
ديفيد  كتب  اجلمعة،  ال�صحيفة  ن�رشته  مقال  ويف 
و�صفها  لبنانية  م�صادر  اإىل  ا�صتنادا  اإغناتيو�س، 
جربية  اإقامة  ي�صبه  احلريري  و�صع  اأن  باملطلعة، 
يف  يندرج  ذل��ك  اأن  مرجحا  الريا�س،  يف  مبنزله 
وحليفها  اإي��ران  على  �صعودية  �صغط  حملة  �صياق 

اللبناين حزب اهلل.
ووفقا للم�صادر، فاإن الق�صة بداأت يوم االثنني 30 
لعقد  الريا�س  اإىل  احلريري  �صافر  عندما  اأكتوبر، 
لقاء �صخ�صي مع ويل العهد ال�صعودي االأمري حممد 
بن �صلمان، وذلك بح�صور ثامر ال�صبهان، م�صت�صاره 

للعالقات مع الدول العربية.
وجرى اللقاء ب�صكل جيد، كما يقول امل�صدر اللبناين، 
ال�صعودي  الدعم  ال�صتمرار  موؤكدا  احلديث  وك��ان 
للبنان، بالرغم من هيمنة حزب اهلل على احلكومة 

التي يراأ�صها احلريري.
وبعد عودته اإىل بريوت يف 1 نوفمرب، اأطلع احلريري 
جمل�س وزرائه على جمريات الزيارة، موؤكدا، بح�صب 
امل�صادر، اأن ال�صعودية توؤيد فكرة عقد موؤمتر دويل 
اآخر يف  اقت�صاد لبنان، واجتماع  يف باري�س لدعم 
�صعودي  جمل�س  اإىل  باالإ�صافة  جي�صه،  لدعم  روما 

لبناين م�صرتك لت�صجيع اال�صتثمارات.
يف  يكون  لن  لبنان  باأن  وزراءه  احلريري  وطماأن 
االأمري  ميل  من  بالرغم  ال�صعودية،  ا�صتهداف  دائرة 

حممد اإىل مواقف اأكرث ت�صددا حيال اإيران.
ال��ري��ا���س،  اإىل  ل��ل��ع��ودة  يخطط  احل��ري��ري  وك���ان 
يوم  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك  مع  لالجتماع 
االثنني، 6 نوفمرب، ولكن اجلدول تغري عندما تلقى 
اأن  يبلغه  حممد  االأم��ري  مرا�صم  من  عاجال  ات�صاال 
االأمري يريد االجتماع به يوم اجلمعة 3 من نوفمرب.

يف  منتظرا  احلريري  وظ��ل  اجلمعة  لقاء  يتم  ومل 
بيته الفاخر بطريق التخ�ص�صي بالريا�س، قبل اأن 
وهو  ال�صبت،  �صباح  الثامنة  حوايل  ا�صتدعاوؤه  يتم 
ال�صعودية، لالجتماع  موعد مبكر لالجتماعات يف 
ذهب  املعتادة،  املرا�صم  عن  بعيدا  حممد.  باالأمري 

احلريري ب�صيارتني ال يرافقه غري حرا�صته اخلا�صة، 
واختفى متاما لعدة �صاعات، حتى ظهر على �صا�صة 
بيان  ليقراأ  الظهر  بعد   2 ال�صاعة  التلفزيون، حوايل 
تربير  يف  ا�صتخدم  اأن��ه  ال��الف��ت  وم��ن  ا�صتقالته. 
معتادة  غري  اإي��ران  جتاه  عدائية  لهجة  اال�صتقالة 

خطاباته  كتاب  من  اأي��ا  ي�صت�رش  مل  اأن��ه  كما  منه، 
املعتادين.

اأن  العربية  قناة  ذك��رت  بقليل،  اخلطاب  بث  قبل 
احلريري �صوف يعلن ا�صتقالته، ما يعني اأن خطابه 
بالرئي�س  الحقا  احلريري  وات�صل  م�صجال،  ك��ان 

اللبناين مي�صال عون يبلغه اأنه ال ي�صتطيع اال�صتمرار 
يف وظيفته، واأنه �صيعود لبريوت خالل اأيام.

االثنني،  يوم  اإال  بالريا�س  ملنزله  احلريري  يعد  مل 
فيال  يف  واالأح���د  ال�صبت  يومي  اأق���ام  اإن��ه  وي��ق��ال 
"ريتز كارلتون"، حيث حتتجز ال�صخ�صيات  مبجمع 
"ليلة  ال�صبت  ليلة  يف  توقيفها  مت  التي  ال�صعودية 
حماربة الف�صاد". ويوم االثنني اجتمع احلريري مع 
اجتمع  حيث  اأبوظبي،  اإىل  �صافر  ثم  �صلمان،  امللك 
يعود  اأن  قبل  زايد،  بن  ال�صيخ حممد  العهد  مع ويل 
حرا�صة  حتت  اأ�صحى  وال��ذي  منزله،  اإىل  الثالثاء 
التقى  التالية  االأيام  ال�صعودي، يف  الع�صكري  االأمن 
ورو�صيا  املتحدة،  الواليات  من  دبلوما�صيني  مع 

والدول االأوروبية الرئي�صية.
ماذا يح�رش للبنان؟

واأ�صار اإغناتيو�س اإىل قلق امل�صوؤولني اللبنانيني من 
اأن الريا�س تريد دفع لبنان نحو مواجهة مع اإيران.
احلريري،  بهاء  اأن   ، اللبنانية  امل�صادر  عن  ونقل 
مر�صح  ب��ات  منه،  ت�صددا  اأك��رث  وه��و  �صعد،  �صقيق 
مت  اأن��ه  كما  ال����وزارة،  رئا�صة  ملن�صب  ال��ري��ا���س 
خالل  للريا�س  احلريري  اأقرباء  من  عدد  ا�صتدعاء 
االأ�صبوع ولكنهم رف�صوا ال�صفر، فيما يرتدد اأن بهاء 

موجود هناك.
كالو،  �صايف  اأر�صل  بهاء  اأن  امل�صادر  واأ�صافت 
امل�صت�صار املقرب منه، لالجتماع قبل 10 اأيام مع 
ا�صرتاتيجية  ملناق�صة  جنبالط  وليد  الدرزي  الزعيم 
ترك  جنبالط  اإن  ي��ق��ال  ول��ك��ن  ل��ب��ن��ان،  م�صتقبل 

االجتماع راف�صا بحث هذا املو�صوع.
تغريدة  اإىل  االإ����ص���ارة  جت��در  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
احلريري  لعودة  فيها  دعا  اجلمعة،  جنبالط  كتبها 
"ال�صتكمال م�صرية البناء واال�صتقرار"، موؤكدا اأن "ال 

بديل عنه".

"واشنطن بوست": احتجاز الحريري في الرياض جزء من مخطط ضد إيران
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السعودية تجمد حسابات المتهمين بالفساد 
في لبنان واإلمارات والبحرين

دوتيرتي: أنا قاتل ومن أرباب السوابق

التحالف يسمح باستئناف الرحالت الجوية إلى 
مطاري عدن وسيئون

الريا�س � وكاالت : ذكرت �ص��حيفة "عكاظ" ال�ص��عودية اأن م�صارف لبنانية واإماراتية 
وبحرينية تتجاوب مع طلب ال�صلطات ال�صعودية بتجميد ح�صابات عائدة اإىل �صخ�صيات 
�ص��عودية قي��د التحقيق يف ق�ص��ايا ف�ص��اد. واأ�ص��افت ال�ص��حيفة اأن جتميد احل�ص��ابات 
يقت�رش على االأفراد ولي�س ال�رشكات. وكان النائب العام يف ال�ص��عودية �ص��عود املعجب 
ق��د ك�ص��ف موؤخرا باأن التحقيقات م�ص��تمرة مع امل�ص��تبه بهم يف ق�ص��ايا الف�ص��اد، واأن 
االأموال املختل�صة اأو التي اأ�صيء ا�صتخدامها تتجاوز 100 مليار دوالر. وبح�صب النائب 
الع��ام للمملك��ة، "كان م��ن ال���رشوري اأن جت��ري التحقيق��ات يف �رشية تامة، حر�ص��ا 
على �ص��المة االإج��راءات ولتفادي االإف��الت من العدال��ة"، موؤكدا اأنه لن يك�ص��ف عن اأية 
تفا�ص��يل �صخ�ص��ية، لي�ص��من متتع هوؤالء باحلقوق القانونية الكاملة، مطالبا باحرتام 

خ�صو�صيتهم خالل خ�صوعهم لالإجراءات الق�صائية.

وكاالت � متابعة: ك�صف الرئي�س الفلبيني رودريغو دوتريتي، اأنه كان من اأرباب ال�صوابق 
يف �ص��باه وكثريا ما تعر�س لل�ص��جن، كما و�ص��ل االأمر به اإىل طعن اأحدهم وقتله. وقال 
دوتريت��ي: "اأيام املراهقة، كنت ال اأخرج من ال�ص��جن حتى اأعود اإليه، نتيجة لل�ص��جارات 
واملعارك التي كنت اأخو�ص��ها هنا وهناك". واأ�ص��اف: "يف ال�صاد�ص��ة ع�رشة من عمري، 
قتلت �صخ�صا بعد �صجار وعراك انتهى با�صتخدام ال�صكاكني. وكل ذلك ملجرد نظرة". ويف 
لق��اء عقده مع اأبن��اء اجلالية الفلبينية يف منتجع دانان��غ يف فيتنام اأم�س اخلم�س، هدد 
دوتريتي يف �ص��ياق دفاعه عن حملته ملكافح��ة املخدرات واجلرمية املنظمة يف بالده، 
ب�"�ص��فع" احلقوقية االأممي��ة انيي�س كاالمار املكلفة بتق�ص��ي االإعدامات التع�ص��فية يف 
الفلبني، وو�صف معار�صي حملته ب�"اأبناء العاهرة". انتخب دوتريتي يف 2016 رئي�صا 
للفلب��ني، بعد اأن تعهد يف برناجمه االنتخابي باجتثاث جتارة املخدرات، واإطالق اأيدي 
اأجهزة االأمن لقتل مئة األف من مهربي املخدرات ومدمنيها. واأعلنت �رشطة الفلبني اأنها 
قتلت منذ و�ص��ول دوتريتي اإىل ال�صلطة 3967 م�ص��بوها ومتورطا، فيما قتل متطوعون 
جمهول��ون 2290 متورطا اآخرين يف ق�ص��ايا خمدرات. دوتريتي يتمتع ب�ص��عبية كبرية 
يف بالده، ويوؤكد معظم الفلبينيني حت�ص��ن االأو�ص��اع االأمنية يف البالد مع و�ص��وله اإىل 

ال�صلطة، واإطالق حملته ال�صعواء على املخدرات وبالئها.

وكاالت � متابعة: اأعلن وزير النقل اليمني، مراد احلليمي، فى بيان �صدر فى وقت متاأخر 
الي��وم ال�ص��بت 11 نوفمرب/ت�رشي��ن الثاين، اأن �رشك��ة النقل الوطنية اليمنية �صت�ص��تاأنف 

الرحالت اجلوية اإىل مدينتي عدن و�صيئون، االأحد املقبل، بقرار من التحالف العربي.
دم��ار اليم��ن وكان التحال��ف اأعل��ن االثن��ني، اأن��ه اأغلق جمي��ع املوانئ اجلوي��ة والربية 
والبحري��ة يف اليم��ن لوق��ف تدفق االأ�ص��لحة اإىل جماعة "اأن�ص��ار اهلل" من اإي��ران بعد اأن 
اعرت�ص��ت ال�ص��عودية �ص��اروخا على العا�ص��مة الريا�س، وفق��ا لروي��رتز. وكانت االأمم 
املتح��دة حذرت من اأن احل�ص��ار ال�ص��امل ميكن اأن ي�ص��بب جماعة ق��د تقتل املاليني يف 
اليم��ن حي��ث قتلت احلرب الدئرة منذ �ص��نتني تقريبا ما ال يقل عن ع�رشة اآالف �ص��خ�س، 
وانت���رشت املجاع��ة واملر���س يف الب��الد. واأعي��د فت��ح مين��اء عدن ال��ذى ت�ص��يطر عليه 
احلكومة، االأربعاء، بيد اأن املوانئ فى املناطق التى ي�صيطر عليها "اأن�صار اهلل" ما زالت 
مغلق��ة. وكان التحال��ف اأع��اد فتح معرب الوادي احل��دودي الذي يربط ال�ص��عودية باإقليم 

�رشق اليمن، اخلمي�س.

 ي�ص��ري الكات��ب اإيغور �ص��وبوتني يف �ص��حيفة "نيزافي�ص��يمايا 
غازيتا" اإىل اأن اليمن، الذي يتعر�س لهجوم ع�صكري �صعودي، 

اأ�صبح مهددا مبجاعة �صاملة.
ويتط��رق �ص��وبوتني اإىل الت�رشيح االأخري لنائ��ب االأمني العام 
لالأمم املتحدة لل�ص��وؤون االن�ص��انية مارك لوك��وك، والذي حذر 
فيه من "تدهور غري م�ص��بوق للحالة االإن�ص��انية، �ص��يوؤدي اإىل 
جماعة �ص��تكون االأو�ص��ع نطاقا يف التاريخ العاملي احلديث"، 
وذلك على خلفية احل�صار الذي تفر�صه ال�صعودية على اليمن.

كم��ا ينق��ل �ص��وبوتني عن معطي��ات هيئ��ة االأمم املتح��دة اأن 

حياة 7 ماليني مواطن ميني تعتمد مبا�رشة على امل�ص��اعدات 
االإن�ص��انية، التي جرى اإيقافها ب�ص��بب ت�ص��اعد ح��دة االأعمال 
الع�ص��كرية وتعقي��د عم��ل البعثات االإن�ص��انية منذ مطلع �ص��هر 
را ب��اأن 90 يف املئة من  نوفمرب/ت�رشي��ن الثاين اجلاري؛ مذكِّ

االقت�صاد اليمني يعتمد على الواردات.
وح��ول العملية الع�ص��كرية، التي يخو�ص��ها التحال��ف العربي، 
الذي تتزعمه ال�ص��عودية يف اليمن، ينقل الكاتب �صوبوتني عن 
رئي�س مركز الدرا�صات االإ�صالمية يف معهد التنمية االبتكارية 
كرييل �ص��يميونوف قوله اإن "ال�ص��عودية ومن��ذ البداية اأقدمت 
عل��ى هذه اخلطوة م��ن دون ترٍو كاٍف"، وه��ي "يف الكثري من 
جوانبه��ا مرتبط��ة بطموح��ات ويل العر�س حممد بن �ص��لمان، 

ال��ذي ب��داأ احل��رب يف اليمن م��ن دون اإعداد اأو حت�ص��ري. وكما 
تب��ني الحقا، فاإنه ال ميلك حتى القوة الكافية الإنهائها". لهذا، 
وكما ي�ص��تنتج اخلبري، "ال تع��رف ال�ص��عودية االآن ماذا تفعل، 

ولذلك ت�صعى لتاأجيل كل �صيء".
 ويخل�س اخلبري �ص��يميونوف اىل القول اإن الريا�س يف الوقت 
الراه��ن، قادرة ع�ص��كريا فق��ط على تكثي��ف ال�رشبات اجلوية 
ولي�س اأكرث من ذلك، واإن هذا �صوف ي�صاعف من عدد ال�صحايا 

املدنيني اليمنيني.
الكاتب �صوبوتني نقل اأي�صا عن كبري االأ�صاتذة يف ق�صم العلوم 
ال�صيا�ص��ية باملدر�ص��ة العلي��ا لالقت�ص��اد امل�ص��ت�رشق ليوني��د 
اإي�ص��ايف قول��ه اإن "الن��زاع يف اليمن مل يح��ظ باهتمام الدول 

العظمى مبا فيها رو�صيا، التي تبذل جهدا كبريا الإنهاء العملية 
ال�صورية والو�ص��ول بها اإىل نهايتها املنطقية، ولعلها لذلك ال 
ترغب يف اإثارة ردود فعل �صلبية لدى اجلانب ال�صعودي، الذي 
َيعدُّ اليمن جماله الرئي�س، وال �ص��يما اأن العالقات بني مو�صكو 
والريا���س ب��داأت ت�ص��هد تط��ورات ايجابي��ة على امل�ص��تويات 
ر اخلبري ليونيد اإي�ص��ايف باأن االأمري  املختلفة. ويف اخلتام يذكِّ
حمم��د بن �ص��لمان ب��داأ العملية الع�ص��كرية يف اليم��ن "كحرب 
خاطفة ظافرة، وكان يعتقد اأنها �ص��تعزز من �صلطته الداخلية، 
ولكن هذا مل يحدث، واأنفق ال�صعوديون يف اليمن اأمواال هائلة، 
واأ�ص��بحت بالدهم تعاين و�ص��عا اقت�ص��اديا �ص��اقا جدا، وفقا 

للخبري.

ت�ص��تاأنف والية نربا�ص��كا االأمريكية تنفي��ذ عقوبة االإعدام 
برتكيبة �ص��امة للمرة االأوىل بعد توقف دام ع�رشين عاما، 
تزامن��ا م��ع ب��دء التح�ص��ري الإع��دام قات��ل بوا�ص��طة حقنة 

كيميائية، مل يتم اختبارها �صابقا.
واأبلغ م�ص��وؤولو �صجن الوالية، ال�ص��جني خو�صيه �صاندوفال 
املحك��وم باالإع��دام لقتل��ه خم�ص��ة اأ�ص��خا�س خالل �ص��طو 
م�ص��لح على م�رشف عام 2002، عزمه��م تنفيذ احلكم به 

عرب حقنة قاتلة.
وا�ص��تخدام نوع جدي��د من امل��واد الكيميائي��ة يف احلقنة 
ميك��ن اأن يث��ري حتدي��ات قانوني��ة، اإذ �رشع��ان م��ا اأب��دى 

املعار�ص��ون لالإع��دام خماوفه��م من هذه اخلط��وة. وقال 
روبرت دونهام من مرك��ز املعلومات حول عقوبة االإعدام 
اإن "اأي تركيب��ة كيميائية جديدة تعني اأن االإعدام هو نوع 
من االختب��ار الذي يجري على الب�رش". واأ�ص��اف دونهام، 
"هذا ال يعني اأنها لن تنجح، لكنها تثري جمموعة ت�صاوؤالت 
�ص��وف يطالب امل�ص��اجني املحكمة باإجاب��ات عنها". لكن 
مبوج��ب القانون ميكن للم�ص��وؤولني اأن يطلبوا اإ�ص��دار اأمر 
اإعدام ال�ص��جني بعد �ص��هرين من اإبالغه بالرتكيبة ال�ص��امة 
اجلدي��دة. وتعهد مكتب املدعي الع��ام للوالية مبواجهة اأي 
اعرتا�ص��ات قانوني��ة. ويف حال مت تنفيذ احلكم، �ص��يكون 
اإع��دام خو�ص��يه �ص��اندوفال، اأول اإع��دام باحلقن��ة ال�ص��امة 
يف الوالي��ة التي ا�ص��تخدمت الكر�ص��ي الكهربائ��ي يف اآخر 

عملي��ة اإعدام جرت ع��ام 1997. ونربا�ص��كا حالها كحال 
والي��ات اأمريكي��ة اأخ��رى، جتهد لتوف��ري امل��واد املطلوبة 
للحقنات ال�ص��امة القاتلة، بع��د اأن اأذعنت �رشكات االأدوية 
لل�ص��غوط ال�ص��عبية، واأوقف��ت تاأم��ني امل��واد الكيميائي��ة 
الالزمة لها. ومل يك�ص��ف م�ص��وؤولو الوالية ع��ن اجلهة التي 
اأمدته��م مبواد الرتكيب��ة اجلديدة. ولعقوب��ة االإعدام تاريخ 
حاف��ل يف نربا�ص��كا، فق��د مت جترميها من قب��ل امل�رشعني 
عام 2015 لكن اأعيد العمل بها عام 2016 بعد ت�ص��ويت 
�صعبي. هذا وانخف�س عدد االإعدامات يف الواليات املتحدة 
يف ال�ص��نوات الع�رش املا�ص��ية، وبلغ عدد الذين مت اإعدامهم 
هذا العام 23 �صخ�ص��ا حتى االآن، بح�صب مركز املعلومات 

اخلا�س بعقوبة االإعدام.

 دع��ت وزارة اخلارجية الرو�ص��ية، للنظر بجدية يف 
ا�ص��تنتاجات اخل��رباء الرو���س ح��ول حادث��ة خان 
�ص��يخون، موؤكدة اأنها مو�ص��وعية خالف��ًا ملا جاء 
يف تقري��ر بعث��ة التحقيق يف ا�ص��تخدام الكيميائي 
ب�ص��وريا. وقالت اخلارجية الرو�صية، يف بيان لها، 
"اإن  11 نوفمرب/ت�رشي��ن الث��اين،  الي��وم ال�ص��بت، 
مو�ص��كو تعت��رب ت�رشيح��ات رئي�س بعث��ة التحقيق 
يف ا�صتخدام الكيميائي ب�ص��وريا غري مقبولة اإذ اأن 
رو�صيا مل حتاول فر�س ا�صتنتاجاتها على البعثة".
 واأ�ص��افت ال��وزارة، اأن "ا�ص��تنتاجات تقري��ر بعثة 
التحقي��ق يف ا�ص��تخدام الكيميائ��ي ب�ص��وريا حول 
م�ص��وؤولية دم�صق املزعومة عن ا�ص��تخدام ال�صارين 

ال اأ�صا�س لها.
وكان جلنة تق�ص��ي احلقائق التابعة ملنظمة االأمم 
املتح��دة، اأك��دت، اأن��ه مت ا�ص��تخدام غاز ال�ص��ارين 
خ��الل الهجوم الكيميائي على بلدة خان �ص��يخون 

ال�صورية.
وك�ص��فت اأن هجوم خان �ص��يخون مت جراء ق�ص��ف 
جوي ومل يكن بق�ص��ف بري جم��اور، اإال اأنه مل يتم 
التاأك��د من اأن الطائرات التي ق�ص��فت البلدة اأقلعت 

من مطار ال�صعريات اأم ال
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بوتين وترامب يؤكدان استقالل وسيادة ووحدة أراضي سوريا وعلمانيتها

اأك��د الرئي�ص��ان الرو�ص��ي فالدمي��ري بوت��ني واالأمريك��ي 
دونالد ترامب، على ا�ص��تقالل و�ص��يادة ووحدة اأرا�ص��ي 
وعلمانية �ص��وريا، و�ص��ددا على عدم وجود حل ع�صكري 
لالأزمة ال�ص��ورية. جاء ذلك يف بيان م�ص��رتك �ص��در عن 

الرئي�صني على هام�س قمة اآبيك يف فيتنام.
وقال��ت الوثيق��ة: "واف��ق الرئي�ص��ان عل��ى اأن الت�ص��وية 
النهائي��ة للن��زاع يف �ص��وريا، يج��ب اأن تك��ون يف اإطار 
عملي��ة جني��ف، وفقا لق��رار جمل���س االأمن ال��دويل رقم 

."2254
واأ�ص��ار بوت��ني وترام��ب اإىل ت�رشي��ح �ص��در موؤخرا عن 
الرئي�س ال�ص��وري ب�ص��ار االأ�ص��د، اأكد فيه االلتزام بعملية 
جنيف واالإ�صالح الد�صتوري واالنتخابات وفقا لقرارات 

جمل�س االأمن الدويل.
واأكد الرئي�صيان الرو�صي واالأمريكي، على:

ودعا الرئي�ص��ان كافة االأطراف ال�ص��ورية اإىل امل�ص��اركة 
الفعال��ة يف عملي��ة جني��ف ال�صيا�ص��ة، ودع��م اجله��ود 

الهادفة لتحقيق جناحها.
وكان دمي��رتي بي�ص��كوف ال�ص��كرتري ال�ص��حفي للرئي�س 
الرو�ص��ي قد اأعلن اأن الرئي�ص��ني الرو�صي فالدميري بوتني 
واالأمريك��ي دونالد ترامب وافقا، خالل توا�ص��ل ق�ص��ري 

على هام�س قمة اآبيك، على بيان م�صرتك حول �صوريا.
وقال اليوم ال�ص��بت اإنه مت اإع��داد الوثيقة من قبل خرباء 
البلدي��ن، ومن ثم جرى تن�ص��يقها بني وزي��ري خارجية 
رو�ص��يا �ص��ريغي الف��روف، والوالي��ات املتح��دة ريك�س 
تيلر�ص��ون. ون��وه بي�ص��كوف باأن��ه مت حت�ص��ري البي��ان 
خ�صي�ص��ا الجتم��اع الزعيمني الرو�ص��ي واالأمريكي يف 

دانانغ بفيتنام.
ويف وق��ت �ص��ابق م��ن الي��وم، اأعل��ن م�ص��در يف الوف��د 
الرو�ص��ي، اأنه مت عق��د اجتماع بني الفروف وتيلر�ص��ون 

دون اأن يك�صف اأية تفا�صيل.
الرو�ص��ي  الرئي�ص��ان  الوق��ت، حت��دث  وبع��د ف��رتة م��ن 
واالأمريك��ي لف��رتة وجي��زة قبل مرا�ص��م ت�ص��وير القادة 
يف قمة اآبي��ك. وحتدثا كذلك عندما كانا يف الطريق اإىل 

مرا�صم ت�صوير القادة. 
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ك�صفت �صحيفة 
بو�صت"  "وا�صنطن 
تفا�صيل جديدة عن 

ت�صل�صل الأحداث، التي 
انتهت باإعالن رئي�س 

الوزراء اللبناين �صعد 
احلريري عن ا�صتقالته، 

معتربة اأن ما حدث 
باحلريري مرتبط 

بحملة الريا�س �صد 
اإيران.
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