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احتجاجات باريس تغلق برج "إيفل"
 3بالغات عن عبوات ناسفة تقلق األمن
الروسي
�سجلت �أجهزة الأمن يف مو�سكو ،الليلة املا�ضية 3 ،بالغات كاذبة
مو�سكو  -اجلورنالّ :
بوج��ود عب��وات نا�سفة يف �أماكن عام��ة وح�سا�سة؛ ما ا�ضط ّر الأجه��زة املعن ّية لتفتي�ش
املواق��ع امل�ستهدف��ة .وبح�سب م��ا ذكرت قناة "رو�سي��ا اليوم" ،ف�إن ال�رشط��ة تلقّت �أول
�إ�شارة ال�ساعة  00 :18م�ساء اجلمع املا�ضي بالتوقيت املحلي ( 00 :15ت.غ)؛ �إذ �أفاد
جمه��ول باحتمال وقوع انفجار يف م�رسح "بول�ش��وي" و�سط مو�سكو .ويف ال�ساعة :01
 00 :22( 00ت.غ)� ،أُجلي نزالء وعمال فندق "مولوديوجني" �شمايل العا�صمة ،بعد
ات�صاالت حذّرت من تفجريه .وتلقّت ال�رشطة ر�سالة بوجود قنبلة يف حمطة "كييف�سكي"
للقطارات ،ما ا�ضط ّر الأمن لإجالء الركاب والعمال من مبنى املحطة وتفتي�شها.
ومل تت�أكّ��د املعلوم��ات حول وجود عب��وات نا�سفة يف هذه الأماكن ،كم��ا مل يعرث �أفراد
وزارة الطوارئ على �أي عبوات م�شبوهة �أو متفجرات ،ح�سب الإعالم املحلي.
جدير بالذكر �أن مدن ًا رو�سية �شهدت تهديدات �أمنية يف وقت �سابق ،كان �آخرها التفجري
ال��ذي ا�ستهدف مدخل مبنى �إدارة الأمن الفي��درايل يف مدينة �أرخانغل�سك غربي البالد،
نهاية �أكتوبر املا�ضي ،و�أدى �إىل مقتل منفّذ العملية و�إ�صابة ثالثة مواطنني.

السودان يناشد االتحاد األوروبي بتخفيف ديون بالده
اخلرط��وم  -اجلورنال :نا�شد ال�سودان ،االحتاد الأوروبي ببذل جهوده من �أجل تخفيف
الدي��ون املرتاكم��ة على ب�لاده ،البالغة �أكرث م��ن  45مليار دوالر �أمريك��ي .وقال وزير
اخلارجي��ة ال�س��وداين ،الدردي��ري حمم��د �أحمد ،خ�لال لقاء م��ع املمثلة العلي��ا لل�ش�ؤون
اخلارجي��ة وال�سيا�سة الأمنية باالحتاد الأوربي ،فيدي��ركا موغريني� ،إن بالده ت�ستقبل
املزي��د م��ن الالجئ�ين م��ن دول اجل��وار ،و�أعداده��م تق��ارب ملي��وين الجئ��ي .و�أ�ضاف
الدردي��ري" :رغ��م م�ساع��دات االحتاد الأوروب��ي ،ف�إنه��ا دون احتياج��ات املجتمعات
امل�ست�ضيف��ة وال�سلط��ات املحلي��ة يف املج��االت ال�صحي��ة والتعليمي��ة" .وبح�سب بيان
للخارجي��ة ال�سوداني��ة ،ف�إن موغرييني �أ�شادت بدور ال�س��ودان يف ا�ستقرار �إقليم دارفور
وح��ل النزاع يف جنوب ال�سودان ،وجه��وده يف مكافحة الهجرة غري ال�رشعية ومكافحة
�شب��كات تهري��ب الب�رش واال�ستق��رار يف ليبيا .وب��د�أ الوزير ال�س��وداين ،الثالثاء املا�ضي،
جول��ة �أوروبية ت�ستمر � 7أيام ،ت�شمل فرن�س��ا ،و�أملانيا ،وبلجيكا ،وبريطانيا ،بالإ�ضافة
�إىل رئا�س��ة االحتاد الأوروبي .ورغم توت��ر العالقة بني الغرب وحكومة اخلرطوم� ،إال � َّأن
الأخرية حتظى بدعم �أوروبي �أمريكي لتعزيز قدراتها يف احلد من الهجرة غري ال�رشعية
واالجتار باملهاجرين.

موسكو :واشنطن تعتبر "داعش" حليفا لها
ل�شبون��ة  -اجلورن��ال �أكد وزير اخلارجي��ة الرو�سي �سريغي الف��روف �أن وا�شنطن
تعت�بر تنظي��م "داع���ش" الإرهابي حليف��ا يف اجلهود م��ن �أجل تغي�ير النظام يف
�سوريا.
اعت�بر وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغ��ي الفروف� ،أن الوالي��ات املتحدة تنظر �إىل
تنظيم "داع�ش" الإرهابي (املحظور يف رو�سيا) على �أنه حليف لها يف العمل على
تغيري النظام يف دم�شق.
و�أك��د الف��روف خالل م�ؤمتر �صحف��ي ، ،مع نظريه الربتغ��ايل يف ل�شبونة� ،أن طرح
وا�شنطن �رشوطا ملحاربة "داع�ش" تدل على امتالكها �أجندة خفية يف �سوريا.
ويف ال�ش���أن الرو�س��ي الأمريكي �أ�شار الوزير الف��روف �إىل �أن مو�سكو حتاول �إقناع
وا�شنط��ن بعدم "�إغالق الأبواب" ب�ش�أن معاهدة ال�صواريخ ،م�ؤكدا �أن بالده مهتمة
باحلفاظ على معاهدة التخل�ص من ال�صواريخ املتو�سطة وق�صرية املدى..
وق��ال الف��روف يف امل�ؤمت��ر ال�صحف��ي" :رو�سي��ا مهتم��ة باحلفاظ عل��ى معاهدة
التخل�ص من ال�صواريخ املتو�سطة وق�صرية املدى هذه".
مو�ضح��ا �أن مو�سكو "عندما �سمع��ت عن نية الواليات املتحدة االن�سحاب من هذه
املعاه��دة ،حاول��ت مو�سكو �إقناع اجلان��ب الأمريكي بعدم �إغ�لاق الأبواب والنظر
يف تلك الق�ضايا التي تتطلب مناق�شة �إ�ضافية ،حتى يتم احلفاظ على املعاهدة".

باريس  -الجورنال

يحت�ش��د ع��شرات الآالف يف باري���س ،لالحتج��اج عل��ى
ارتف��اع تكالي��ف الوق��ود وال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة
للرئي���س� ،إميانوي��ل ماكرون ،يف مطل��ع الأ�سبوع الثاين
م��ن احتجاج��ات "ال�س�ترات ال�صف��راء" الت��ي �أدت �إىل
ا�ضطراب وا�سع النطاق.
وق��ررت ال�سلط��ات الفرن�سي��ة� ،إغ�لاق برج �إيف��ل ،ب�سبب
االحتجاج��ات الت��ي �ستت��م يف �ساح��ة مار�س��وف يف
باري���س .وج��اء يف ر�سال��ة ن��شرت عل��ى �صفح��ة تويرت
الر�سمية للربج "ب�سب��ب املظاهرات يف ميدان مار�سوف
�س�أك��ون مغل��ق للجمه��ور ط��وال الي��وم يف  24ت�رشي��ن
الثاين نوفمرب".
ولأك�ثر من �أ�سب��وع� ،أغل��ق متظاهرون يرت��دون �سرتات
�صف��راء ،الت��ي يتعني عل��ى جميع �سائق��ي ال�سيارات يف
فرن�س��ا حملها يف �سياراتهم ،الط��رق ال�رسيعة يف جميع
�أنح��اء البالد بحواج��ز حمرتقة وقوافل م��ن ال�شاحنات
بطيئة احلركة مما عرقل الو�صول �إىل م�ستودعات الوقود
ومراكز الت�سوق وبع�ض امل�صانع.
ويعار���ض املحتج��ون ال�رضائب الت��ي فر�ضها ماكرون
الع��ام املا�ضي عل��ى الدي��زل والبنزين لت�شجي��ع النا�س
على االنتقال �إىل و�سائل نقل �أكرث مالءمة للبيئة.
وع�لاوة عل��ى ال�رضيبة ،عر�ضت احلكوم��ة حوافز ل�رشاء
�سيارات كهربائية �أو �صديقة للبيئة.
ويف ي��وم ال�سبت املا�ضي ،عندم��ا �شارك نحو � 300ألف
�شخ���ص يف �أول تظاهرات "ال�سرتات ال�صفراء" يف عموم
البالد ،تراجعت الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بن�سبة
 ،35%بح�سب جمعيات للم�ستهلكني.
ومتثل اال�ضطرابات مع�ضلة ملاكرون ،الذي ي�صور نف�سه
بط�لا يف مواجه��ة تغري املن��اخ لكنه تعر���ض لل�سخرية
لع��دم توا�صله م��ع النا�س العاديني يف وق��ت يقاوم فيه
تراجع �شعبيته ،بح�سب وكالة "رويرتز".
وعل��ى الرغم م��ن دع��وات احلكومة �إىل التهدئ��ة ،امتدت
احتجاجات "ال�س�ترات ال�صفراء" �إىل الأرا�ضي الفرن�سية
يف اخل��ارج ،مبا يف ذلك جزي��رة ال ريونيون يف املحيط
الهندي ،حيث �أ�رضمت النار يف ال�سيارات.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة ،اخلمي���س املا�ض��ي� ،إن
اال�ضطراب��ات خلف��ت قتيل�ين و 606م�صاب�ين يف الرب
الرئي�سي الفرن�سي.

تركيا :أبلغنا واشنطن انزعاجنا من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا
انقرة  -الجورنال

�أعلن��ت تركي��ا �أنه��ا �أبلغ��ت الوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة انزعاجه��ا م��ن �إن�ش��اء نق��اط مراقبة
�شمايل �سوريا ،و�أن هذه اخلطوة �ستزيد من تعقيد
ال يف املنطقة.
الو�ضع املع ّقد �أ�ص ً
ج��اء ذل��ك عل��ى ل�س��ان وزي��ر الدف��اع الرتك��ي،
خلو�ص��ي �أكار ، ،ق��ال في��ه�" :أبلغن��ا نظراءن��ا
الع�سكريني واملدنيني الأمريكيني مراراً انزعاجنا
من م�س�ألة �إن�شاء نقاط مراقبة �شمايل �سوريا".
و�أ�ض��اف� :إن "الق��وات امل�سلّحة الرتكي��ة �ست ّتخذ

التداب�ير الالزم��ة �ضد �أي خماط��ر �أو تهديدات قد
ت�أتي من خارج احلدود".
و�أ�ش��ار الوزي��ر الرتك��ي �إىل �أنه "بح��ث مع رئي�س
الأركان الأمريك��ي ،جوزي��ف دانف��ورد ،م�س�أل��ة
�إن�ش��اء وا�شنطن نقاط مراقبة �شمايل �سوريا ،على
هام���ش منت��دى هاليفاك�س للأمن ال��دويل ،الذي
ُعقد الأ�سبوع املا�ضي بكندا".
وقال به��ذا اخل�صو�ص" :لقد �أعربن��ا عن احتمال
ت�ش��كّل موقف �سلبي كب�ير يف بالدنا حيال نقاط
املراقب��ة التي �س ُتق��ام على احل��دود ال�سورية من
قب��ل الع�سكري�ين الأمريكي�ين ،واحتم��ال �أن يتم

م�ساع حلماية
فهم �إن�ش��اء هذه النقاط على �أنه��ا
ٍ
�إرهاربي��ي تنظي��م "ي ب ك" (ق��وات �سوري��ا
الدميقراطية)".
وتاب��ع �أكار" :نتطلّع من حلفائنا الأمريكيني لأن
يقطع��وا عالقاتهم ب�شكل ف��وري مع �إرهابيي (ي
ب ك) الذين ال يختلفون �شيئ ًا عن منظمة "بي كا
كا" (حزب العمال الكرد�ستاين) الإرهابية".
وكان وزي��ر الدف��اع الأمريكي ،جمي���س ماتي�س،
�أعل��ن ،الأربع��اء املا�ض��ي ،اعت��زام ب�لاده �إقامة
نق��اط مراقبة يف عدة مناطق عل��ى طول احلدود
ال�شمالية ل�سوريا.

روحاني يؤكد استعداد طهران للدفاع عن الجزيرة العربية
طهران  -الجورنال

�أكد الرئي�س الإي��راين ،ح�سن روحاين ،ا�ستعداد طهران للدفاع
ع��ن اجلزيرة العربية كما فعل��ت يف العراق و�أفغان�ستان دون
مقابل .وقال روحاين ،يف كلمة له نقلها التلفزيون الإيراين،
ام�س ال�سبت خ�لال افتتاح امل�ؤمتر الدويل للوحدة الإ�سالمية
يف دورت��ه ال��ـ" ،32اخل�لاف مع �أمري��كا يعود لزم��ن طويل
وميت��د على مدى عقود ،فالغرب يري��د �أن تتبع الدول الطريق
ال��ذي ر�سم��ه ،وم��ا تطلبه �أمري��كا م��ن املنطق��ة والعامل هو
العبودية لها" .وانتق��د روحاين ،دفع بع�ض الدول الإ�سالمية

ملي��ارات الدوالرات للغرب �أم�لا يف احلماية ،قائال "ما الذي
حتتاجونه من �أمريكا لتدفعوا لها ،نحن على ا�ستعداد للدفاع
عن اجلزيرة العربية كما �ساعدنا العراق و�أفغان�ستان وبدون
�أي مقابل" .و�أ�ضاف" :االنت�صار �سيكون من ن�صيب امل�سلمني
�إذا حتققت الوحدة امل�شرتكة بني الدول الإ�سالمية" ،مو�ضحا
"ن�ؤم��ن مب�ستقبل زاهر للعامل الإ�سالمي وعلى جيلنا ال�شاب
�أن يك��ون م�ؤمن��ا بذل��ك وب�أنن��ا �سنتج��اوز كل ال�صعوب��ات،
واالنت�ص��ار �سيك��ون من ن�صي��ب الدول الإ�سالمي��ة" .وتطرق
الرئي�س الإيراين ،ملقتل ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي،
قائال "حبذا لو مل حت�صل جرمية قتل خا�شقجي وهي و�صمة

ع��ار للم�سلم�ين" ،م�ضيف��ا "الظ��روف التي متر به��ا املنطقة
اليوم �صعبة بدءا من فل�سطني وليبيا و�سوريا واليمن".
فعالیات
انطلقت يف العا�صمة االيرانية طهران  ،ام�س ال�سبت،
ّ
امل�ؤمت��ر الث��اين والثالث�ین للوح��دة الإ�سالمیة حت��ت عنوان
{القد���س حمور وح��دة الأمة } بح�ضور رئی���س اجلمهوریة
الإ�سالمی��ة الإیرانی��ة ح�س��ن روحاين وح�شد م��ن كبار علماء
العامل الإ�سالمي.
وبالتزام��ن مع �أ�سب��وع الوحدة وتواجد �أك�ثر � 350شخ�صیة
م��ن �شخ�صی��ات الع��امل الإ�سالم��ي م��ن  100بل��دا ،انطلقت
فعالیات امل�ؤمت��ر ،حیث �سیلقي رئی�س اجلمهوریة الإ�سالمیة

الإیرانیة ح�سن روحاين كلمة يف افتتاح امل�ؤمتر الذي ی�ستمر
ملدة � 3أیام.
وم��ن ال�شخ�صی��ات امل�شارك��ة يف امل�ؤمتر الرئی���س الأفغاين
ال�ساب��ق حامد كرزاي ،ورئی�س الوزراء اال�سبق نوري املالكي
ونائ��ب �أم�ین ع��ام ح��زب اهلل بلبن��ان ال�شی��خ نعی��م قا�س��م،
وع�ض��و يف مكتب احلرك��ة ال�سیا�سیة الفل�سطینی��ة� ،أبو �سعید
املین��اوي ،ورئی�س علماء ب�لاد ال�شام حممد توفیق رم�ضان،
والأمینة العامة جلمعیة الدفاع عن ال�شعب الفل�سطینی زهراء
م�صطف��وي ووزی��ر ال�ش���ؤون الدینی��ة ال�ساب��ق يف تون�س عبد
اجللیل �سامل.

تركيا تتهم منظمة
"غولن" بتدبير اغتيال
سفير روسيا
انقرة  -الجورنال

وجه��ت النيابة العام��ة الرتكية تهم��ة تدبري اغتيال
ّ
ال�سفري الرو�س��ي ال�سابق لدى �أنقرة� ،أندريه كارلوف،
ع��ام � ،2016إىل رج��ل الدين فت��ح اهلل غولن ،املقيم
يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة .وذك��رت وكال��ة
"الأنا�ضول" الرتكية� ،أن الئحة اتهام �أع ّدتها النيابة
الرتكية �أ�شارت �إىل �أن منفّذ العملية تلقّى �أوامر بقتل
ال�سفري من قيادي مبنظمة "غولن".
وذك��رت الالئح��ة �أن "�شاه�ين �سوغ��وت ،القي��ادي
يف منظم��ة غول��ن الإرهابي��ة ،التق��ى مبنفّ��ذ عملية
االغتي��ال ،مول��ود م��رت �ألنت طا���ش ،قب��ل � 10أيام
م��ن العملي��ة" ،م�ش�ير ًة �إىل �أن "�سوغ��وت �أوع��ز �إىل
�ألنت طا���ش بالتعليمات والأوام��ر املتعلّقة باغتيال
كارلوف".
وا�ستدرك��ت� :إن "�سوغوت ،ال��ذي كان يعمل يف هيئة
تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�ص��االت الرتكي��ةُ ،يع ّد
�إمام ًا للقاتل �ألنت طا�ش".
وبح�س��ب الالئح��ة ،ف���إن "�سوغ��وت ح��اول حتطي��م
هاتفه اجلوال �أثناء �إلقاء قوات الأمن الرتكية القب�ض
علي��ه ،وكان يتوا�ص��ل مع الإرهاب��ي �ألنت طا�ش عرب
الإنرتنت".

ترامب :إسرائيل ستكون في ورطة من دون السعودية
الجورنال  -متابعة
وصل مبعوث األمم المتحدة
لليمن مارتن جريفيث إلى
مدينة الحديدة اليمنية
والتي يدور فيها قتال بين
جماعة "أنصار اهلل" والقوات
الموالية للحكومة المدعومة
من السعودية واإلمارات.
وكان جريفيث قد أبلغ مجلس
األمن الدولي التابع لألمم
المتحدة أن طرفي الصراع أكدا
التزامهما بحضور محادثات
السالم التي يأمل أن تنعقد
في السويد قبل نهاية العام.

وق��ال ريـال لوبلون املتح��دث با�سم الأمم املتحدة
�إن املنظم��ة الدولي��ة م�ستع��دة للع��ب دور �إ��شرايف
يف �إدارة مين��اء احلديدة اليمن��ي املطل على البحر
الأحمر.
وق��ال �شه��ود �إن مبعوث الأمم املتح��دة اجتمع مع
�إدارة ميناء احلديدة التي تعد خطا مهما للإمدادات
�إىل العا�صمة �صنعاء اخلا�ضعة ل�سيطرة احلوثيني.
و قال الكاتب ال�صحفي اليمني �أكرم احلاج — من
�صنع��اء �إن اجله��د ال��دويل املت�س��ارع ح��ول اليمن
وجه��د املبعوث الأممي مارت��ن غريفيث يف الفرتة
القليلة املا�ضية ي�صب يف اجتاه معاجلة الأو�ضاع
الإن�سانية املرتدي��ة التي يعاين منها اليمن ،ولي�س
يف اجتاه �صيغ احلل ال�سيا�سي.
و�أ�ض��اف احل��اج �أن زي��ارة غريفيث للحدي��دة �إمنا
ه��ي لتثبيت وق��ف �إطالق الن��ار ال��ذي مت التو�صل
�إلي��ه م�ؤخرا� .أما احلل ال�سيا�سي املفرت�ض �أن يكون
مو�ض��وع مباحثات ال�سويد فم��ا زال غام�ضا وغري
حمدد �س��واء من قبل غريفيث �أو م��ن قبل املجتمع
ال��دويل .الرئي���س الأمريكي دونال��د ترامب يتو�سط
�صهره جاريد كو�ش�نر وويل العهد ال�سعودي الأمري
حممد بن �سلمان
دافع الرئي���س الأمريكي دونال��د ترامب جمددا عن
ال�سلطات ال�سعودية يف ق�ضية قتل ال�صحفي جمال
خا�شقج��ي ،م�ؤك��دا �أهمي��ة التحال��ف م��ع اململكة
بالن�سب��ة لب�لاده ولإ�رسائي��ل �أي�ضا .وق��ال ترامب
�إن �إ�رسائي��ل �ستك��ون يف ورط��ة كب�يرة م��ن دون
ال�سعودية .هل تريدون �أن ترحل �إ�رسائيل؟
و�أ�ض��اف ترامب قائ�لا" :لدينا حليف قوي جدا يف

اململكة العربي��ة ال�سعودية .لدينا حليف ي�ؤكد على
امل�ست��وى الأعل��ى ،على ل�س��ان ويل العه��د وامللك،
�أن��ه مل يرتكب ه��ذه الفظاعة �ض��د ال�صحفي جمال
خا�شقجي.
م��ن جانب��ه قال وزي��ر اخلارجي��ة الرتك��ي مولود
ت�شاوو���ش �أوغلو �إن ت�رصيح��ات الرئي�س الأمريكي

دونال��د ترامب ،ب�ش���أن مقتل ال�صح��ايف ال�سعودي
جم��ال خا�شقج��ي تعني �أن��ه �سيغ���ض الطرف عن
احل��ادث ،م�شريا �إىل �أن وا�شنطن مل تقا�سم �أنقرة �أي
ت�سجيالت �صوتية تخ�ص مقتل خا�شقجي.
و ق��ال الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي ال�سعودي خالد
املجر�شي �إن ت�رصي��ح ترامب عن و�صف ال�سعودية

ب���أن ا�رسائي��ل �ستك��ون يف م���أزق يق�ص��د ب��ه �أن
ال�سعودي��ة ه��ى دول��ة �س�لام وكب�يرة يف املنطقة
ويف ال��شرق الأو�س��ط ودائم��ا ت�سع��ى �إىل ال�س�لام
واملب��ادرة العربية لل�س�لام �ستكون �أهم عن�رص يف
ت�سوي��ة قادم��ة لل��صراع الفل�سطين��ي الإ�رسائيلي،
فالت�رصي��ح لي���س بالغري��ب خا�ص��ة و�أن اململكة

العربي��ة ال�سعودية دولة يهمها ال�ش���أن الفل�سطيني
و�أن يع��م ال�سالم يف املنطقة ولك��ن بالت�سوية التي
ير�ضى بها اجلانب الفل�سطيني.
ق��ال الرئي���س اللبن��اين مي�شيل ع��ون �إن اال�ستقالل
لي���س فق��ط احتف��االً ،ف���أن يك��ون الوط��ن م�ستق ًال
يعن��ي �أن يك��ون �سيد ق��راره ،و�أن يك��ون �سيداً على
�أر�ض��ه ودع��ا اللبناني�ين �إىل حماي��ة اال�ستق�لال
"باملحافظة على الوحدة الوطنية.
وح��ذر عون م��ن تدخ��ل العن�رص اخلارج��ي والذي
ي���ؤدي اىل فق��دان حري��ة الق��رار ،م�ش�يرا اىل �أن
ا�ستق�لال الوط��ن و�سيادت��ه يج��ب �أن يبقيا خارج
معادل��ة املعار�ض��ة وامل��واالة ،وخ��ارج نط��اق
ال�رصاع على ال�سلطة.
و�أ�ش��ار ع��ون اىل �أزمة ت�شكيل احلكوم��ة وما ت�ؤدي
الي��ه من وقف االنت��اج ومتابعة م�صال��ح و�ش�ؤون
البل��د واملواطن�ين وخ�صو�ص�� ًا معاجل��ة الو�ض��ع
االقت�ص��ادي حم��ذرا م��ن ان لبن��ان ال ميل��ك ترف
اهدار الوقت.
وق��ال الكات��ب املخت���ص يف ال�ش���أن اللبن��اين د/
�سم�ير ح�سن �إن الف�ترة املا�ضية كان وا�ضحا فيها
التدخ�لات اخلارجي��ة و�أبرزه��ا العام��ل ال�سعودي
ال��ذي مار���س �ضغطا كب�يرا على رئي���س احلكومة
املكل��ف وه��و ال��ذي ح��ال دون ت�شكي��ل احلكوم��ة
بال�رسع��ة املتوقع��ة ،فلبن��ان دائم��ا كان �أ�س�ير
ال�ضغوط��ات اخلارجي��ة وبالتايل انعك���س بال�سلب
عل��ى الداخ��ل اللبناين ولك��ن الآن يعتق��د د�/سمري
ح�س��ن �أن بوج��ود الرئي���س اللبن��اين مي�شي��ل عون
والقوة الت��ي اكت�سبها لبنان من خ�لال حربه على
الإرهاب ومنع متدد الأجندة للداخل اللبناين �أ�صبح
الأمر �أكرث مرونة من ال�سابق يف هذا الإجتاه.

