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الحريري يزور السعودية غدا

فتح: حالة "فلتان منظم" ضد الحركة في غزة

إسبانيا وموريتانيا تقلصان معدالت الهجرة

   الريا�ض - وكاالت ي�سل رئي�ض الوزراء اللبناين �سعد احلريري اإىل الريا�ض، 
غدا االإثنني، يف زيارة ر�سمية اإىل ال�سعودية تعد االأوىل له منذ ت�سكيل حكومته 

احلالية.
وقالت م�سادر يف العا�سمة الريا�ض، اإن زيارة احلريري �ست�ستمر ملدة يومني 
يلتقي خاللها العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبدالعزيز، وويل العهد االأمري 

حممد بن �سلمان بن عبد العزيز.
واأ�ساف��ت امل�سادر اأن احلريري �سيبحث خالل الزي��ارة "العديد من املوا�سيع 
الهام��ة، من بينه��ا الو�سع الداخل��ي اللبناين، و�سريكز خ��الل املباحثات على 

اجلانب االقت�سادي ب�سبب ما تعانيه لبنان من م�ساكل اقت�سادية".
وكان رئي�ض الوزراء اللبناين �سعد احلريري، اأعلن موؤخراً اأن ال�سعودية �ست�ساعد 

لبنان اقت�ساديًا مبجرد ت�سكيل حكومة جديدة.

   غزة -  وكاالت
اأك��دت حرك��ة فتح، وج��ود حال��ة "فلتان اأمن��ي منظم��ة" ت�سته��دف قياداتها 
وكوادرها يف قطاع غزة، م�سرية اإىل ان حما�ض تتم�سك بحكم غزة بغ�ض النظر 

عن امل�سلحة الوطنية الفل�سطينية.
وق��ال الناطق با�سم حركة فت��ح، عاطف اأبو �سي��ف، اإن "حماولة اغتيال ع�سو 

مركزية احلركة اأحمد حل�ض، حماولة ال�ستهداف الوحدة والن�سيج الوطنيني".
واأ�س��اف اأبو�سي��ف، يف بيان ل��ه، اأن "ما جرى هو جزء مم��ا تتعر�ض له حركة 
فت��ح يف غ��زة من اعتق��االت ومالحقات لقياداته��ا وكوادره��ا، واأن ما يجري 
فلت��ان منظم �س��د فتح تتحم��ل م�سوؤوليته حرك��ة حما�ض ، الأنه��ا �سلطة االأمر 

الواقع".
وتاب��ع، اأن "هناك م��ن يبذل جهودا الإبقاء االنق�سام، حي��ث مت ا�ستهداف حل�ض 
بع��د يوم من ح�سور وفد من جلنة االنتخاب��ات املركزية اىل قطاع غزة لبحث 
اإجراء االنتخابات، وبالتزامن مع وجود الوفد االأمني امل�رصي يف قطاع غزة".
وتعر���ض ع�سو اللجنة املركزي��ة حلركة فتح، اأحمد حل���ض، حلادثة اإطالق نار 
ا�ستهدفت ال�سيارة التي كان ي�ستقلها اأم�ض اجلمعة، ما اأدى حلدوث اأ�رصار فيها 

دون اإ�سابة حل�ض يف هذا الهجوم.

مدري��د - وكاالت ج��ددت اإ�سبانيا وموريتانيا اتفاق تع��اون بينهما ملوا�سلة 
كب��ح جم��اح الهجرة غري ال�رصعي��ة، يف حترك م�سرتك يج��ري منذ عام 2006 
وق��د اأدى لتقلي�ض معدالت و�سول املهاجرين املوريتانيني غري ال�رصعيني اإىل 

االأرا�سي االإ�سبانية بحراً اإىل اأرقام داللية.
ومت جتدي��د االتف��اق ع��ر مذك��رة تفاه��م وقعها املدي��ر العام للحر���ض املدين 
االإ�سب��اين فليك�ض اأزون، وقائ��د اأركان الدرك الوطني املوريت��اين ال�سلطان ولد 

حممد اأ�سواد.
ومت توقي��ع املذك��رة خ��الل زي��ارة يق��وم به��ا اأزون للعا�سم��ة املوريتاني��ة 
نواك�سوط، وكذلك ملدينة نواذيبو ال�ساحلية، حيث تتعاون وحدة موؤلفة من 25 
ف��رداً من احلر�ض املدين مع �سلط��ات البلد العربي لل�سيط��رة على تدفق الهجرة 

غري ال�رصعية.
ويج��ري ه��ذا التع��اون منذ ع��ام 2006 عق��ب اندالع م��ا اأطلق عليه��ا "اأزمة 
الق��وارب"، حي��ث متك��ن 32 األ��ف مهاجر من الو�س��ول ب�سكل غ��ري �رصعي اإىل 

�سواحل جزر الكناريا االإ�سبانية، كثري منهم كانوا قادمني عر موريتانيا.
وم��ازال التع��اون م�ستمراً عق��ب 13 عامًا من بدايته، وقد ب��دا جليًا مع توقيع 
جتدي��د مل�رصوع يطلق عليه "الراأ���ض االأبي�ض"، ومبوجبه تعمل دورية م�سرتكة 
مع حر�ض الدرك يف املياه املوريتانية واملناطق املتاخمة لل�سيطرة على تدفق 

القوارب امل�ستبه بها والهجرة غري ال�رصعية.

ذك��رت ال�رصط��ة،، اأن مواطن��ا ماليزّي��ا �ُسج��ن الأك��ر من 
ع�رصة اأع��وام، كما جرى توجيه اتهام��ات لثالثة اآخرين، 
بعدم��ا وجه��وا �سباب��ا اإىل االإ�س��الم والنب��ي حمم��د ع��ر 
مواقع التوا�سل االجتماعي. وقال املفت�ض العام لل�رصطة 
املاليزي��ة حممد ف��وزي ه��ارون، يف بي��ان، اإن ال�سخ�ض 
ال��ذي �س��در بحق��ه احلك��م، دون االإع��الن عن ا�سم��ه، اأقر 
بذنب��ه يف ع�رص تهم باإ�س��اءة ا�ستخدام �سب��كات التوا�سل 
االجتماع��ي. وت�س��ل العقوب��ة الق�س��وى يف كل تهمة اإىل 
ال�سجن ملدة عام واحد اأو غرامة ت�سل اإىل 50 األف رنغيت 

)12228 دوالرا( اأو كالهما.
اأن العقوب��ة يج��رى  واأ�س��اف املفت���ض الع��ام لل�رصط��ة 

تنفيذها على التوايل.
وق��ال املفت�ض الع��ام لل�رصطة "تن�س��ح ال�رصطة اجلمهور 
بع��دم اإ�س��اءة ا�ستغ��الل مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي اأو 
�سب��كات التوا�س��ل �سواء بتحمي��ل اأو ن�رص اأي م��ن اأ�سكال 
االإث��ارة الت��ي من �ساأنه��ا حتريك احل�سا�سي��ات الدينية اأو 
العرقية، والت�سبب يف توتر عرقي داخل املجتمع املتنوع 

يف هذا البلد".
وُيعتق��د اأن هذا احلكم هو االأ�س��د يف ق�سية من هذا النوع 
يف البل��د ال��ذي تقطنه اأغلبية م�سلم��ة، وزاد فيه القلق من 

التوتر العرقي والديني على مدى ال�سهور املا�سية.
واأقر م�ستخدم اآخر ملواق��ع التوا�سل االجتماعي بالذنب، 
ومن املقرر عقد جل�سة الإ�سدار احلكم، االثنني. بينما نفى 
اثنان اآخ��ران التهم املوجهة اإليهم��ا، وما زاال حمتجزين 

دون كفالة.

وقال الناطق الر�سمي با�سم "حركة النه�سة"، عماد 
اخلم��ريي اإن حرك��ة النه�سة ت�ستح�س��ن الروزنامة 
واملواعيد الت��ي اأعلنت عنها الهيئة العليا امل�ستقلة 
لالنتخابات، خا�سة واأن هذه التواريخ تتزامن مع 
نهاي��ة عهدة الرملان والرئا�سة، مبينا اأن االإ�سكال 
التاأجي��ل لب�سع��ة  اأو  لي���ض يف التق��دمي باأ�سب��وع 
اأيام ب��ل االأهم هو االإعالن ع��ن اأجندة االنتخابات 
وال��ذي يعتر يف حد ذاته خطوة اإيجابية وااللتزام 
الوا�سح باالآج��ال الد�ستورية الإج��راء االنتخابات 
يف تون�ض، واملقررة ليوم 6 اأكتوبر/ ت�رصين االأول، 
بالن�سب��ة للت�رصيعي��ة و10 نوفمر/ت�رصين الثاين 

بالن�سبة للرئا�سية.
واأو�س��ح اخلم��ريي اأن احرتام االآج��ال هو جزء من 
الدميقراطي��ة وبالتايل ف��اإن االإع��الن الر�سمي عن 
مواعي��د الرئا�سي��ة والت�رصيعية مهم ج��دا وتكري�ض 
للدميقراطي��ة، م�سيفا اأنه حت��ى واإن وجدت بع�ض 
رف���ض  وراء  ه��ي  والت��ي  ال�سغ��رية  االإ�سكالي��ات 
فاإن��ه ميك��ن حله��ا  للمواعي��د املقدم��ة،  البع���ض 
باحل��وار واالإ�سكاليات الب�سيطة ق��د ال تعني الكثري 

اأمام التواريخ والروزنامة التي �سبطتها الهيئة.
واأك��دت رئي�س��ة املكت��ب ال�سيا�س��ي حل��زب "حركة 
م�رصوع تون�ض"، وطفة بلعيد، اأنهم تعودوا دعوتهم 
الر�سم��ي ع��ن موع��د االنتخاب��ات  قب��ل االإع��الن 

الرئا�سي��ة والت�رصيعية للت�س��اور من خالل جل�سات 
اأو اجتماع��ات تعقد للغر�ض، واإن��ه كان باالإمكان 
تعديل بع�ض امل�سائل يف الروزنامة واإدخال بع�ض 
االإ�ساف��ات، مبين��ة اأن االأح��زاب لن توؤث��ر يف قرار 
الهيئ��ة التي تتمتع ب�سلطة تقديرية وبال�سالحيات 
الكامل��ة يف حتديد التواريخ ولكن كان من االأن�سب 

الت�ساور مع االأحزاب لال�ستماع اإليها.
واأو�سح��ت اأنهم �سيمتثلون للتواري��خ التي اأعلنتها 
الهيئ��ة الأنه��ا موجب��ة مبقت�سى الد�ست��ور ولكن لو 
ح�س��ل ت�ساور لقدمت مثال "حركة م�رصوع تون�ض" 
مقرتحاته��ا واملتمثل��ة يف اإج��راء ال��دورة االأوىل 
لالنتخابات الت�رصيعية والرئا�سية يف اليوم نف�سه، 

وه��و م��ا �سيمكن م��ن رب��ح الوقت وامل��ال، م�سرية 
اإىل اأن التاأم��ني اللوج�ست��ي �سيك��ون متوفرا وكان 
باالإم��كان تنظيمهم��ا معا على اأن تك��ون الدورات 
الثاني��ة يف تواري��خ ثاني��ة وهو ما كان��وا ياأملون 
مناق�ست��ه م��ع الهيئ��ة ولكنه��م فوجئ��وا باالإعالن 
الر�سم��ي عن مواعيد االنتخاب��ات. وقالت القيادية 
والنائب��ة يف حزب "نداء تون�ض"، اأن�ض احلطاب، اإن 
االإع��الن عن روزنام��ة االنتخاب��ات مت فيه حجب 
دور االأح��زاب ال�سيا�سي��ة واملجتم��ع امل��دين حيث 
اإنه��م كانوا يحب��ذون التحاور معه��م ليتمكنوا من 
تقدمي مقرتحاتهم للهيئ��ة، م�سيفة اأن هناك اليوم 
عدي��د التحدي��ات وال�س��كاوي حول تركيب��ة بع�ض 
الهيئ��ات الفرعية يف اجله��ات الداخلية والتي يرى 
البع�ض اأنها تفتقر اإىل احلياد، ما مي�ض من العملية 
الدميقراطي��ة، فف��ي الوق��ت ال��ذي حتت��اج بع���ض 
املكات��ب مراجع��ة ف��اإن اأخ��رى تعاين م��ن حاالت 
�سغور وبالتايل يجب اأن يتوفر مناخ كامل لتاأمني 

االنتخابات.
واأف��ادت احلط��اب اأن لديه��م مقرتح��ا يتعلق بعدم 
اإق�ساء املح�سوب��ني على حزب "التجمع الد�ستوري 
الدميقراطي" املنحل من مكاتب االقرتاع، حيث اإنه 
مل يتم اإق�ساوؤهم من ال�سلطة الت�رصيعية والرئا�سية 
فلم��اذا يق�سون من احل�س��ور يف املكاتب املحلية 
واجلهوية، وبالت��ايل فاإن هذا االإق�ساء هو لغايات 
�سيا�سي��ة، م�س��رية اإىل اأن اأي �سخ���ض انتمى �سابقا 

ل�"التجم��ع" له احلق اأن يراق��ب العملية االنتخابية 
�س��واء كناخب اأو مراق��ب وباإمكانه اأن يخدم بالده 
م��ن موقعه، م�س��رية اإىل اأن هذا املقرتح ال يزال يف 
جمل���ض نواب ال�سعب واإن مت احل�سم يف هذا املقرتح 
فكيف �ستتعامل الهيئة معه؟ وبالتايل هي م�سائل 

مل يتم التطرق اإليها.
وبين��ت اّنه��م ياأمل��ون اأن تت��وىل الهيئ��ة تقري��ب 
اخلدم��ات للناخب��ني لك��ي ينخرط��وا يف العملي��ة 
االنتخابي��ة وخا�س��ة يف االأري��اف، موؤك��دة اأنه��م 

جاهزون كحزب �سيا�سي ملوعد االنتخابات.
واأك��د املن�سق الع��ام حلزب "امل�س��ار الدميقراطي"، 
جني��دي عبد اجل��واد اأّنهم كانوا ياأمل��ون فتح باب 
الت�سجي��ل للرئا�سي��ة والت�رصيعي��ة لف��رتات اأط��ول 
واكتمال ت�سكيل املحكمة الد�ستورية والتي �سيكون 
له��ا تاأثري يف العملي��ة االنتخابية بحكم اأنها هيئة 
عليا، م�سيفا اأنهم كانوا ياأملون ا�ست�سارة االأحزاب 
قب��ل االإع��الن الر�سم��ي ع��ن املواعي��د وروزنام��ة 

االنتخابات اخلا�سة بالرئا�سية والت�رصيعية.
واأ�س��اف عبداجلواد اأنه ياأم��ل االآن ت�سجيل اأق�سى 
ما ميكن من الناخبني والناخبات، م�سريا اإىل اأن ما 
طماأنهم الر�سائل التي بعثتها الهيئة، وهي موجهة 
لالأح��زاب ال�سيا�سي��ة وتتمث��ل يف اإمكاني��ة اإ�سقاط 
قوائ��م اإن كان هن��اك متويل م�سب��وه اأو جتاوزات، 
م�سيفا اأنهم جاه��زون لال�ستحقاقات االنتخابية، 

ويحرتمون الروزنامة التي حددتها الهيئة.

 اأعل��ن حزب املحافظني الريط��اين اأن اململكة لن تقبل 
مق��رتح بروك�سل الإخراج املفاو�س��ات حول "بريك�ست" 
م��ن ماأزقه��ا عر التعام��ل مع حال��ة اإيرلن��دا ال�سمالية 
كحال��ة مميزة ع��ن �سائر الب��الد. وقال املتح��دث با�سم 
 :BBC احل��زب، بران��دون ليوي���ض، يف حدي��ث الإذاع��ة
"ال ني��ة لنا لعقد اتفاق يعر�ض وحدة اململكة املتحدة 
للخطر"، يف اإ�سارة منه اإىل املقرتح الذي قدمه، اجلمعة، 
كب��ري مفاو�س��ي االحت��اد االأوروب��ي، مي�سي��ل بارنييه. 

وقب��ل اأقل م��ن ثالث��ة اأ�سابي��ع م��ن مغ��ادرة بريطانيا 
االحت��اد االأوروبي، ق��ال بارنييه اإن االحت��اد االأوروبي 
�سيمنح اململكة حق��ا باالن�سحاب من االحتاد اجلمركي 
االأوروب��ي م��ن جانب واحد، بع��د "بريك�س��ت"، مع بقاء 
اإيرلن��دا ال�سمالي��ة )التي هي جزء م��ن اململكة املتحدة( 
يف الفل��ك التج��اري االأوروبي، وذلك لتف��ادي اأي جلوء 
ا�سطراري لفحو�س��ات جمركية على احلدود مع اإيرلندا 
ع�س��و االحتاد. واأكد بارنييه اأن "ال اأحد �سيجر اململكة 
املتح��دة على البقاء داخ��ل االحتاد اجلمرك��ي غ�سبا"، 
م�سيف��ا اأن بروك�س��ل �ستوا�س��ل، خالل االأي��ام القادمة، 

جهوده��ا الرامي��ة اإىل جتني��ب �سيناري��و "بريك�ست بال 
�سفقة".  وجاء مقرتح بروك�سل االأخري كمحاولة لتبديد 
خماوف الن��واب الريطانيني بخ�سو�ض "اآلية االأمان"، 
التي تق�سي ببقاء احلدود بني اإيرلندا واإيرلندا ال�سمالية 
�سفاف��ة. ويتخ��وف الرملاني��ون م��ن اأن جت��د اململك��ة 
نف�سه��ا، بفع��ل اآلي��ة االأم��ان ه��ذه، مرتبط��ة باالحت��اد 
االأوروبي اإىل االأبد. وهذه املخاوف هي التي كانت وراء 
رف�ض اأع�ساء جمل���ض العموم الريطاين، يوم 15 يناير 
املا�س��ي، ال�سفقة حول �رصوط "بريك�ست" والتي اتفقت 

عليها رئي�سة الوزراء الريطانية،

حزب المحافظين البريطاني: لن نقبل أي صفقة مع بروكسل تمس بوحدة المملكة

الجزائر تعجل "عطلة الربيع" إلضعاف مشاركة الطلبة في التظاهرات

مواقف أحزاب تونس من موعد االنتخابات: بين االستعداد والشكوى

"حكم شديد" بحق 
ماليزي سب اإلسالم

تلقت األحزاب التونسية بشكل 
متفاوت التواريخ التي حددتها 

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
إلجراء االنتخابات الرئاسية 

والتشريعية، ففيما قالت أحزاب 
إّنه كان من األنسب استشارتها 
قبل اإلعالن رسميا عن التواريخ 

التي حددتها الهيئة واالستماع إلى 
مقترحاتهم لألخذ بجميع اآلراء، 

فإن أحزابا أخرى رحبت بالمواعيد 
وأكدت جاهزيتها لالستحقاقين.

تونس - وكاالت

إدلب - وكاالت

   اأم��رت ال�سلط��ات اجلزائري��ة، ال�سب��ت، بتبك��ري عطل��ة 
الدرا�س��ة اجلامعي��ة لف�س��ل الربيع، يف حماول��ة على ما 
يب��دو الإ�سع��اف االحتجاجات التي يقوده��ا الطلبة منذ 

اأ�سبوعني �سد حكم الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة.
وج��اء ق��رار وزارة التعليم الع��ايل، بعد ي��وم من خروج 
العا�سم��ة  و�س��ط  اإىل  املحتج��ني  م��ن  االآالف  ع���رصات 
لالحتج��اج على حك��م بوتفليقة امل�ستمر من��ذ 20 عامًا 

يف اأكر مظاهرة باجلزائر العا�سمة منذ 28 عامًا.
وقال��ت ال��وزارة يف مر�س��وم اإن "عطلة الربي��ع الدرا�سية 
�ستب��داأ غداً االأح��د اأي قبل 10 اأيام م��ن موعدها املحدد 

يف 20 مار�ض)اآذار( دون اإبداء اأ�سباب.
وينظ��م جزائري��ون احتجاج��ات يف ال�س��وارع من��ذ 22 
فراير)�سب��اط( للتعبري عن غ�سبهم من البطالة والف�ساد 
ونخب��ة حاكمة م��ن كبار ال�سن يعترونه��ا منف�سلة عن 
واق��ع ال�سباب واعرتا�س��ًا على �سعي الرئي���ض البالغ من 
العم��ر 82 عام��ًا للف��وز بوالي��ة خام�س��ة يف انتخابات 

جترى يف 18 اأبريل)ني�سان(.
وانطلق��ت كثري من املظاهرات من احل��رم اجلامعي قبل 

اأن تخرج اإىل ال�سوارع.
واالحتجاجات هي االأكر من��ذ عام 1991 عندما األغى 
اجلي���ض انتخاب��ات كان م��ن املتوق��ع ف��وز االإ�سالميني 

فيها.
ويتلق��ى بوتفليقة العالج يف م�ست�سفى يف جنيف ونادراً 

ما ظهر علنًا منذ اأن اأ�سيب بجلطة يف 2013.
واأ�س��در بوتفليقة ي��وم اخلمي�ض، اأول حتذي��ر للمحتجني 
قال فيه اإن "اال�سطرابات، التي دخلت اأ�سبوعها الثالث، 

قد تت�سبب يف فو�سى يف البالد".
وعر�ض بوتفليقة احلد من واليته بعد االنتخابات وتعهد 
بتغي��ري "النظام" الذي يدير البالد لكن حركة االحتجاج 
غ��ذت م�ساعر اال�ستياء ل��دى القطاعات املختلفة خا�سة 

الطلبة وال�سباب.
وعر بع�ض قدام��ى حلفاء بوتفليقة، ومن بينهم اأع�ساء 
يف احلزب احلاك��م، عن دعمهم لالحتجاجات مما ك�سف 
ع��ن انق�سامات داخ��ل النخبة احلاكمة الت��ي كان يعتقد 

اأنها تكتل منيع.
اأم���ض  خرج��ت  الت��ي  االحتجاج��ات  اأغل��ب  وات�سم��ت 
اجلمع��ة، بال�سلمي��ة لك��ن بع�ض اال�ستب��اكات ن�سبت بني 
�سب��ان وقوات ال�رصط��ة يف امل�ساء وقال��ت و�سائل اإعالم 
ر�سمي��ة اإن "110 حمتج��ني و112 �رصطي��ًا اأ�سيبوا يف 

اال�سطرابات".

الجزائر - وكاالت

وكالة أميركية ضخمة تلغي عقودها مع السعودية بسبب قضية خاشقجي

E "نيويورك تاميز" باأن وكالة موهوبني -   اأف��ادت �سحيفة
deavor االأمريكي��ة اأعادت ا�ستثمارات بقيمة مئات ماليني 
ال��دوالرات لل�سعودية واألغت عقودها مع اململكة، ب�سبب ق�سية 

مقتل ال�سحفي جمال خا�سقجي.
واأ�س��ارت ال�سحيفة، يف تقري��ر ، اإىل اأن اأرييل اإميانويل، املدير 
التنفي��ذي للوكالة ال�سخم��ة التي تعمل م��ع �سخ�سيات بارزة 
يف جمال الريا�س��ة واملو�سيقى والتلفزيون وال�سينما واالأزياء 
وغريه��ا من جماالت الرتفيه، �ساعد الربيع املا�سي يف تنظيم 

حفل��ة فاخرة يف هوليوود مبنا�سبة زيارة ويل العهد ال�سعودي 
حممد بن �سلمان اإىل الواليات املتحدة.

ويف الوقت نف�سه، اأعد �سن��دوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي 
اتفاقي��ة لال�ستثم��ار يف ال�رصك��ة بقيم��ة 400 ملي��ون دوالر 
لتمويل من��و املوؤ�س�سة وا�ستخدام خدماته��ا يف تنويع اقت�ساد 

اململكة من خالل تطوير قطاع الرتفيه.
اإال اأن ق�سية مقت��ل ال�سحفي جمال خا�سقجي داخل القن�سلية 
ال�سعودي��ة يف ا�سطنب��ول يف الثاين من اأكتوب��ر املا�سي دفعت 
اأك��د  الوكال��ة االأمريكي��ة اإىل تغي��ري موقفه��ا جذري��ا، حي��ث 
م�سدران مطلعان ل�"نيويورك تاميز" اأن Endeavor اأعادت 

اإىل الريا���ض جمي��ع ا�ستثماراته��ا وقطع��ت فعلي��ا عالقاته��ا 
مع ق��ادة اململك��ة. وذكرت ال�سحيف��ة اأن اإميانوي��ل ان�سم اإىل 
جوقة رج��ال االأعمال االأمريكيني الذين ق��رروا قطع العالقات 
م��ع اململكة عل��ى خلفية ق�سية خا�سقج��ي، ونقلت عنه و�سفه 
لق�سي��ة ال�سحفي ال�سعودي اأثناء فعالية اأقيمت يف مدينة كان 

الفرن�سية يف 15 اأكتوبر املا�سي باأنها "اأمر مقلق للغاية".
واأف��ادت ال�سحيفة باأن املدي��ر التنفيذي ل�Endeavor �سبق 
اأن اأبل��غ م�سوؤول��ني �سعوديني عر قناة خا�س��ة عن نيته اإعادة 
اال�ستثم��ارات، واأ�سار �سخ�ض مطلع عل��ى املو�سوع لل�سحيفة 
اإىل اأن اإميانويل لديه خماوف من رد فعل �سعودي حمتمل، ولذا 

ا�ستعان بخدمات حار�ض �سخ�سي يف بع�ض الرحالت موؤخرا.
وذكر امل�س��دران، واأحدهما م�ستثمر يف الوكال��ة، اأن اإميانويل 
اأج��رى م�ساورات ناجح��ة مع م�ستثمرين اآخري��ن، بينهم الذين 
�سبقوا اأن اأ�ستثمروا اأمواال يف Endeavor، ووافقوا على دفع 
املزي��د لتعوي�ض خ�سائ��ر الوكالة. ورف�س��ت الوكالة و�سندوق 
اال�ستثم��ارات ال�سعودي على حد �س��واء التعليق على املو�سوع 
لل�سحيف��ة. ويف اأكتوبر املا�سي، اعرتف��ت ال�سعودية، بعد عدة 
رواي��ات متناق�سة، باأن خا�سقجي ُقتل عل��ى اأيدي فريق اأمني 
عق��ب دخول��ه مبنى قن�سليتها ل��دى ا�سطنب��ول، وجرى تقطيع 

جثته والتخل�ض منها مب�ساعدة "متعاون حملي".

واشنطن - وكاالت
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