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تظاهرات أمام مرفأي بيروت وطرابلس ..وتغيير في تكتيك االحتجاجات

اخبار قصيرة

عون يجري مشاورات إليجاد حل لألزمة في لبنان

وتمنع املزارعني الصهاينة من دخول الباقورة ابتداء من يوم األحد

الجيش يدين االنتهاكات «اإلسرائيلية» ويجدد التزامه بالقرارات الدولية
رئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة يمثّل أمام القضاء المالي

ب�ي�روت ـ وك� ��االت :أج ��رى ال��رئ�ي��س اللبناني
م �ي �ش��ال ع� ��ون اخل �م �ي��س حم� ��ادث� ��ات م ��ع سعد
احلريري القائم بأعمال رئيس الوزراء لبحث الرد
على االحتجاجات املناهضة للحكومة املستمرة
منذ ثالثة أسابيع.
ووفقا لرويرتز ،قال مكتب الرئيس يف بيان إن

االثنني ناقشا ”األوضاع العامة“ وجهود ”اإلسراع
يف إجياد حل للوضع احلكومي احلالي“.
وهذا أول لقاء للحريري بعون منذ إعالن األول
استقالته من رئاسة احلكومة اللبنانية.
من جهته ،قال رئيس جملس النواب اللبناني
نبيه بري إنه مص ّر على تسمية احلريري لرئاسة

الفلسطينيون يحيون جمعة مسيرات
العودة ال82

مرتزقة العدوان يستحدثون تحصينات
قتالية في الحديدة

حماس :سنواصل العمل
إلنجاح االنتخابات باعتبارها
مطلب ًا شعبي ًا

الجيش اليمني :محاوالت
التحالف السعودي التسلل
في الساحل الغربي فشلت

القدس احملتلة ـ وكاالت :أعلنت حركة محاس
انتهاء اجتماع تشاوري مع مؤسسات وقادة اجملتمع
املدني الفلسطيين ،شارك فيه العشرات من رؤساء
وشخصيات اجملتمع املدني الفلسطيين.
وقالت احلركة يف بيان هلا إن النقاش تركز
وس � ُب��ل إجناحها،
ح��ول االنتخابات الفلسطينية ُ
«وت �ه �ي �ئ��ة األج� � ��واء ال�ل�ازم ��ة ل��ذل��ك م ��ن إط�ل�اق
للحريات وتوفري للضمانات كافة» ،معتربة أن هذا
من شأنه أن «ي��ؤدي إىل حتقيق الوحدة الوطنية
وإنهاء االنقسام».
وأشار البيان إىل أن قيادة احلركة شرحت كل
اإلجراءات واملواقف اليت اختذتها حتى اآلن ،مشدداً
ع�ل��ى أن �ه��ا س�ت��واص��ل ال�ع�م��ل إلجن ��اح االن�ت�خ��اب��ات
باعتبارها مطلباً شعبياً على مجيع القوى احرتامه.
وأك��دت محاس يف بيانها أن قيادتها ستواصل
مشاوراتها مع الفصائل السياسية كافة ،والنخب
اجملتمعية والقوى املدنية ،وصو ًال إىل موقف وطين
جامع حيقق مصلحة الشعب الفلسطيين وحيرتم
خياراته .وك��ان رئيس املكتب السياسي حلماس
يف غزة حييي السنوار قد أكد جهوزية احلركة
«لالحتكام إىل إرادة الشعب عرب صناديق االقرتاع»،
م�ش��دداً على ض��رورة لقاء وط�ني جيتمع فيه قادة
الفصائل إلزالة أي اشكالية ممكن أن تنشأ يف طريق
إجناح االنتخابات .وكان رئيس اجمللس التشريعي
عزيز الدويك قد نفى االتهامات املوجهة حلركة
محاس بعدم موافقتها على إجراء االنتخابات ،وقال
إن احلركة أبلغت السفري القطري حممد العمادي
بأنها مع إجراء االنتخابات ،وأن التجديد جيب أن
يكون ملوقع الرئيس ،واجمللس التشريعي ،باإلضافة
إىل اجمللس الوطين.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ش ��ارك الفلسطينيون ،مساء
اجل�م�ع��ة ،يف اجلمعة ال �ـ  82م��ن م �س�يرات ال�ع��ودة
وك�س��ر احل �ص��ار ع��ن ق�ط��اع غ ��زة .وك��ان��ت اهليئة
الوطنية ملسريات العودة وكسر احلصار دع��ت يف
بيان هل��ا مجاهري شعبنا للمشاركة يف فعاليات
اجلمعة الـ  82حتت شعار «مجعة مستمرون».

صنعاء ـ وك ��االت :أعلن املتحدث باسم القوات
امل�س�ل�ح��ة اليمنية ال�ع�م�ي��د حي�ي��ى س��ري��ع ،أن ق��وى
التحالف ال�س�ع��ودي «تستمر يف خ��رق ات�ف��اق وقف
إط �ل�اق ال �ن ��ار يف ال �س��اح��ل ال �غ ��رب ��ي» ،ك��اش �ف �اً عن
«حماوالت تسلل وحتشيد متواصل لقوى العدوان».
س��ري��ع ق ��ال يف جم �م��وع��ة م ��ن ال �ت �غ��ري��دات على
«ت��وي�تر» إن حم ��اوالت التسلل ال�تي تقوم بها ق��وات
التحالف السعودي يف الساحل الغربي «باءت بالفشل
وتلقت صفعات موجعة» ،يف وقت شنت فيه «طائرات
ال�ع��دوان» أكثر من  31غ��ارة خ�لال الساعات ال�ـ48
املاضية .ويف جبهات الساحل الغربي تستمر قوى
ال �ع��دوان يف خ��روق�ه��ا مب �ح��اوالت تسلل مستمرة يف
اغلب اجلبهات وحتشيد متواصل ولكنها كلها باءت
بالفشل وتلقت صفعات موجعه جدا بفضل اهلل .
ويف السياق نفسه ،سقط عدد من القتلى واجلرحى
إثر استهداف القوات املسلحة اليمنية خمزن إمداد
عسكري سعودي يف املخا.
وأعلن املتحدث باسم ق��وات التحالف السعودي
إس�ق��اط  3ص ��وارخ باليستية ،فيما أص��اب ال�ص��اروخ
الرابع أحد خمازن اإلمداد العسكري.
وش ّنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات
على مديرية َح�� َرض احل��دودي��ة يف حمافظة َح َّجة
مشال غرب اليمن .وأصيبت امرأة بقصف صاروخي
ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان يف مديرية
رازح احلدودية بصعدة مشال البالد.
كما استحدث مرتزقة العدوان اجلمعة حتصينات
قتالية يف عدد من املناطق مبحافظة احلديدة يف خرق
جديد التفاق السويد .حيث أف��اد مصدر حملي أن
جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة استحدثت حتصينات
قتالية ش��رق قرية م�غ��اري مبديرية حيس .وأض��اف
أن جرافة عسكرية أخ��رى لقوى العدوان استحدثت
حتصينات قتالية مش ��ال ش ��رق مدينة ال�ش�ب��اب يف
شارع ال�ـ .90ويف سياق متصل لفت مصدر حملي يف
مدينة الدريهمي احملاصرة إىل أن قوى العدوان عاودت
استهداف املدينة باملدفعية خملفة أضراراً وخسائر يف
منازل وممتلكات املواطنني.

احلكومة اجلديدة ،من أجل مصلحة لبنان .بدوره
دع��ا نائب األم�ين العام حل��زب اهلل الشيخ نعيم
قاسم إىل اإلس��راع يف عملية التكليف والتأليف،
منبهاً من حماولة سرقة احل��راك ،وحم��ذراً من
قطع الطرقات.
ميدانياً تتواصل االحتجاجات الشعبية يف
لبنان ليومها الثالث وال�ع�ش��ري��ن ،حيث حتول
احل��راك من قطع الطرقات إىل االعتصام أمام
املقار احلكومية واملصارف ومنازل السياسيني.
ول�ل�ي��وم ال�ث��ال��ث على ال �ت��وال��ي ،نفذ ع��دد من

األحزاب الكردية تؤيد مطالب املتظاهرين باستثناء تعديل الدستور

مقتل محتجني عراقيني في البصرة وعبداملهدي يعد باصالحات
بغداد ـ وكاالت :أفادت وكاالت االنباء عن مقتل  3أشخاص على األقل وجرح آخرين يف البصرة .وقال
الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة العراقية أن ما وصفه جبهات منحرفة قد اعتدت على املواطنني،
وقوات األمن يف البصرة ،بإطالق النار على الطرفني .يأتي ذلك يف وقت تتواصل فيه التظاهرات يف عدد من
املناطق وال سيما يف ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.
وأك��د الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أن جهات وصفها
باملنحرفة تعتدي باألسلحة النارية على املواطنني وقوات األمن يف البصرة .وكانت السلطات العراقية أعادت
فتح بوابات ميناء أم قصر الشمالية واجلنوبية جنوب العراق ،كما أعلنت عودة العمل يف مصفاة الناصرية
بعد مغادرة املتظاهرين .وتواصل هيئة النزاهة العراقية حتقيقاتها وإجراءاتها اليت بدأتها منذ حنو شهرين
ملكافحة الفاسدين واستعادة األموال املنهوبة ،وأسفرت عن صدور  60أمر قبض واستدعاء حبق نواب ومسؤولني
حمليني عن تهم فساد وإضرار باملال العام.
وأصدرت حمكمة بابل أمراً مبنع سفر أحد النواب وبالقبض عليه ،كما أصدرت حمكم ٌة أخرى قراراً مبنع
سفر حمافظ بابل احلالي ،وأعطت أمراً بإلقاء القبض على حمافظ البصرة السابق.
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ال�ط�لاب اعتصاما أم ��ام مبنى وزارة الرتبية يف
منطقة األونيسكو ب�ب�يروت فيما أش ��ارت غرفة
التحكم امل � ��روري إىل أن ��ه مت ق�ط��ع ال �س�ير عند
مستديرة أبي شهال ،أمام ال��وزارة .وقالت مصادر
حملية ،إن املتظاهرين جتمعوا قبالة املدخل رقم
 3يف مرفأ بريوت وسط إجراءات أمنية مشددة.
ومش���اال ،أف���ادت ال��وك��ال��ة الوطنية لإلعالم
بتجمهر عدد من طالب املدارس يف قضاء الكورة
أم��ام مركز «أوج�ي�رو» وأج�ب�روا املوظفني على
املغادرة ،يف حني فتحت بعض املدارس أبوابها.
وانطلقت تظاهرة طالبية يف منطقة البرتون
وب��دأ ط�لاب امل ��دارس واجلامعات بالتجمع أمام
مركز «أوج�ي�رو» يف شكا وأم ��ام ثانوية راهبات
القلبني األقدسني يف املدينة للبدء جبولة على
املدارس واملؤسسات الرتبوية واإلدارات الرمسية.
ويف البقاع أغلق املعتصمون يف راشيا مصرفني،
يف وقت يتحضر احملتجون إلطالق مسرية طالبية
شبابية وشعبية ت �ش��ارك فيها غالبية م ��دارس
املنطقة ،فيما عمد احملتجون لليوم الثالث على
التوالي إىل إجبار امل�ص��ارف يف جب جنني على
اإلقفال .ويف بعلبك ،خرج تالميذ مدرسة راهبات
القلبني األقدسني ،مبسرية توقفت أمام عدد من
امل�ص��ارف ،ثم اجتهوا حنو مبنى مصرف لبنان،
وهتفوا مؤيدين ملطالب احلراك الشعيب.
ويف اجلنوب ،توافد طالب الثانويات واملهنيات
على حي املدارس يف جديدة مرجعيون لالنطالق
بالتظاهرة لليوم الثالث على التوالي ،فيما أعلنت
ثانوية ومدرسة راهبات القلبني األقدسني إغالق
أبوابهما حتى يوم الثالثاء.
ويف ص �ي ��دا ،ن�ف��ذ ع ��دد م ��ن احمل�ت�ج�ين وقفة
احتجاجية أمام مصرف لبنان يف املدينة ،وسط
انتشار لعناصر اجليش اللبناني ،فيما حضر عدد
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أنقرة تعلن موعد قمة أردوغان مع قادة فرنسا وأملانيا وبريطانيا حول سوريا

املبعوث األممي :اللجنة الدستورية السورية تجتمع
في جنيف يوم  25نوفمبر
إنفجار سيارة مفخخة شرقي حلب ومقتل شخصين
قتلى باشتباكات بين النصرة وفيلق الشام في إدلب

األردن :تعديل وزاري في حكومة الرزاز يشمل  11وزارة
عمان ـ وك��االت :وافق امللك األردن��ي عبد اهلل الثاني على إج��راء تعديل على حكومة عمر
الرزاز ،مشل  11وزارة ،من بينها وزارات التعليم العالي ،واملالية ،والزراعة ،واإلعالم ،واألوقاف،
والنقل ،وهذا هو رابع تعديل وزاري جيريه الرزاز منذ تولي منصبه قبل عام ونصف العام تقريباً.
واختار الرزاز ملنصب وزير املالية حممد العسعس اخلبري االقتصادي الذي تلقى تعليمه يف
هارفارد ،واملستشار امللكي السابق ليحل حمل عز الدين كناكرية.
وأدى الوزراء اجلدد اليمني الدستورية أمام امللك األردني ،يف قصر احلسينية ،حبضور رئيس
ال ��وزراء ،ورئيس ال��دي��وان امللكي اهلامشي يوسف حسن العيسوي ،ومستشار امللك لالتصال
والتنسيق بشر اخلصاونة.
وواف��ق امللك األردن��ي اخلميس على استقالة  8وزراء ،وأع��رب خالل استقباله هلم يف قصر
احلسينية ،عن بالغ شكره وتقديره للوزراء املستقيلني على ما قدموه من جهود خالل توليهم
حقائبهم ال��وزاري��ة .وك��ان امللك عبد اهلل قد عني ال��رزاز يف صيف  2018بتكليف لنزع فتيل
االحتجاجات ،وسعى رئيس ال ��وزراء إىل إحياء الثقة يف بلد يلقي فيه الكثريون باللوم على
حكومات متعاقبة يف الفشل يف تنفيذ تعهدات بتنشيط النمو االقتصادي ،العالق عند حوالي
 ،%2وخفض اهلدر وكبح الفساد.
يف سياق آخر نشرت القناة العربية «السابعة» أن احلكومة األردنية أبلغت مستشار وادي
األردن ادين جرانبام اخلميس ،أنه اعتباراً من يوم األحد املقبل ،سيمنع املزارعني اإلسرائيليني
من دخول منطقة الباقورة.
وذكرت القناة أنه مبوجب اتفاقية السالم املوقعة عام  ،1994مت تأجري الباقورة والغمر لـ
«إسرائيل» ملدة  25عاماً ما مسح للمزارعني اإلسرائيليني بالبقاء والسكن وإدارة مزارعهم هناك.
واجلدير ذكره أن امللك عبد اهلل الثاني كان قد أعلن العام املاضي إنهاء العمل مبلحقي
الباقورة والغمر يف اتفاقية السالم املربمة مع االحتالل اإلسرائيلي.

أحزاب رئيسية بتونس ترفض قيادة «النهضة» للحكومة القادمة
تونس ـ وك��االت :رفضت أح��زاب رئيسية يف تونس أن يقود حزب حركة النهضة احلكومة
املقبلة يف خطوة ستعقد اجلهود لتشكيل حكومة ائتالفية.
وكانت حركة النهضة قالت يف وق��ت سابق إنها ق��ررت أن يكون رئيس احلكومة من بني
قياداتها ولن يكون من خارجها ألن «الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برناجمها االنتخابي».
ولكن ه��ذا املقرتح مل يلق قبوال من األح��زاب الرئيسية ال�تي تريد النهضة مشاركتها يف
تشكيل حكومة من بينها التيار الدميقراطي وحركة الشعب وحزب قلب تونس.
وقال حزب حتيا تونس إنه غري معين حبكومة ترأسها النهضة مطالبا يف بيان بأن ال تكون
احلكومة «حكومة حماصصة حزبية ب��ل حكومة مصلحة وطنية تركز على اإلص�لاح��ات
االقتصادية العاجلة» .وينتظر أن تقدم النهضة ذات املرجعية اإلخوانية األسبوع املقبل مرشحها
لرئيس اجلمهورية ليكلفه بتشكيل حكومة.
وإذا مضت النهضة قدما يف قرارها ،فإن زعيمها راشد الغنوشي أو القيادي زياد العذاري وزير
االستثمار الذي استقال من منصبه سيكونان من أبرز األمساء املرشحة لقيادة احلكومة.
ويف حال فشلت النهضة يف تشكيل احلكومة خالل شهرين فإن رئيس اجلمهورية قيس سعيد
بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خالل فرتة ال تتعدى شهرين أيضا.

مصر ..إصابة  37طالبا في انقالب أتوبيس رحالت
القاهرة ـ وكاالت :أصيب  37طالبا ،صباح اجلمعة ،يف حادث انقالب أتوبيس رحالت مدارس،
يف الكيلو  5طريق «قنا  -سفاجا» جنوب شرقي مصر.
وذك��ر موقع «بوابة األخبار» أن سيارات اإلسعاف قامت على الفور بنقل مجيع املصابني
ملستشفى سفاجا املركزي لتلقي العالج.
وأضاف أن غرفة عمليات حمافظة البحر األمحر ،تلقت بالغا بانقالب أتوبيس رحالت بالكيلو
 5طريق سفاجا  -قنا تابع إلحدى املدارس مبحافظة قنا.
ومت الدفع بأكثر من سيارة إسعاف ملوقع احل��ادث ،وتبني إصابة  37شخصا مجيعهم من
طالب إحدى املدارس ،ومت نقلهم ملستشفى سفاجا املركزى لتلقي العالج الالزم.
ونقل املوقع عن مصدر مصدر ط�بي ،قوله إن حالة املصابني مجيعها خفيفة ،وعبارة عن
كدمات وإصابات سطحية وجروح بسيطة وكسور وجار عمل اإلسعافات الالزمة.

ملك املغرب :الحكم الذاتي الحل األمثل لقضية الصحراء الغربية

دمشق ـ وكاالت :قال جري بيدرسن ،مبعوث األمم املتحدة اخلاص لسوريا اجلمعة ،إن جلنة
سورية تدعمها املنظمة الدولية ستجتمع يف جنيف يف نهاية نوفمرب /تشرين الثاني اجلاري بعد
اجتماعها ألول مرة سعيا ملصاحلة سياسية إلنهاء احلرب املستعرة منذ أكثر من مثانية أعوام.
ونقلت وكالة «رويرتز» عن بيدرسن ،متحدثا عن اللجنة الدستورية السورية ،قوله «اتفق رئيسا
الوفدين على االجتماع هنا جمددا يف غضون  14يوما .اجلولة املقبلة من املناقشات تبدأ يف 25
نوفمرب».
وأضاف «اهلدف من اللجنة الدستورية هو تلبية متطلبات الشعب السوري» ،مشريا إىل أن ما
تتوصل إليه اللجنة الدستورية ليس كافيا وحنتاج إىل تطور يف الوضع امليداني.
وتابع «مفاوضات اللجنة الدستورية السورية اليت دامت أسبوعني كانت مكثفة وناجحة».
إىل ذلك أعلن إبراهيم قالن املتحدث الرمسي باسم الرئاسة الرتكية اجلمعة ،أن قمة تركية
أملانية فرنسية بريطانية حول سوريا ستعقد يف  3و  4ديسمرب املقبل.
ونقلت قناة  CNN Turkعن قالن قوله ،إن االجتماع سيجري يف لندن بالتزامن مع انعقاد
قمة حلف الناتو هناك .تأتي هذه اخلطوة بعد أن شنت أنقرة يف  9أكتوبر عملية عسكرية أطلق
عليها «نبع السالم» ضد املسلحني األكراد يف مشال شرق سوريا .وأثارت العملية الرتكية موجة
من اإلدانات واالنتقادات عرب العامل ،مبا يف ذلك من دول حلف الناتو نفسه.
وأوقفت أنقرة هجومها بعد أن توصلت إىل اتفاقات مع واشنطن وموسكو حول انسحاب الوحدات
الكردية من منطقة حدودية شرقي الفرات عمقها  30كيلومرتا .ميدانياً أفاد مصدر سوري مبقتل
شخصني وأصابة  4آخرين يف انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى الشرطة مبنطقة الراعي شرقي
«فجر انتحاري نفسه يف
حلب .وقال املصدر يف تصريح لوكالة «سبوتنيك» ،صباح اجلمعةّ :
سيارة مفخخة أمام قيادة مبنى الشرطة احمللية مبنطقة الراعي شرقي حلب».
وأضاف املصدر :أسفر االنفجار عن مقتل اثنني وإصابة  4آخرين من عناصر الشرطة التابعة
للجيش السوري احلر .وتوقع املصدر« :أن تنظيم داعش االجرامي هو من يقف وراء االنفجار الذي
وقع عند مدخل مبنى قيادة الشرطة احمللية».
من جهة اخرى شهدت بلدة كفرختاريم بريف إدلب الشمالي الغربي ،اشتباكات عنيفة بني
مسلحي فيلق الشام املوالني لرتكيا وبني مسلحي هيئة حترير الشام ،أثناء حماولة األخرية
اقتحام البلدة حبجة وجود مطلوبني لصاحلها.
وأكد مصدر حملي يف البلدة لـ»سبوتنيك» أن اخلالفات بدأت عندما حاولت اهليئة السيطرة
على البلدة ونشر حواجز عسكرية فيها بغية «حتصيل اجلزية» من أهالي البلدة اليت ينتسب
أبناؤها إىل «فيلق الشام» األخواني املوالي لرتكيا .وأشار املصدر إىل أن االشتباكات اليت ال تزال
مستمرة حتى اللحظة أدت إىل مقتل  23مسلحا من الطرفني إضافة إىل مقتل  4مدنيني.
هذا وأعلن منسق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات على تنظيم «داعش» اإلرهابي ،إدموند
فيتون براون ،أن منطقة إدلب تضم أكثر بكثري من  10آالف إرهابي من جمموعات خمتلفة.
ووفقا لرباون ،فإن فريق املراقبة التابع لألمم املتحدة يعتقد أن منطقة إدلب تضم «أكثر بكثري
من  10آالف من املقاتلني».
من جانب آخر أكد مصطفى بالي ،مسؤول املركز اإلعالمي لقوات سوريا الدميقراطية ،إصابة
 10مدنيني جراء إطالق اجليش الرتكي قنابل الغاز املسيل للدموع عليهم يف بلدة املالكية مشال
شرق البالد .واتهم بالي يف تغريدة على «تويرت» القوات الرتكية «باستهداف املدنيني املساملني،
الذين اعرتضوا دورية جليش االحتالل يف منطقة املالكية /ديريك».

الرباط ـ وكاالت :أكد امللك املغربي امللك حممد السادس جمدداً أن «الصحراء مغربية
وفق املقاربة اليت تنهجها األمم املتحدة وجملس األمن الدولي» ،وفق تعبريه.
وقال إن «عدالة قضية اململكة ومشروعيتها ،متجسدة يف حل عملي وسياسي وواقعي» ،مضيفاً
يف خطاب له مساء األربعاء مبناسبة الذكرى الـ  44لـ»املسرية اخلضراء» ،إن «هذا احلل يتمثل
يف احلكم الذاتي بالنظر إىل جدية ومصداقية هذا احلل ،ولكونه السبيل الوحيد للتسوية يف
إطار االحرتام التام لسيادة اململكة».
وتابع «هذا التوجه يعزز من خالل سحب عدد من الدول اعرتافها بالكيان الوهمي (يف إشارة
إىل جبهة البوليساريو االنفصالية)» ،الفتاً إىل أن « 163دولة يف العامل مل تعرتف بهذا الكيان».
وتبلغ مساحة الصحراء الغربية  266أل��ف كلم مربع تقع مش��ال غ��رب أفريقيا وحتدّها
اجلزائر من الشرق وموريتانيا من اجلنوب واملغرب من الشمال واحمليط األطلسي من الغرب.
يبلغ عدد سكان الصحراء قرابة الـ  383ألف نسمة حسب إحصائية  ،2005يعيش  %25منهم
خارج الصحراء يف خميمات الالجئني يف بتندوف اجلزائرية.

أمريكا تتهم موظفني في «تويتر» بالتجسس لصالح السعودية

وك��االت :ع ّلق مسؤول سعودي بارز على اتهام وزارة العدل األمريكية موظفني سابقني
اثنني يف شركة «تويرت» بالتجسس لصاحل السعودية.
وأف��ادت وكالة «بلومربغ» بأن املسؤول السعودي الذي حتدث للصحفيني يف واشنطن
شريطة ع��دم الكشف عن امس��ه ،ق��ال إن احلكومة السعودية تنتظر من مجيع مواطنيها
االلتزام الكامل بقوانني الدول اليت يقيمون فيها.
كما أش��ار إىل متانة العالقات بني السعودية وإدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
موضحا أن لديهما أهدافا مشرتكة يف منطقة اخلليج الفارسي.
وجاء ذلك يف وقت أدرج فيه مكتب التحقيقات الفدرالي  FBIاملوظفني السابقني يف
«ت��وي�تر» السعوديني علي ال��زب��ارة وأمح��د امل�ط�يري على قائمة املطلوبني ،متهما إياهما
بالعمالة لصاحل حكومة الرياض والتجسس على حسابات معارضني سعوديني يف موقع
التواصل االجتماعي.

