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العالم

و«الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي الـتــركـسـتــانــي»،
أمــس ،هجومًا على منطقة الزالقيات،
الواقعة على بعد أقل من كيلومترين،
شمالي حلفايا.
وخالل ساعات من بدء الهجوم ،وبدعم
م ــن سـ ــاح الـ ـج ــو ،ت ـم ـكــن ال ـج ـيــش من
احتوائه وتثبيت السيطرة على كامل
النقاط التي طاولتها الهجمات األولى.
وترافقت االشتباكات بتكثيف سالح
ال ـج ــو غ ــارات ــه ع ـلــى ب ـل ــدات الـلـطــامـنــة
وك ـفــرزي ـتــا ف ــي ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي،
وع ـل ــى خ ــان ش ـي ـخــون ف ــي ري ــف إدل ــب
الـجـنــوبــي .وأف ـ ــادت م ـصــادر عسكرية
ع ــن م ـق ـتــل ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق ل ــ«ج ـيــش
امل ـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» ص ــاح الــديــن
الشيشاني ،خــال املـعــارك على محور
ال ــزالقـ ـي ــات .وي ــأت ــي ال ـه ـج ــوم لـ ُـيــدخــل
فصائلَ ،سبق لها أن وافقت على اتفاق
وقــف إطــاق النار املتضمن في وثيقة
«منطقة تخفيف التصعيد» ّ
املقرة في
أس ـتــانــا ،إل ــى امل ـعــركــة بـجــانــب «هيئة
تحرير ال ـشــام» .كما أنــه تــزامــن مــع ما
نقلته م ـصــادر مـعــارضــة عــن انـشـقــاق
قــادة «هيئة تحرير الشام» في «قاطع
ال ـب ــادي ــة ال ـشــرق ـيــة» (ي ـض ــم أج ـ ــزاء من

أرياف حلب وإدلب وحماة) وعودتهم
إلــى «بيعة» تنظيم «القاعدة» األولــى،
مــن دون أن يـخــرج أي تعليق رسمي
مــن جــانــب «تـحــريــر ال ـشــام» حــول هذه
ال ـن ـق ـط ــة .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ــاب ــع ال ـج ـيــش
عملياته العسكرية على محاور أخرى
ضمن ريفي حماة وإدلب ،حيث اقترب
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ب ـل ــدات الــره ـجــان
والشاكوسية وأم ميال في ريف حماة
ال ـشــرقــي ،وت ـقــدم نـحــو قــريــة أب ــو دالــي
في ريــف إدلــب ،انطالقًا من محيط تل
خنزير وبليل والطليسية .وفي الوقت
شماال
نفسه ،يتوسع تنظيم «داعش»
ً
ع ـلــى ح ـســاب «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»،
بــاتـجــاه منطقة ح ــواي ــس ،املـحـصــورة
بني الرهجان وأبو دالي.
على محور آخر ،في أقصى ريف دمشق
الجنوبي الغربي ،اقترب الجيش أكثر
مــن تقسيم منطقة سيطرة املسلحني
املحاصرين في عــدد من قــرى الغوطة
ال ـغ ــرب ـي ــة وسـ ـف ــح ج ـب ــل الـ ـشـ ـي ــخ ،إل ــى
جيبني محاصرين .وذلك بعد سيطرته
وحلفائه ،أمس ،على تل الظهر األسود
ومــزارع النجار ،في محيط مغر املير.
وبــدأت الوحدات بتنظيف املنطقة من
ال ـع ـبــوات الـنــاسـفــة واأللـ ـغ ــام ،تمهيدًا
لـتـثـبـيــت م ــواق ــع ج ــدي ــدة ف ـي ـهــا ،تـعــزل
بـيــت جــن ومحيطها عــن بـلــدتــي بيت
سابر وكفر حور .في موازاة ذلك ،أعلن
الـجـيــش ضـبــط نـفــق حـفــرتــه الفصائل
املسلحة فــي الـغــوطــة الـشــرقـيــة ،بطول
نـحــو  300مـتــر وع ـمــق  8أم ـت ــار ،حيث
كانت تـحــاول عبره استهداف النقاط
العسكرية في محيط سجن النساء في
منطقة تل كردي ،إلى الشمال الشرقي
من دوما في ريف دمشق.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا «مـنـطـقــة
ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد» فـ ـ ـ ــي إدلـ ـ ـ ــب
ومحيطها ،أكــد الرئيس التركي رجب
طـيــب أردوغ ـ ــان أن ب ــاده عــازمــة على
«تطهير» مناطق «عفرين ومنبج وتل
أبيض ورأس العني والقامشلي ...من
اإلره ــاب ـي ــن» .الـتـصــريـحــات الـتــركـيــة،
غ ـيــر ال ـج ــدي ــدة ،جـ ــاءت رب ـطــا بـمــوقــف
ه ـج ــوم ــي تـ ـج ــاه واشـ ـنـ ـط ــن وقـ ــرارهـ ــا
األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس .وي ـت ـض ــح
تــوجــه ت ـلــك «ال ـت ـه ــدي ــدات» ت ـجــاه عــدد
م ــن امل ـن ــاط ــق الـ ـح ــدودي ــة ف ــي ال ـش ـمــال
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وال ـ ـت ـ ــي يـ ـشـ ـه ــد ب ـع ـض ـهــا
وج ــودًا عسكريًا أمـيــركـيــا ،عبر تأكيد
أردوغان أن تركيا ستحول دون تحقق
سلحتهم
أهـ ّـداف «اإلرهــابـيــن ...الذين ّ
تدعي أنها حليفة».
وحرضتهم أطراف ّ
(األخبار)

يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا ل ـل ـم ـقــاصــد
املصرية في السوق الروسية ،فيما بدأ
بعض الــوكــاء السياحيني فــي مصر
بـمـطــالـبــة الـحـكــومــة ب ــإط ــاق الحملة
ّ
للحد من
وتشجيع طيران الترانزيت
الـخـســائــر الـتــي يـعــانــي منها القطاع
السياحي ،وال سيما أن نسبة السياح
ال ــروس وصلت إلــى نحو نصف عدد
السياح الوافدين في عام  2014بنحو
 4.5ماليني سائح انخفضت إلــى 3.2
ماليني سائح في عام  2015بعد قرار
حظر الرحالت بني البلدين.
وبـحـســب م ـصــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة
ال ـس ـي ــاح ــة املـ ـص ــري ــة ،فـ ــإن اس ـت ـئ ـنــاف
الرحالت الروسية املباشرة إلى مطار
القاهرة وحده لن ينعكس على حركة
الـسـيــاحــة بشكل كبير لـعــدة أسـبــاب،
أه ـم ـه ــا أن الـ ــرحـ ــات املـ ـب ــاش ــرة إل ــى
القاهرة ال تتضمن أفــواجــا سياحية،
وه ــي رح ــات أس ـعــارهــا أعـلــى بكثير
م ـ ــن الـ ـ ــرحـ ـ ــات املـ ــوج ـ ـهـ ــة إل ـ ـ ــى ش ــرم
وال ـغ ــردق ــة بــاإلضــافــة إل ــى مـحــدوديــة
املقاعد وعــدد الرحالت التي لن تزيد
في أفضل األحــوال على سبع رحالت
أسبوعيًا تنقل أقل من ألفي مسافر.
ّ
وأض ــاف أن وزارة ال ـط ـيــران املصرية
تسهيالت للطيران الــروســي،
ستقدم
ّ
لـكـنـهــا ل ــم ت ـت ـلــق ط ـل ـبــات م ــن شــركــات

طـ ـ ـي ـ ــران خ ـ ــاص ـ ــة لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم رح ـ ــات
«تشارتر» بني القاهرة وموسكو ً
بناء
ع ـلــى ال ـحــركــة ال ـس ـيــاح ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن
حركة السياح الــروس تكون أكبر إلى
شرم الشيخ والغردقة ،وهي املقاصد
الـتــي يصل إليها الـسـيــاح س ــواء عبر
ال ـ ــرح ـ ــات ال ـ ــ«ت ـ ـشـ ــارتـ ــر» اآلت ـ ـيـ ــة مــن
أوكرانيا أو من املطارات اإلماراتية.
وأشــار إلى أنه بالرغم من أن السائح
الــروســي أق ــل إنـفــاقــا مــن غ ـيــره ،إال أن
هناك فـنــادق فــي شــرم الشيخ تعتمد
بشكل كامل على السياحة الروسية،
وس ـت ـعــود لـهــا ال ـح ـيــاة مــع استئناف
ال ـ ــرح ـ ــات ،وب ـع ـض ـه ــا أغـ ـل ــق أب ــواب ــه
خالل العامني املاضيني ،وينتظر قرار
استئناف الرحالت لتجديده وإعــادة
افتتاحه.
وتتوقع مصر وصول السياح الروس
إلــى نـحــو  3مــايــن خــال عــام ،2018
وهــو رقــم تـعـ ِّـول عليه كثيرًا لتحسني
الـ ـع ــائ ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــن ال ـس ـيــاحــة
ب ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـع ـ ــدالت
املــرتـفـعــة لـلـسـيــاحــة مــن ع ــدة أس ــواق،
وخاصة أملانيا والــدول العربية التي
زادت نسبة ّ
سياحها بأكثر مــن 300
في املئة بفضل التسهيالت املمنوحة
ب ــال ــدخ ــول واألسـ ـع ــار املـخـفـضــة بعد
قرار تعويم الجنيه.
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العراق

نيجرفان البرزاني إلى ألمانيا ...من تركيا

محاولة إجراء «صفقة» برسم «الوساطة»
أوروبي ٍة ثانية،
زيارة
في ٍ
ّ
يسافر نيجرفان البرزاني إلى
محطة
متخذًا من تركيا ّ
برلين ّ
إقالع له ،مع استمرار الحظر
ٍ
الجوي على مطارات «إقليم
ّ
زيارة هدفها
كردستان»ٌ .
البحث عن «وسيط» جديد
بين أربيل وبغداد ،بعدما
فشلت باريس في إقناع
حيدر العبادي بالعدول عن
موقفه إزاء «اإلقليم»
بغداد ــ محمد شفيق
سيكون مرغمًا رئـيــس حكومة «إقليم
ك ــردس ـت ــان» نـجـيــرفــان ال ـب ــرزان ــي ،على
الــذهــاب بـ ّـرًا إلــى تركيا ،قبل أن يستقل
ً ّ
ط ــائ ــرة ت ـقــلــه إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة األملــان ـيــة
برلني ،في زيار ٍة رسمية هي الثانية من
نوعها بعد زيــارتــه األخـيــرة للعاصمة
الفرنسية باريس ،إثر نشوب األزمة مع
ّ
املتمسكة بموقفها إزاء إجــراء
ب ـغــداد،
أربـيــل استفتاء لالنفصال عــن الـعــراق،
في  25أيلول املاضي.
تـ ـجـ ـم ــع امل ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة امل ــوالـ ـي ــة
واملـ ـع ــارض ــة ،ع ـلــى أن زي ـ ــارة ال ـبــرزانــي
تأتي في إطار بحثه عن وساطة أملانية،
بعد تلك الفرنسية ،للدفع باتجاه حل
األزمــة وإمكانية إقناع بغداد بالتنازل
عـ ــن ب ـع ــض ش ــروطـ ـه ــا ،وال ـت ـخ ـل ــي عــن
«ع ـن ــاده ــا» ،كـمــا ي ــراه األك ـ ــراد ،إال أن ــه ـ
ـف رسمي
كــالـعــادة ـ ـ لــم يـصــدر أي مــوقـ ٍ
بـشــأنـهــا ،وخـصــوصــا أنـهــا تـتــزامــن مع
اسـتـمــرار الـحـظــر ال ـجــوي ،ال ــذي يـ ّ
ـرجــح
أن ُيــرفــع قـبــل بــدايــة ال ـعــام املـقـبــل ،وفــق
معلومات «األخبار».
ال ـق ـيــاديــة ف ــي «الـ ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي
ّ
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» نـجـيـبــة ن ـج ـيــب ،أكـ ــدت
فــي حديثها إلــى «األخ ـب ــار» ،أن «هــدف
ال ــزي ــارة األســاســي هــو تــوسـيــط أملانيا

للبحث عن مخرج لألزمة ،في ظل إصرار
بغداد على شروطها التعجيزية» ،في
وقت يرى فيه معارضو «الديموقراطي»
ٍ ّ
أن الـحــل يجب أن يـكــون «داخـلـيــا» ،مع
تحذيرهم من أن «االستعانة بالخارج
ق ــد ت ـع ـ ّـم ــق األزم ـ ـ ـ ــة» ،وفـ ــق ال ـن ــائ ــب فــي
البرملان العراقي ،عن «حركة التغيير»
امل ـعــارضــة ،تــافـكــة أح ـمــد .وتـضـيــف في
حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «تعميق
ـروب
الـ ـخ ــاف ــات قـ ــد ي ـج ـع ـل ـنــا أم ـ ـ ــام ح ـ ـ ّ ٍ ً
متمسكة
داخـلـيــة بــن أربـيــل وب ـغ ــداد»،
بـ ـ ــرأي ك ـت ـل ـت ـهــا الـ ــداعـ ــي إل ـ ــى «ج ـل ــوس
جميع األطـ ــراف عـلــى طــاولــة ال ـح ــوار»،
فـ ــي حـ ــن ي ـع ـت ـب ــر «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
الـكــردسـتــانــي» أن الـحــل يـبــدأ باعتراف
زع ـ ـ ـيـ ـ ــم «ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي» مـ ـسـ ـع ــود
البرزاني ،بـ«الفشل» في تنفيذ وعــوده
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ،واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن «ف ـش ــل
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء» ،وف ـ ـ ــق امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
«االتحاد» سعدي بيرة.
وعــن أجـنــدات زي ــارة الـبــرزانــي لبرلني،
ف ـقــد ذكـ ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام ع ــراق ـي ــة أن
الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي سـ ـيـ ـن ــاق ــش االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
صفقات تسليح األكراد ،والتي تتضمن
ص ـ ــواري ـ ــخ م ـت ـن ــوع ــة وأسـ ـلـ ـح ــة ثـقـيـلــة
أخــرى .إذ نقلت وكالة «املعلومة» ،عن
«مصدر كردي رفيع» قوله إن «السفير
األملــانــي فــي بـغــداد هــو مــن بعث دعــوة
الزيارة للبرزاني بعد سفره إلى أربيل،
إال أن ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراق ـيــة اعـتــرضــت
ع ـل ـي ـه ــا بـ ـع ــد إطـ ــاع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ج ـ ــدول
أعمالها».
ّ
بشكل
ول ــم تـعــلــق الـحـكــومــة االتـحــاديــة
ٍ
«رسمي» على زيارة البرزاني ،إذ أشار
مـصـ ٌ
ـدر مـقـ ّـر ٌب مــن فريق رئيس ال ــوزراء
حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،إلـ ـ ــى «ع ـ ـ ــدم صـ ــدور
أي مــوقــف م ــن ب ـغ ــداد ب ـشــأن ال ــزي ــارة»،
الفتًا في حديثه إلــى «األخـبــار» إلــى أن
«ال ـح ـكــومــة سـتـنـتـظــر م ــا س ـيــردهــا من
السفارة العراقية في أملانيا من تقارير
ب ـه ــذا الـ ـص ــدد إلص ـ ـ ــدار م ــوق ـف ـه ــا» .أم ــا
ّ
م ـص ـ ٌ
ـان ،ف ــأك ــد أن «ب ـغ ــداد ال ت ــزال
ـدر ث ـ ـ ٍ
ّ ً
مـ ـص ــرة ع ـلــى مــوق ـف ـهــا ب ـش ــأن خـضــوع
األك ـ ــراد لـلــدسـتــور وال ـق ــان ــون» ،م ـشـ ّـددًا
على أن «ال ـكــرة اآلن فــي ملعبهم ...وما
يـ ّ
ـوج ــه لـلـمــركــز (بـ ـغ ــداد) م ــن ات ـهــامــات

بأنها ّ
تعول على عامل الوقت هو ٌ
أمر
مرفوض».
ً
وإل ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـعـ ــود ال ـ ـ ـبـ ـ ــرزانـ ـ ــي ،ح ــام ــا
«مـخــرجــات» زيــارتــه ،تبقى «املــراوحــة»
سـيــدة املــوقــف ،فــي ظــل «ع ــدم ب ــروز أي
خ ــرق لــأزمــة يمكن أن ي ـعـ ّـول عليه من
الـجــانـبــن» .إذ تحتفظ بعض املـصــادر
بـ«تشاؤمها» ،لعدم وجــود «فــرص حل
ـاوضــات خــال الفترة
أو استنئاف املـفـ ً
املـ ـق ـب ـل ــة» ،م ــرجـ ـع ــة ذل ـ ــك إل ـ ــى ان ـش ـغــال
الـجـمـيــع بــاالسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي في
ّأيار املقبل.
ٌ
وكــان من املفترض أن يصل وفــد كردي
إل ــى ب ـغــداد األس ـب ــوع ال ـج ــاري ملناقشة
األزم ــة مــع املـســؤولــن العراقيني ،إال أن
النائب عن «التحالف الوطني» جاسم
مـحـمــد جـعـفــر (املـ ـق ـ ّـرب م ــن ال ـع ـب ــادي)،
اسـتـبـعــد قـ ــدوم وف ــد ت ـفــاوضــي ك ــردي،
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـددًا أربـ ـ ـع ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ــروط ل ـل ـح ـك ــوم ــة
االتحادية للقاء الوفد.
 -1إق ــرار حكومة كــردسـتــان بــأن نتائج
االستفتاء باطلة ،وأن اإلقليم لن يلجأ
إلى االنفصال من جديد.
 -2إف ـ ـ ـسـ ـ ــاح امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أم ـ ـ ـ ــام ال ـح ـك ــوم ــة
االتحادية لحل بعض األمور ،والقضايا
االتـحــاديــة داخــل «كــردسـتــان» كاملنافذ
الحدودية ،واملطارات ،وملف النفط ،عن
طريق الرقابة املالية االتحادية.
 -3ع ـ ــودة نـ ـ ـ ّـواب «ب ــرمل ــان ك ــردس ـت ــان»،
وكذلك الــوزراء إلى عملهم من أجل حل
املشاكل العالقة مع بغداد.
 -4أن يكون أعضاء الوفد من جميع الكتل
ـور
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ــردي ــة ،وغ ـي ــر مـحـصـ ٍ
بـ«قيادات الحزب الديموقراطي».
ه ـن ــا ،ي ــرى م ـص ــدر كـ ــردي ب ـ ــارز« ،دائ ــم
الـتــردد إلــى بـغــداد» أن «املــدة املقبلة لن
تشهد أي تغيير في إجــراء املفاوضات
بـسـبــب شـ ــروط ال ـع ـب ــادي غ ـيــر الـقــابـلــة
للتفاوض» ،متهمًا ّإياه في حديثه إلى
«األخـبــار» بـ«استخدام ورقــة أربيل في
قضية االنتخابات» ...فالقضية الكردية
«قد تنقلب على العبادي عكسيًا ،بحيث
دعم كردي الحقًا
سيفقد أي
ٍ
تحالف أو ٍ
(ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات)» .خــات ـمــا حــديـثــه
«نحن األكراد من أوصلنا نوري املالكي
إلى رئاسة الحكومة».

تقرير

حلقة «الفساد» الضائعة بين «الريتز» و«قصر لويس»
لم تمنع «حملة مكافحة الفساد» ُمطلقها ،ولــي العهد محمد بن
سلمان ،من شراء القصور واليخوت واللوحات الفنية ،األغلى في
العالم ،آخرها «قصر لويس الرابع عشر» في فرنسا ،فيما تحتجز
السلطات السعودية نحو  200أمير سعودي ووزير سابق ورجل
أعمال منذ بداية الشهر املــاضــي ،في فندق «ريتز كارلتون» في
الرياض ،ضمن «حملة مكافحة الفساد».
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية ،في تقرير ّ
مفصل أول من
أمــس ،أكــدت ما سبق أن ذكــره موقع «ميديابارت» الفرنسي ،في
تموز املاضيّ ،أن ولي العهد هو من اشترى «قصر لويس الرابع
عشر» قرب باريس َفي أيلول عام  ،2015في صفقة بلغت ُ300
مليون دوالر ،ولم ُيكشف في حينها عن اسم املشتري ،واكتفي
باإلشارة إلى أنه «من الشرق األوسط».
الصحيفة األميركية إلــى ّأن الـشــركــات الفرنسية التي
وأش ــارت
ُ
تملك الـقـصــر ،تــديــرهــا شــركــة «برستيج سـتــايــت» الشهيرة في

لوكسمبورغ ،التي تتبع بدورها لشركة «آيــت إنفستمنت» ،التي
«تملكها األســرة املالكة السعودية» ،بحسب وثائق اطلعت عليها
«نـيــويــورك تــايـمــز» ،ويشغل مدير األعـمــال الخاصة لولي العهد،
ثامر ناصيف ،أحد مديريها إلى جانب شركة «برستيج ستايت».
والشركة ذاتها ،كانت وراء شراء يخت بقيمة  500مليون دوالر
في عام  ،2015ولوحة «مخلص العالم» لليوناردو دا فينشي التي
بيعت أخيرًا في مزاد علني بـ 450مليون دوالر ،وفق الصحيفة.
ـورك تــاي ـمــز» ،قــد أشـ ــارت قـبــل ع ــام ،بــالـتــزامــن مع
وكــانــت «ن ـيــويـ ُ
إجراءات تقشفية ألغي بموجبها ما كلفته ربع تريليون دوالر من
املشاريع داخل اململكة ،كجزء من برنامج التقشف املالي ،إلى ّأن
«العائلة املالكة السعودية تنفق بإسراف والبالد تتقشف».
ال تدخل املاليني التي يصرفها محمد بن سلمان على القصور
وامل ـق ـت ـن ـيــات ال ـخ ــاص ــة ،ض ـمــن «األمـ ـ ـ ــوال املـكـتـسـبــة ب ـط ــرق غير
مشروعة» وفق قاموس الحكومة السعودية ،التي على أساسها
تحتجز «أم ــراء الـفـســاد» ،كما درجــت الصحافة السعودية على
التعريف باملحتجزين في الفندق الشهير.
وبخالف العديد من األمراء ،ما زال الوليد بن طالل ،يسبب «ورطة»
البــن سـلـمــان ،إلص ــراره على عــدم التسوية املــالـيــة مــع السلطات
السعودية مقابل إطالق سراحه ،وهو ما أكدته صحيفة «فايننشال
تايمز» البريطانية ،في وقت أعلنت فيه السلطات السعودية مطلع
الشهر الحالي ،أن معظم املوقوفني وافقوا على التسوية ،وأنه يجري
اآلن استكمال اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن ،متوقعة «االنتهاء
من مرحلة التفاوض وإجراءات التسوية خالل أسابيع».
(األخبار)

