
أوباما في الرياض معزياً خادم احلرمني بوفاة امللك عبداهلل

واض���اف »اعتق���د انه من 
الواضح جدا بالنس���بة لنا ان 
امللك سلمان قد اعطى اشارات 
واضحة عن االستمرارية« مشيرا 
بالتحديد الى »االستمرارية في 
املصالح السعودية وفي العالقات 

السعودية � االميركية«.
وخلص ال���ى القول »نحن 
نعتقد ان السياسة السعودية 
س���تظل مطابقة ملا كانت عليه 

في عهد امللك عبداهلل«.
وقال احمللل املتخصص في 
شؤون سياسات الشرق االوسط 
فريديريك ويري لوكالة فرانس 
برس ان »اخلالفات بني السعودية 
والواليات املتحدة ميكن ان تبقى 
حتت السيطرة لكن السعوديني 
يري���دون املزيد م���ن التعاون 

والتنسيق معهم«.

متنوعة وتتطلع الى مزيد من 
االلتزام من جانبها في امللفات 
الس���وري واليمن���ي والليبي 
والعراق���ي اضافة الى ضرورة 
اال تكون مقاربة امللف النووي 
مرتكزة فقط على امللف النووي 
بل ايضا على ما تعتبره الرياض 

تدخال ايرانيا في املنطقة.
وص���رح نائب مستش���ار 
االمن القوم���ي للبيت االبيض 
بن رودس للصحافيني بان زيارة 
اوباما »تشكل فرصة للتشاور 
في بعض املس���ائل التي نعمل 
عليها مع السعوديني«، مشيرا 
الى احلرب على  بشكل خاص 
تنظيم الدولة االسالمية »داعش« 
واليم���ن واملفاوضات النووية 
مع ايران والعالقات السعودية 

االميركية عموما.

م���ع وجود مصالح مش���تركة 
ضخمة.

وذكر خبراء لوكالة فرانس 
برس ان امللك سلمان يتطلع الى 
مزيد من االلتزام االميركي في 

ازمات املنطقة.
وقال انور عش���قي رئيس 
مركز الشرق االوسط للدراسات 
السياسية واالستراتيجية في 
جدة لوكالة فرانس برس »هناك 
ملفات البد ان يكون هناك تفاهم 
حولها بني امللك سلمان واوباما، 
الن اململكة تتفق مع واشنطن 
على كثير من االه���داف، لكن 
االختالف واضح حول عدد كبير 

من املسائل«.
وبحس���ب عش���قي، ف���إن 
السعودية تختلف مع واشنطن 
في االستراتيجيات حول ملفات 

ميش���يل. وضم الوف���د وزير 
اخلارجية جون كيري وعضو 
مجلس الشيوخ اجلمهوري جون 
ماكني ومدير وكالة االستخبارات 
املركزية االميركية جون برينن 
وقائد القيادة االميركية الوسطى 

اجلنرال لويد اوسنت.
وتألف الوفد االميركي من 29 
شخصا بينهم مسؤولون من عهد 
الرئيسني السابقني جورج بوش 
وجورج دبليو بوش مثل وزيري 
اخلارجية السابقني جيمس بايكر 

وكوندوليزا رايس.
وبحسب محللني، سيحاول 
اوبام���ا وامللك س���لمان اعادة 
تنشيط العالقات الثنائية التي 
تضررت خالل السنوات االخيرة 
بالرغم من اس���تمرار الشراكة 
البلدين  ب���ني  االس���تراتيجية 

اوباما زيارته  حيث اختص���ر 
للهند للقدوم الى الرياض والغى 
زيارته لتاج محل ليزور احلليف 
السعودي البالغ االهمية بالنسبة 

لواشنطن منذ 70 سنة.
وش���ددت الس���لطات ف���ي 
العاصمة الس���عودية التدابير 

االمنية بشكل كبير.
وانتش���رت مئات املركبات 
االمنية مبا ف���ي ذلك املركبات 
املصفحة وس���يارات الشرطة 
واجهزة االستشعار على طول 
الطري���ق بني مط���ار الرياض 
ووس���ط املدينة. كما انتشرت 
القوى االمنية بشكل واضح في 

املدينة.
ورافق اوباما وفد رفيع من 
احلكومة واحلزبني اجلمهوري 
والدميوقراطي اضافة الى زوجته 

مارس 2014.
الذين ش���اركوا  ابرز  ومن 
في االس���تقبال صاحب السمو 
امللكي االمير مقرن بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس الوزراء 
امللكي االمير  وصاحب السمو 
محمد بن نايف وولي ولي العهد 
الوزراء  الثاني لرئيس  النائب 

وزير الداخلية.
وعزف���ت فرقة موس���يقية 
النشيد الوطني االميركي متبوعا 
الوطني السعودي،  بالس���الم 
وصافح اوبام���ا بعد ذلك كبار 
املسؤولني السعوديني السياسيني 

والعسكريني.
الرئاسية  الطائرة  وحطت 
االميركية »اير فورس وان« في 
مط���ار الرياض بعد ان غادرت 
نيودلهي في وقت سابق أمس 

الري���اض � أ.ف.پ: وص���ل 
الرئيس االميركي باراك اوباما 
ال���ى الرياض مع وف���د رفيع 
لتقدمي التعزية خلادم احلرمني 
امللك س���لمان بن  الش���ريفني 
عبدالعزيز بامللك الراحل عبداهلل 

بن عبدالعزيز.
واس���تقبل امللك س���لمان 
ش���خصيا الرئي���س االميركي 
لدى نزوله من الطائرة برفقة 
زوجته ميش���يل، ليكون بذلك 
ارفع استقبال يحظى به اي من 
عشرات رؤس���اء الدول الذين 
زاروا اململكة في االيام االخيرة 

لتقدمي العزاء.
وحضر عدد كبير من االمراء 
ال���ى ارض املطار  وال���وزراء 
الس���تقبال اوباما الذي اجرى 
زيارته االخيرة الى اململكة في 

جانب من مباحثات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز والرئيس االميركي باراك أوباما                                                                                                                                                                                                                                                                      )رويترز( 

وزير اخلارجية االميركي جون كيري معزيا خادم احلرمني امللك سلمان                                                                                                        )أ.پ(  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس االميركي باراك أوباما وحرمه ميشيل والوفد االميركي الذي قدم للتعزية بامللك عبد اهلل بن عبد العزيز أمس         )رويترز( 
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امللك األمني

صاحب السمو امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال احلاكم العام 
االسترالي اجلنرال بيتر كوسقروف في مكتبه بقصر اليمامة امس                                                          )واس(

الوزراء وزير  لرئيس مجلس  الثاني  النائب  العهد  بن عبدالعزيز ولي ولي  نايف  بن  األمير محمد  امللكي  السمو  صاحب 
الداخلية مستقبال املعزين في وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز                                                             )واس( 

ولي العهد السعودي األمير مقرن
يستقبل احلاكم العام األسترالي

األمير محمد بن نايف يستقبل
 املعزين بوفاة امللك عبداهلل

الرياض - واس: استقبل صاحب السمو 
امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه 
بقصر اليمامة امس احلاكم العام االس���ترالي 

اجلنرال بيتر كوسقروف.
وقدم احلاكم العام االسترالي خالل االستقبال 
التعازي في وفاة خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه 

اهلل.

وعبر عن تهنئته لصاحب الس���مو امللكي 
األمي���ر مقرن بن عبدالعزيز آل س���عود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مبناس���بة 

مبايعته وليا للعهد.
وجرى خالل االستقبال استعراض عالقات 
التعاون بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها 

في املجاالت كافة.
حضر االستقبال سفير استراليا لدى اململكة 

نيل هوكنز.

الرياض - واس : استقبل صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
في مكتبه بديوان وزارة الداخلية عدًدا من أصحاب 
السمو األمراء وكبار املسؤولني في وزارة الداخلية 
الس���عودية وقادة القطاعات األمنية وجمًعا من 
املوظفني واملواطنني، الذين قدموا التعزية في وفاة 
فقيد األمة امللك عبداهلل بن عبد العزيز � رحمه اهلل 
� وتهنئة سموه بتعيينه ولًيا لولي العهد ونائبا 

ثانًيا لرئيس مجلس الوزراء باإلضافة إلى عمله 
وزيرا للداخلية. وأعرب سموه عن شكره وامتنانه 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س���عود وصاحب الس���مو امللكي األمير مقرن 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء   على الثقة الغالية بتعيينه وليا 
لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، 
مؤكداً عزمه على مواصلة اجلهد والعمل بإخالص 

وتفان خلدمة الدين واملليك والوطن.

العماد عون في السعودية 
للتعزية بامللك عبداهلل

بيروت: قام العماد ميش����ال عون بزيارة الى 
السعودية للتعزية بوفاة امللك عبداهلل. كان ميكن 
ان متر الزيارة بهدوء ومن دون لفت انظار ألنها 
في سياق زيارات التعزية، ولكن الزيارة اخذت 
طابع احلدث السياسي، فهذه هي الزيارة االولى 
للعماد عون للسعودية منذ اتفاق الطائف حتى 
اليوم، كما كانت الزيارة مناسبة للقاء الرئيس 
سعد احلريري والتأكيد على استمرار التواصل 
الذي لم ينقطع يوما، وآخره كان االتصال الذي 

اجراه احلريري بعون في مناسبة االعياد.
ح����وار »عون � احلريري« انت����ج اتفاقا على 
احلكومة ولكنه لم ينتج اتفاقا على الرئاس����ة، 
كان يراه����ن عليه عون الى حد انه ربط انتخابه 
بحصوله على الصوت السني وقدم نفسه رئيسا 
توافقيا، ولم يعرف حتى اآلن ما السبب الفعلي 
الذي ادى الى فشل احلوار الرئاسي بني احلريري 
وعون، وهل كان هناك س����وء فه����م وتقدير من 
جانب عون اللتزامات احلريري واستعداداته ام 
ان احلريري لم يستطع االيفاء مبا التزم به واكمال 
ما كان بدأ به. استقل عون الطائرة الى الرياض، 
بعد جلسة صباحية طويلة عقدها في الرابية مع 
ممثله الى اجللسات التمهيدية للحوار مع القوات 
اللبنانية النائب ابراهيم كنعان، خصصت اجللسة 
لوضع اللمسات االخيرة على ورقة »اعالن النيات« 
املشتركة بني التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية 

التي اصبحت بنودها شبه منجزة.
وه����ذه الزيارة الت����ي رافقه فيه����ا الوزيران 
جبران باسيل وإلياس بوصعب ميكن ان تشكل 
بداية حتول ايجابي في مناخ العالقة مع القيادة 
السعودية ومسارها ليصبح قابال ملزيد من التطور 

وعلى اساس فتح صفحة جديدة.


