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"الثورة" / متابعات
ــان"  الجاردي ــة"  صحيف ــت  حمل
ــد السعودي  ــة عىل ويل العه الربيطاني
ــلمان ووصفته  ــي محمد بن س االنقالب
ــته  ــم الخربة وسياس ــاب عدي بأنه " ش
ــكل  ــت بش ــة تراجع ــة املضلل الخارجي
ــوريا وقطر وهي  ــن وس ــل يف اليم مذه

دليل عىل اتخاذ القرار املترسع".
جاء ذلك يف إطار عاصفة انتقادات 
ــلمان الداخلية  ــة بن س غربية لسياس
التي تكللت بموجة اعتقاالت عشوائية 
ــراء والوزراء  ــت العرشات من  األم طاول
السابقني والحاليني والناشطني ورجال 
ــته واملعارضة  الدين  املعارضني لسياس
ــده  وتجمي ــكا  مل ــه  تنصيب ــراءات  إلج
ــات الحسابات املالية لرجال أعمال  مئ
ــراء، وكذلك  ــعوديني وأم ــني س ومسؤول
ــاعت  اش ــي  الت ــة  الخارجي ــته  سياس
ــع بالتهديدات التي  حال احتقان واس
ــان وإيران  ــلمان ضد لبن اطلقها بن س
ــراءات ا لحصار  ــد من إج وفرضه املزي

غري القانوني عىل اليمن.
ــة  الغربي ــة  الصحاف ــت  وعرض
تداعيات خطرية عىل مستوى الداخل 
ــلمان  ــة بن س ــودي جراء سياس السع
وقال موقع "بلومبريغ" إن املليارديرات 
ــحب حساباتهم  ــدأوا س ــني ب السعودي
ــن السعودية؛  ــا م ــم وإخراجه وأمواله

خوفا من تجميدها .
ــا  بالقضاي ــي  املعن ــع  املوق ــل  ونق
ــط  ــىل مستوى الرشق األوس الكبرية ع
ــخاص لديهم اطالع عىل  ــتة أش عن س
ــم إن املليارديرات  ــوع، قوله ــذا املوض ه

ــن بالدهم  ــم م ــحب أمواله ــدون س يري
ــاون الخليجي بعد  ودول مجلس التع
ــع يف السعودية التي  زيادة حملة القم
ــتهدفت أمراء  بدأت يوم 4 نوفمرب، واس
ــة  ــت مظل ــال تح ــال أعم ووزراء ورج

مكافحة الفساد.
ــاء  األثري أن  ــع  املوق ــف  وكش
ــون مع البنوك ومديري أرصدة  يتواصل
ــل أموالهم  ــن أجل نق ــارين؛ م ومستش
ــوال السائلة  ــن األم ــكال أخرى م وأش
ــج،  الخلي ــة  ومنطق ــة  اململك ــارج  خ
ــن تجميدها وتعرض  ــط مخاوف م وس

أصحابها العتقاالت.
ــرصف املركزي طلب بعد  وقال إن امل
ــاالت األوىل من املقرضني  حملة االعتق
ــة  ــات التابع ــرشات الحساب ــد ع تجمي

ــريا إىل  ــم، مش ــم اعتقاله ــم يت ــراد ل ألف
ــودي أعلن يوم  ــب العام السع أن النائ
ــال  االعتق ــات  عملي أن  ــن  ع ــني  االثن
ــة األوىل يف حملة  ــوى املرحل ليست س

املالحقة.
ــري املوقع إىل أن الحملة دفعت  ويش
ــكل  ــن يف املنطقة للبيع بش املستثمري
ــواق املالية،  ــؤرشات األس ــض من م خف
ــة  ــع يف منطق ــة البي ــت كلف ــث بلغ حي
ــاون الخليجي 17.6  ــس التع دول مجل
مليار دوالر بحلول يوم األربعاء املايض 
ــوق الجمعية إىل  ــكل جر قيمة الس بش
ــا إىل أن  ــار دوالر، الفت ــدود 900 ملي ح
 92.5 ــوا  باع ــج  الخلي يف  ــن  مستثمري
ــايل، وهو األعىل  ــوق دبي امل مليار يف س

منذ  فرباير 2017م.

ــان من أكرث  ــع فقد ك ــب املوق وبحس
ــواق املال املرتاجعني مؤرش "اس إي  أس
ــت، الذي خرس نسبة  برايس" يف الكوي
ــاح  صب  11.40 ــة  الساع ــى  حت  6.1%
ــي دي أف أم  ــؤرش "دب ــس، ويليه م أم

جرنال"، الذي سجل 5.1%.
ــري، قوله إن  ــل التقرير عن خب وينق
ــا يف ضوء  ــس مدهش ــل األرصدة لي نق
عملية تنظيف الفساد التي قد تتوسع 
أبعد من أحداث نهاية األسبوع، وأشار 
ــات  ــه عالق ــزي لدي ــك املرك إىل أن البن
ــة، ويمكنه  ــعة مع املصارف العاملي واس
ــم نقله للخارج  ــتعادة أي حساب ت اس

يف حال ظهرت اتهامات فساد.
ــات  تحرك ــن  ع ــع  املوق ــدث   وتح
ــام  ــا النظ ــابهة رشع فيه ــة مش إماراتي
ــة  ــيل يف اإلمارات برئاس ــي العائ الوراث
االنقالبي محمد بن زايد وقال إن البنك 
املركزي اإلماراتي طلب من املؤسسات 
ــري معلومات  ــة توف ــة اإلماراتي املرصفي
ــب من  ــعوديا، وطل ــا س ــن 19 مواطن ع
ــات الرقابية اإلبالغ عن حسابات  الهيئ
ــائل مالية  ــتثمارات ووس ــدة واس وأرص
ــكال  ــن أش ــكل م ــات، أو أي ش وائتمان
ــايل، بحسب األمر الصادر،  التحويل امل

الذي شاهده "بلومبريغ".
ــد التقرير أن عمليات املالحقة  ويج
تؤكد التكهنات حول قيام امللك سلمان 
بتهيئة الطريق أمام صعود ابنه محمد 
ــت  ــي يف وق ــرش، وتأت ــلمان للع ــن س ب
ــكالت  ــن مش ــاد م ــه االقتص ــي في يعان
ــعار النفط، فيما  ــاض أس بسبب انخف
ارتفعت نسب البطالة بني السعوديني.
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"الثورة"/
أعلنت سلطنة عمان الشقيقة 
موقفا مغايرا ملواقف دول الخليج 
ــف العدوان  ــرار تحال ــدة لق املؤي
ــال  اقف ــي  اإلمارات ــودي  السع
ــط ترحيب  ــة وس اليمني ــذ  املناف
ــذي جسد  ــذا  القرار ال ــع به واس
ــات اليمنية العمانية  عمق العالق

االخوية الصادقة.
ــؤون  الش ــر  وزي ورصح 
ــف بن  ــي يوس ــة العمان الخارجي
ــدود  ــه، إنَّ ح ــن عبدالل ــوي ب عل
لكل  ــتبقى مفتوحة  السلطنة س
ــن  ــن والعائدي ــني املغادري اليمني
ــدم  ع إىل  ــارة  إش يف  ــم  بالده إىل 
ــلطنة عمان الشيقة  ــاركة س مش
ــة  القانوني ــري  غ ــراءات   باإلج
ــدو السعودي  ــا الع ــي فرضه الت
ــة وتجويع  ــال املنافذ اليمني القف
الشعب اليمني وتصعيد معاناته 

اإلنسانية.
ــن علوي يف  ــر ب ــح الوزي وأوض
ــون" فرانس 24"  ــوار مع تلفزي ح
ــني  ــد اليمني ــة تساع أنَّ السلطن
ــة  الداعي ــة  الواضح ــاليب  باألس
ــا "  ــوار" مضيف ــل والح إىل التعق
ــكل اليمنيني  ــا مفتوحة ل حدودن
الذين يذهبون إىل الدول األخرى 
ــارج  الخ ــن  م ــون  يأت ــن  والذي
ــح  فت ــر  األم ــذا  وه ــن.  اليم إىل 
ــماليني  ــني اليمنيني الش ملالقاة ب

والجنوبيني".
ــن علوي: "إنَّ اليمنيني  وقال ب
ــقاؤنا وجرياننا ونسعى معهم  أش
ــل لحل االختالفات  وغريهم لنص
ــة من غض  ــد حال ــنتمكن عن وس
إىل  ــر  والنظ ــايض  امل يف  ــر  النظ

املستقبل".
ــة  ــة اليمني ــار إىل أنَّ األزم وأش
معقدة "إىل حٍد ما لكن لو تحاور 

ــل  ــل املستقب ــن أج ــون م اليمني
سيتغلبون عىل هذه املشكلة".

ــاء  بق وراء  ــرس  ال ــول  وح
ــة  الُعماني ــية  الدبلوماس
ــراف، قال  ــع كل األط ــة م متفاهم
إنَّ  ــي  العمان ــة  الخارجي ــر  وزي
ــية بالده فيها يشء من  دبلوماس
ــع الجميع وال تفضل  الوضوح، م
أنَّ  وال  ــرى  األخ ــدول  ال ــراج  إح

تتعرض لإلحراج.
ــن علوي  ــر ب ــتبعد الوزي واس
ــد بني  ــر املتصاع ــؤدي التوت أن ي
ــدوث  ح إىل  ــران  وإي ــة  السعودي
ــة  منطق يف  ــاملة  ش ــة  مواجه
ــدور  ال ــىل  ع ــدا  مؤك ــج،  الخلي
ــذي تقوم  ــادي واملساعد ال الحي
ــلطنة عمان من أجل إيجاد  به س
ــات يف املنطقة، ومن  ــول لألزم حل

بينها األزمة اليمنية.

واشنطن/
ــرتيت  س وول  ــة  صحيف ــادت  أف
جورنال، بأن واشنطن ستعرض عىل 
موسكو خطة لنرش 20 ألفا من قوات 
ــاس  ــة يف دونب ــالم الدولي ــظ الس حف

رشق أوكرانيا.
ونوهت الصحيفة بأنه من املتوقع 
ــات املتحدة  ــش ممثلو الوالي أن يناق
ــم الروس يف  ــع نظرائه ــذه الفكرة م ه

األيام القليلة القادمة.
وذكرت الصحيفة أن االقرتاح جاء 
كرد عىل املبادرة الروسية لنرش بعثة 
ــالم يف املنطقة التي طرحت  حفظ س
يف سبتمرب عىل مجلس األمن الدويل. 
وأشارت الصحيفة إىل وجود آمال يف 
ــة بما يف ذلك  ــض العواصم الغربي بع
ــني، يف أن يرغب الرئيس  باريس وبرل
ــاد  ــني يف إيج ــري بوت ــرويس فالديم ال

مخرج من الرصاع يف رشق أوكرانيا.
ــض البيت األبيض  ومن جانبه رف
التعليق عىل املعلومات التي نرشتها 

وول سرتيت جورنال.
ــل  املمث ــال  ق ــرب،  نوفم  4 ويف 
ــا كورت  ــاص بأوكراني ــي الخ األمريك
ــية املتعلقة  فولكر، إن املبادرة الروس
ــظ السالم يف دونباس  بنرش قوة لحف

تثري اهتمام واشنطن.

ــت من كييف  ــأن بالده طلب ونوه ب
ــرار منافس،  ــرشوع ق ــم م ــدم تقدي ع
ــة التوصل  ــود ومحاول ــذل جه ــل ب ب
ــارص  ــادئ وعن ــول مب ــاق ح اتف إىل 
ــالم  ــوة حفظ س ــل لق ــرش املحتم الن
ــم املتحدة يف إطار املبادرة  تابعة لألم

الروسية.
ــس  ــرض الرئي ــبتمرب ع  وىف 11 س
ــة  األملاني ــارة  املستش ــىل  ع ــني  بوت
ــالم  ــل نرش قوة حفظ س ــال مريك أنغي
ــدة ليس فقط عىل  تابعة لألمم املتح
ــاس، بل  ــوات يف دونب ــط فصل الق خ

ــث تقوم بعثة  ــق أخرى حي ويف مناط
ــة  ــة ملنظم ــة التابع ــة الخاص املراقب
ــي بزيارات  ــاون األوروب ــن والتع األم

تفقدية.
ــكو  موس ــت  قدم ــبتمرب،  س  5 وىف 
ــن الرئيس بوتني إىل مجلس  بإيعاز م
األمن الدويل مرشوع قرار حول قوات 
ــاس يتضمن  ــالم يف دونب ــظ الس حف
ــوات بني  ــط فصل الق ــا عىل خ نرشه
ــك  دونيتس ــي  جمهوريت ــل  فصائ
ــا  بهم ــرتف  املع ــري  غ ــك  ولوغانس

والقوات املسلحة األوكرانية.

واشنطن /
أكدت صحيفة الواشنطن بوست، 
أن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية 
ــد  تؤك ــة،  الغامض ــري  الحري ــعد  س
ــد النظام  ــرد بيدق بي ــري مج أن األخ

السعودي الذي يحركه كيفما شاء.
ــة يف مقال جديد  وأكدت الصحيف
ــة  الحكوم ــس  رئي ــتقالة  اس ــول  ح
اللبنانية من الرياض، بأن السعودية 
ــد تحركات الحريري، األمر الذي  تقي
ــن أن  ــاوف م ــار املخ ــان، وأث ــز لبن ه
البالد أصبحت مجددا ساحة معركة 
ــرة مرة  ــة املدم ــات اإلقليمي للمنافس

أخرى.
ــة اىل أن هناك  ــارت الصحيف واش
ــن بني  ــان م ــري ك ــاد أن الحري اعتق
ــخاص الذين اعتقلتهم  عرشات األش
ــبوع  األس يف  ــة  السعودي ــات  السلط
املايض، بمن فيهم األمراء واملسؤولني 
وبعض أبرز رجال األعمال يف البالد، 
ــرص املسؤولون السعوديون  وبينما ي
ــي تضم أكرث  ــىل أن االعتقاالت الت ع
من 200 شخص حتى اآلن هي جزء 
ــرية  من حملة ملكافحة الفساد"، مش
ــدو  ــال يب ــع الح ــك يف واق اىل أن "ذل
ــد للقضاء عىل  ــة من ويل العه محاول

منافسيه وتوطيد السلطة.
ــني،  املحلل ــن  م ــد  العدي ــق  واتف
ــىل أن "األمر  ــة، ع ــب الصحيف بحس
ــة جذرية  ــادة هيكل ــة إع ــان بمثاب ك
ــة  اململك يف  ــايس  السي ــام  للنظ
ــرز الرشق  ــهد ب ــة، وهو مش السعودي

ــو  ينم ــان،  لبن يف  ــن  ولك ــط،  األوس
القلق". 

ــة  االمريكي ــة  الصحيف ــت  وختم
ــيد املوقف  بالقول أن الغموض هو س
يف لبنان وال أحد يعرف ماذ حصل أو 
ــيحصل، ونقلت عن مسؤول  ربما س
ــري ولم تذكر  ــه بأنه كب ــي وصفت لبنان
ــة  ــا يف مرحل ــا زلن ــه، "م ــمه، قول اس

ــع  ــا نجتم ــاف "إنن ــول"، وأض املجه
ــب وال احد لديه  ــراء األجان مع السف
ــع  ــم يستط ــة، ل ــات ذات صل معلوم
ــدث إىل الحريري  ــى التح ــد حت أح
ويقول له مرحبا، كيف حالك"، الفتا 
ــتتبعه أزمة سياسية  اىل أن "األمر س
ــني  السعودي أن  ــت  ثب إذا  ــة  حساس
اجربوا رئيس الوزراء عىل االستقالة.

ــس  هآرت ــة  صحيف ــربت  اعت
ــة  السعودي أن  ــة،  اإلرسائيلي
ــام بدور  ــن ارسائيل القي تريد م
ــران ونقل  ــة اي ــذر" يف مواجه "ق
املعركة من سوريا إىل لبنان، عرب 

االشتباك مع حزب الله.
ــت الصحيفة العربية،  وأضاف
ــني يف  ــل السعودي ــد فش ــه بع إن
ــقاط نظام الرئيس السوري  إس
ــار األسد ، فإنهم يسعون إىل  بش
نقل املعركة مع إيران من سوريا 
ــاوالت  مح ــط  وس ــان،  لبن إىل 
ــل  إرسائي ــة  موافق ــول  للحص
للقيام بدورها املناهض لطهران.

وحذرت الصحيفة من مناورة 
ــل أبيب إىل  ــر ت ــني وج السعودي
مواجهة عسكرية سابقة ألوانها 
ــىل رضورة  ــددة ع يف لبنان، مش
ــادة اإلرسائيلية وعدم  تأني القي
انزالقها وراء رغبات السعودية، 
والتفكري جيدا قبل االنخراط يف 
أي معركة باملنطقة، والتخطيط 

جيدا ألي عمل من هذا النوع.
ــاك  ــس أن هن ــت هآرت وأضاف
ــد اللعبة  ــد قواع ــة لتحدي حاج

ــاظ عىل  ــأنها الحف ــي من ش الت
ــة  العملي يف  ــل  إرسائي ــة  حري
ــة  الجبه ــىل  ع ــة  العسكري
ــه  الل ــزب  ح ــع  م ــمالية  الش
ــرب  ــة، ع ــل األرايض السوري داخ
ــة اإلرسائيلية  ــات الجوي الهجم
ــا  م ــتهداف  واس ــوريا،  س يف 
األسلحة  مستودعات  ــمتها  اس

واملصانع.
ــالم  اع ــائل  وس ــت  وكان
ــن  ع ــت  تحدث ــة  ارسائيلي
ــوم  تق أن  ــد  تري ــة  السعودي
ــد  ــا ض ــرب عنه ــل بالح إرسائي
ــر جندي  ــى آخ ــزب الله حت ح
ــارة إىل  ــالل إش ــش االحت يف جي
ــن الرياض  ــم م ــد القائ التصعي
ــرية اىل أن  ــزب الله، مش تجاه ح
ــرث الدول  ــت من أك ــاض كان الري
ــي ضغطت عىل صناع القرار  الت
ــة  رضب ــه  لتوجي ــب  أبي ــل  ت يف 
ــية لحزب الله، خالل حرب  قاس
ــام  الع ــف  صي ــة  الثاني ــان  لبن

2006م.


