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ــس، اهتمامها  ــادرة أم ــة، الص ــف الغربي ــت الصح واصل
بالتطّورات التي حدثت يف اململكة العربية السعودية، ، بعد 
ــاد، وأجمعت عىل أنها تعّزز  ــاالت األخرية بتهم الفس االعتق
ــلطات ويل العهد، محمد بن سلمان قالت إنه "مندفع  من س

وعديم الخربة".
ــهدها تاريخ اململكة، ألقت السلطات  ــابقة لم يش ففي س
يف السعودية، مساء السبت املايض، القبض عىل 11 أمرياً و4 
وزراء حاليني، وعرشات سابقني، ورجال أعمال؛ بتهم فساد.
ــإن توقيتها  ــن، ف ــة املعَل ــدف الحمل ــن ه ــىل الرغم م وع
ــن عبدالله من منصبه  ــملت إعفاء األمري متعب ب وكونها ش
ــأن  ــي، جعال فريقاً من املتابعني للش ــر للحرس الوطن كوزي

السعودي يستبعد أن يكون سببها محاربة الفساد فقط.

- الغارديان: انقالب بط
ــت إن ما يقوم  ــان" الربيطانية، قال ــة "ذي غاردي صحيف
ــلمان، يشّكل "انقالباً  به ويل العهد السعودي، محمد بن س
ــه،  ــاء عمومت ــن أبن ــراء م ــرشات األم ــث زّج بع ــاً"، حي بطيئ
ــني، خلف "القضبان  ــن الوزراء الحاليني والسابق وغريهم م
ــة الرياض.  ــة 5 نجوم يف العاصم ــدق من فئ ــة"، يف فن املذّهب
كما فتح أيضاً جبهة جديدة عىل إيران، من خالل التعجيل 

باستقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.
ــب النظام امللكي يف السعودية، تنحرص  وتضيف: "بحس
ــع السلطات يف يد امللك، وهذا ربما كان السبب يف دفع  جمي
ــاً، إىل تحضري  ــغ من العمر 32 عام ــاب، الذي يبل األمري الش
نفسه لتبّوؤ العرش، فيكرس عندها قبضة كبار السن من آل 

سعود، الذين حازوا السلطة خالل عقود".
ــاب عديم الخربة،  وتصف "الغارديان" ويل العهد بأنه "ش
ــاته  ــري سياس ــد، وتش ــت واح ــدة يف وق ــاً ع ــوض حروب يخ
ــوريا وقطر إىل  ــوص اليمن وس ــة املضطربة بخص الخارجي
ــه التخاذ قرارات مترسّعة وفّجة، كما أنه يسعى اآلن إىل  ميل

العبث بالتوازن الدقيق للقوى يف لبنان".

- "ناتشينال إنرتيست": السعودية تعيش وضعا 
سياسيا هشًا

ــت"  ــينال إنرتيس ــة "ناتش ــت صحيف ــا، قال ــن جهته م
ــاً منذ  ــياً هّش ــة، إن السعودية تعيش وضعاً سياس األمريكي
ــوح وعديم  ـــ "الطم ــذي وصفته ب ــن ويل العهد، ال ــن، لك زم

الخربة" يف نفس الوقت، سيّرسع من عملية انهيار اململكة.

وتشري الصحيفة إىل أن "االعتقاالت األخرية التي قام بها 
بن سلمان أذهلت الجميع، وسترضب االتفاقيات الرئيسية 
ــة ومختلف دول  ــة املالكة السعودي ــدت بني العائل التي ُعق

العالم".
ــت أن "نظام الحكم يف اململكة حتى اآلن ينطوي  وأوضح
ــروع العائلة املالكة، لكن  ــىل توزيع السلطة بني مختلف ف ع
ــرضب بهذا النظام  ــرية فإن وّيل العهد ي ــع االعتقاالت األخ م

عرض الحائط".
ــة االعتقاالت،  ــة حمل ــدى سالس ــن م ــر ع ــّض النظ وبغ
ــتياء كبري ومعارضة  ــه "من الرضوري أن يكون هناك اس فإّن
داخل العائلة املالكة عىل انتزاع السلطة من قبل محمد بن 
ــراد العائلة املالكة الساخطني  ــلمان، ويمكن أن يسعى أف س
ــادر من الساخطني خارج  ــرتك مع مص إىل إيجاد تعاون مش
ــتقرار الداخيل  ــو السبب لعدم االس ــة املالكة، وهذا ه العائل

األكرب يف اململكة"، بحسب الصحيفة.
ــتقرار  ــري الصحيفة إىل أن عدم االس من جهة أخرى، تش
ــب، وإنما يهّم  ــيل ال يهّم السعودية وحس ــودي الداخ السع
ــدة، فيما  ــك الواليات املتح ــا، ومن ضمن ذل ــة برّمته املنطق
ــا  ــه عندم ــن تحقيق ــا يمك ــق م ــة إىل تحقي ــق بالحاج يتعّل

يختارون ويدعمون حاكماً مثل محمد بن سلمان.
ــاك آثاراً  ــه أن هن ــّك في ــا ال ش ــة: "مم ــت الصحيف وتابع
خارجية إضافة إىل اآلثار الداخلية لتوّيل بن سلمان للحكم، 
ــتقرار من  ــاً إىل تصدير عدم االس ــيقود حتم ــر الذي س األم
اململكة إىل بقّية املنطقة، وهذه كلها نتائج لرتكيز السلطة يف 

يد شاّب متهّور وعديم الخربة".

الكروا الفرنسية: بوادر ربيع سعودي
ــة إن موجة  ــروا الفرنسي ــت صحيفة الك ــن جانبها قال م
ــا تغذي  ــادات اململكة، لكنه ــع ع ــذه تتناىف م ــاالت ه االعتق
بعض تطلعات من يحلمون بالتغيري يف هذا البلد فهل نحن 

أمام بوادر ربيع عربي سعودي؟
ــن السعوديني  ــة إن كثريا م ــة الفرنسي ــت الصحيف وتابع
ــي تلقوها يف ذلك اليوم  ــم يفيقوا بعد من هول الصدمة الت ل
ــهود املوافق الرابع من نوفمرب 2017م، فمنهم من دفعته  املش
ــق عبارات  ــن أطل ــم م ــق، ومنه ــت املطب ــة إىل الصم الدهش
ــئلة عديدة تخطر  ــتغراب، يف حني بدأت أس التعجب واالس

عىل بال الجميع.
ــوم الذي جرت  ــىل الرغم من أن الي ــت الصحيفة: ع وكتب

ــاروخ عىل الرياض،  ــهد إطالق ص ــه حملة االعتقاالت ش في
ــىل القصف  ــت ع ــوق طغ ــري املسب ــري غ ــار التطه ــإن أخب ف
ــذه  به ــمولني  املش ــماء  أس ــرش  ن ــد  بع ــدا  وب ــي،  الصاروخ
االعتقاالت أن السعوديني مهمومون بعمق اإلضطراب الذي 
تمر به بالدهم أكرث بكثري من اهتمامهم بخطر نشوب حرب.

ــة الفساد دون  ــروا" اىل أنه ال يمكن محارب ــارت "الك وأش
ــات التي تؤثر يف توازن النظام، فالقطاع العام  تغيري املمارس
ــام  ــره الفساد، عىل حد قول"هش ــودي ضعيف وينخ السع
ــا وبمركز فيصل  ــث بجامعة أكسرت بربيطاني الغنام" الباح

للبحوث والدراسات اإلسالمية.
ــي أصابتهم  ــدى الصدمة الت ــون م ــي السعودي وال يخف
ــام املتالحقة يف بلدهم، ولسان حالهم  جراء األحداث الجس

يقول ما الصدمة املقبلة؟
ــرتطت عدم ذكر  ــعودية اش ونقلت الصحيفة عن فتاة س
ــا: ال أدري فنحن ننام  ــا، قوله ــن اعتقاله ــمها تحسبا م اس

ونستيقظ يف اليوم التايل عىل مرسوم جديد.
ــف  ــف لوص ــل تعري ــات أن أفض ــعوديات أخري ورأت س
ــت الحارض هو  ــا السعودية يف الوق ــي تمر به ــة الت الوضعي
أنهّن يعشن "ربيعا عربيا". والسؤال الذي يطرحه الجميع 
ــاب  ــك وويل عهده الش ــذا الربيع باملل ــُيطيح ه ــو "هل س ه

الطائش بن سلمان؟.

واشنطن بوست: البد من كبح تهور بن سلمان
ــت أن ويل العهد  ــنطن بوس ــة واش ــربت صحيف ــا اعت فيم
ــلمان يقوم بإجراءات متهورة داخل  السعودي محمد بن س
ــىل امريكا  ــط، مؤكدة أن ع ــرشق األوس ــالده ويف منطقة ال ب

إيقافه عند حده بدل تقديم الدعم له.
وطالبت الصحيفة األمريكية من إدارة الرئيس األمريكي 
ــدم  ــودي وع ــد السع ــور ويل العه ــح ته ــب كب ــد ترام دونال
ــت عالقاتها مع  ــنطن عرض ــه، معتربة أن واش ــل مع التساه

بقية دول الرشق األوسط للخطر بدون أي معنى.
ــنها الرياض  ــة إىل أن الحرب التي تش ــارت الصحيف وأش
ــة وتسببت يف  ــارس 2015م اضحت ورط ــذ م ــىل اليمن من ع

أسوأ األزمات اإلنسانية يف العالم.

صراع العروش يف السعودية سيسرع بانهيار مملكة آل سعود
وسائل إعالم دولية:وسائل إعالم دولية:

ــت"  بوس ــم  "جريوزالي ــة  صحيف ــفت  كش
ــاري  ــرن، كبري مستش ــد كوش ــة أن غاري اإلرسائيلي
ــي دونالد ترامب وصهره، بحث مع  الرئيس األمريك
ــلمان، يف زيارته  ــد السعودي محمد بن س ويل العه
الرسية إىل السعودية، أخرياً، فرص تدشني عالقات 

دبلوماسية بني الرياض وتل أبيب.
ــار الكاتب  ــر نرشه موقع الصحيفة، أش ويف تقري
بوب مايسون إىل أن "الحوار املفتوح بني السعودية 
ــرأ يف املنطقة"، معترباً  ل ط ــل يعد أهم تحوُّ وإرسائي
ــلمان لتل أبيب يف  ــي أجراها بن س ــارة الت أن "الزي
ــىل أن الرغبة السعودية يف  ــبتمرب املايض، تدل ع س
ــن يف يوم من  ــع إرسائيل لم تك ــني العالقات م تحس

األيام أقوى مما هي عليه اآلن".
ــإن "تعاظم مظاهر الصدع  وبحسب مايسون، ف
السني–الشيعي عزز من قدرة إرسائيل عىل إيجاد 
ــيما مع السعودية"،  حلفاء يف العالم العربي، ال س
ــات يعزز من  ــذه التحالف ــىل أن "بناء ه ــدداً ع مش

قدرة إرسائيل عىل مواجهة األعداء املشرتكني".
ــعر  وأوضح أن "كًال من السعودية وإرسائيل تش
ــار دوالر  ــران عىل 100 ملي ــول إي ــق إزاء حص بالقل
ــات املتحدة، يف أعقاب قرار  من مدخراتها يف الوالي
إدارة الرئيس باراك أوباما رفع العقوبات عنها بعد 
ــار أن تعزيز  ــىل اعتب ــاق النووي؛ ع ــل لالتف التوص
ــني طهران من تعزيز  ــاد اإليراني يعني تمك االقتص
قوتها العسكرية، ال سيما عىل صعيد الصواريخ".

ــار إىل أن "كًال من الرياض وتل أبيب تتبادل  وأش
ــتخباراتية حول األعداء املشرتكني  املعلومات االس
ــة"، الفتاً إىل أن "الجانبني يتبنيان تصوراً  يف املنطق

موحداً حول خطورة دور إيران اإلقليمي".
ــتعداد السعوديني  وذّكر بتقارير تحدثت عن اس
ــش  الجي ــالح  س ــىل  ع ــل  تسه ــات  خدم ــم  لتقدي

اإلرسائييل رضب أهداف داخل إيران.
إىل ذلك، رأى مايسون أن "التحالف السعودي–

ــة  السياس ــي  مرام ــة  ملواجه ــم  مه ــيل  اإلرسائي
ــي رجب طيب أردوغان، ال  الخارجية للرئيس الرتك

سيما توجهه لتعزيز العالقات مع طهران".
ــارب الرتكي– ــورة التق ــا يفاقم خط ــرب أن م واعت

 Global" ــسة  مؤس أن  ــة  حقيق ــي،  اإليران
ــت  وضع ــد  ق  "Firepower’s military strength
تركيا عىل رأس قائمة دول املنطقة من ناحية القوة 
ــرياً إىل أن التعاون اإليراني–الرتكي  العسكرية، مش
يف املجال العسكري وتنسيق السياسات اإلقليمية 

"يمثل تحدياً لكل من السعودية وإرسائيل".
وأيضاً، رأى أن اإلدارة األمريكية معنّية بإحداث 
ــي– ــرصاع الفلسطين ــل ال ــار ح ــىل مس ــّول ع تح

ــر  تطوي ــرص  ف ــني  تحس ــل  أج ــن  م ــيل،  اإلرسائي
ــرياً إىل  ــني إرسائيل والدول العربية، مش العالقات ب
ــان بتوظيف تطوير  ــل أبيب معنّيت ــنطن وت أن واش
ــىل  ــول ع ــداث تح ــة يف إح ــع السعودي ــة م العالق

موازين القوى يف املنطقة لغري صالح إرسائيل.

صحيفة إسرائيلية: بن سلمان طور عالقة الرياض بتل أبيب
لندن/

ــال تايمز يف  اعتربت صحيفة الفايننش
ــان أصبح  ــس، أن لبن ــادر، أم ــا الص عدده
ــرية إىل أن  ــاحة للرصاع يف املنطقة، مش س
مصري رئيس الحكومة اللبناني املستقيل 

سعد الحريري غري واضح حتى اآلن.
يف  ــان  لبن أن  إىل  ــة  الصحيف ــارت  وأش
ــن  ــري م ــتقالة الحري ــذ اس ــة" من "صدم
ــبوع التي  منصبه خالل عطلة نهاية األس
ــة  ــاءت نتيج ــا "ج ــض بأنه ــا البع فرسه
ــدة أن هناك  ــاض"، مؤك ــن الري ــوط م ضغ
ــد نوع من  ــرية بأن الحريري قي ــكوكاً كث ش

اإلقامة الجربية.
ــدا نسبيا  ــت إن "لبنان كان بعي وأضاف
عن رصاعات القوى الرئيسية يف املنطقة"، 
إال أنه اليوم يف مركز الرصاع، مشرية إىل أن 
ــتقالة  ــتها من اس قوى عاملية أبدت دهش
الحريري وهو حليف للسعودية، لم يعلن 
عنها يف بريوت بل يف الرياض قبل ساعات 
ــعوديا وعدد  ــن اعتقال 11 أمريا س فقط م
ــني يف إطار  ــوزراء الحاليني والسابق من ال
حملة يقودها ويل العهد السعودي محمد 
ــاد" من  ــص من "الفس ــلمان للتخل بن س

البالد.
ــال تايمز  ــة الفايننش ــارت صحيف وأش
ــيني  ــني السياس ــن املحلل ــد م إىل أن العدي
أن  ــرون  ي ــة  املنطق يف  ــيني  والدبلوماس
ــتقالة  الرياض أجربت الحريري عىل االس
ــاط ألن الحكومة التي كان  كنوع من اإلحب
يرتأسها الحريري أعطت حزب الله غطاء 

قانونيا يف البالد، حسب تعبريها.

واشنطن/وكاالت
ــرس  ــة يف الكونج ــب امليزاني ــرش مكت ن
ــح فيه العجز  ــي أمس تقريرا فض األمريك
ــة حيث بني  ــة األمريكي ــم يف امليزاني املرتاك
ــايل 2017م، بلغ العجز يف  ــه ويف العام امل أن
ــة 666 مليار دوالر - 80 مليار دوالر  امليزاني
ــام 2016م.  ــز املسجل يف ع ــرث من العج أك
وقد ارتفع العجز إىل %5.3 يف عام 2017م، 
ــام 2016م و2.4%  ــد أن كان %3.2 يف ع بع

يف عام 2015م.
ــه ويف السنة  ــب بالقول إن ــع املكت وتاب
املالية 2017م، التي انتهت يف 30 سبتمرب، 
ــة 666  ــة االتحادي ــز يف امليزاني ــغ العج بل
ــار دوالر أكرث من  ــار دوالر - أي 80 ملي ملي
ــا  ــام 2016م، بينم ــل يف ع ــز املسج العج
ــن الناتج املحيل  ــع العجز إىل %3.5 م ارتف
اإلجمايل للبالد يف عامي 2017م، و2016م 
ــل بكثري  ــن أق ــام 2015م، ولك و%2.4 يف ع
ــام 2009م، عندما بلغ  ــا كان عليه يف ع مم

العجز %9.8 من الناتج املحيل اإلجمايل.
ــرادات  إي ــت  بلغ 2017م،  ــام  ع ويف 
ــار  ــون دوالر - 48 ملي ــة 3.3 تريلي الحكوم
دوالر (أو %1) أكرث من اإليرادات املسجلة 
ــت اإليرادات من  يف عام 2016م. وانخفض
%17.7 من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 

أي  2017م،  ــام  ع يف   17.3% إىل  2016م 
ــط (%4.17) خالل  أقل بقليل من املتوس

السنوات الخمسني املاضية.
ــن قبل الحكومة  ــغ صايف اإلنفاق م وبل
ــام 2017 م- 128  ــون دوالر يف ع 4.0 تريلي
ــن  م ــرث  أك ــوايل 3%)  ــار دوالر (أو ح ملي
ــت النفقات  ــام 2016م. وبلغ اإلنفاق يف ع
ــايل يف  ــيل اإلجم ــج املح ــن النات %20.8 م
ــة %20.9 يف  ــة بنسب ــام 2017م، مقارن ع
ــري من 24.4%  ــام 2016م، وهي أقل بكث ع

املسجلة يف عام 2009م.
ــع  جمی ــن  م ــرادات  اإلی ــت  وانخفض
ــب  رضائ ــتثناء  باس ــة  الرئیسی ــادر  املص
ــج  النات ــن  م ــة  مئوی ــة  کنسب ــب  الروات
ــت اإليرادات من  ــيل اإلجمايل: وارتفع املح
ــل الفردية، وهي أكرب مصدر  رضائب الدخ
ــار دوالر أو 3%  ــدار 41 ملي ــرادات بمق لإلي
ــدات من 8.4 % من  ــت هذه العائ وانخفض
ــام 2016م  ــايل يف ع ــيل اإلجم ــج املح النات
ــيل اإلجمايل يف  ــج املح ــن النات إىل %8.3 م
ــري  ــىل بكث ــزال أع ــي ال ت ــام 2017م، وه ع
ــالل السنوات  ــط (%8.0 ) خ ــن املتوس م

الخمسني املاضية.
ــت املدفوعات غري املحجوزة  وانخفض
ــغ  املبال ــم  خص ــد  بع ــل،  الدخ ــب  لرضائ

املسرتدة، بمقدار 23 مليار دوالر (أو 7%)، 
ــات قد يكون  ــذا االنخفاض يف املدفوع وه
ــري املأجور يف  ــف يف الدخل غ نتيجة ضع
ــون  ــد يك ــة 2016م، أو ق ــة التقويمي السن
ــب تحويل الدخل  نتيجة لدافعي الرضائ
ــنوات الحقة ألنهم  ــام 2016م إىل س من ع
ــنت هذا  ــون أن الترشيعات التي س يتوقع
العام سوف تقلل من معدالت الرضائب يف 
ــس جزءا من الضعف  املستقبل. وقد يعك
يف اإليصاالت أيضا فهناك مدفوعات أقل 
ــاط االقتصادي يف  ــان متوقعا للنش مما ك

عام 2017م.
ــب  رضائ ــن  م ــرادات  اإلی ــت  وارتفع
ــي  ــي)، وھ ــن االجتماع ــات (التأمی املرتب
ــرادات، بمقدار 47  ــدر لإلی ــي أکرب مص ثان
ــت دون تغییر  ــار دوالر (أو ٪4)، وبقی ملی
ــيل  ــج املح ــق بالنات ــا یتعل ــري فیم جوھ
ــت الزيادة يف  ــوايل ٪6، وكان ــايل بح اإلجم
ــب ناتجة  ــىل الروات ــب ع ــدات الرضائ عائ

عىل األغلب من ارتفاع األجور والرواتب.
ــل  ــب دخ ــدات رضائ ــت عائ وانخفض
ــرادات،  ــرب مصدر لإلي ــث أك ــات، ثال الرشك
يف   (1% (أو  دوالر  ــارات  ملي  3 ــدار  بمق
ــن الناتج املحيل  ــام 2017م، من %1.6 م ع
ــذه النسبة املئوية  اإلجمايل إىل %1.5. وه

ــي أدنى  ــايل ه ــيل اإلجم ــج املح ــن النات م
ــام 2012م وأقل من  ــجلت منذ ع نسبة س
متوسط %2.0 من الناتج املحيل اإلجمايل 
ــني املاضية.  ــوات الخمس عىل مدى السن
ــف  ــاض ضع ــذا االنخف ــس ه ــا يعك وربم

أرباح الرشكات الخاضعة للرضيبة.
ــادر  مص ــن  م ــرادات  اإلي ــت  وانخفض
ــدار 37 مليار دوالر (أو 12%)،  أخرى بمق
ــن الناتج املحيل  ــن %1.7 م وانخفضت م

اإلجمايل إىل 1.4%.
ــن  م ــالت  التحوي ــت  وانخفض
ــة  الخزين إىل  ــدرايل  الفي ــي  االحتياط
ــار دوالر، والسبب األكرث  ــغ 34 ملي بمبل
ــل يف أمريكا،  ــون النق ــة هو أن قان أهمي
ــرب 2015م، طلب  ــدر يف ديسم ــذي ص ال
من االحتياطي الفيدرايل تحويل معظم 
يف  ــة  الخزين إىل  ــة  الفائض ــه  حسابات
ــث دفع مبلغ  ــة املالية 2016م، حي السن
ــة واحدة يف أواخر  ــار دوالر ، دفع 19 ملي
ــرب 2015م. وكانت التحويالت إىل  ديسم
ــام 2017م  ــا يف ع ــر أيض ــة أصغ الخزين
ــل  األج ــرية  قص ــدة  الفائ ــعار  أس ألن 
ــك املركزي إىل  ــىل، ما دفع البن كانت أع
ــداع إىل التوجه إىل  ــسات اإلي دفع مؤس

االحتياطيات.

 الفايننشال تايمز: الحريري 
قيد اإلقامة الجربية 

الكونجرس يفضح العجز املرتاكم يف املزيانية األمريكية  بارزاين يقّر بخطأ إجراء استفتاء االنفصال
اربيل/ وكاالت

ــتان العراق املستقيل "مسعود  أقّر أمس للمرّة األوىل زعيم إقليم كردس
ــبتمرب  ــتفتاء االنفصايل الذي أجراه يف منتصف س ــي" بخطأ االس بارزان

املايض.
ــرتف  اع ــة  صحفي ــات  ترصيح ويف 
ــتفتاء  ــرار إجراء اإلس ــي، بأن ق بارزان
ــداً بل  ــم يكن جدي ــري الرشعي" ل "الغ
ــن  ــام 2014م م ــف الع ــذ يف منتص اتخ
خالل كافة األحزاب السياسية وبرملان 
ــراؤه بسبب  ــتان لكنه تأجل إج كردس

الحرب عىل تنظيم داعش اإلرهابي.
ــذي  ال ــايل  االنفص ــم  الزعي ــم  وزع
ــرد  الك أن  ــراق  الع يف  ــة  بأزم ــب  تسب
ــع  ــة م ــة العسكري ــون املواجه يتجنب

الجيش اإلتحادي العراقي.
يشار إىل أن بارزاني أّرص عىل إجراء 
االستفتاء املخالف للدستور العراقي، 
ــة واإلقليمية  ــرات املحلي ــم التحذي رغ
ــه تسبب ببعض العقبات  والدولية بأن

والرصاعات.
ــة اعتقال عدد  ــم يف الفرتة املاضي وت

ــايش)  كبري من املواطنني العرب والرتكمان يف كركوك من قبل قوات (اآلس
ــة لبارزاني ودون الرجوع إىل  ــة، بحجج واهية وأهداف حزبية تابع الكردي

القانون واملحاكم االتحادية.
ــني السلطات االتحادية  ــن املواطنني العراقي ــب أهايل املغيبني م ويطال
ــني من قبل  ــم املختطف ــري أبنائه ــف عن مص ــر والكش ــق يف األم بالتحقي

ميليشيات بارزاني.

وزيرة بريطانية مهددة باإلقالة 
بسبب عالقتها بإسرائيل

استدعت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي أمس وزيرة التنمية الدولية 
بعد الكشف عن عقدها لقاءات رسية مع 
مسؤولني صهاينة، ما ضاعف التكهنات 

بشأن استقالة إضافية يف حكومتها.
ــان ان الوزيرة  ــاد مصدران حكومي وأف
ــدن الثالثاء  ــل التي غادرت لن بريي باتي
ــت يف طريق  ــة يف افريقيا، بات ــدء جول لب
العودة اىل اململكة املتحدة بأمر من ماي.
ــذار االثنني  ــرت باتيل إىل االعت واضط
ــاء مع  ــا 12 لق ــن عقده ــف ع ــد الكش بع
ــم رئيس الوزراء  ــني صهاينة بينه مسؤول
ــني نتانياهو أثناء عطلتها العائلية  بنيام
ــيل يف  ــان اإلرسائي ــا يف الكي ــي امضته الت

اغسطس، بغري علم حكومتها بشأنها.
ــي  ــؤول بريطان ــرض اي مس ــم يح ول
يف  ــا  رافقه ــي  الت ــاءات  اللق ــذه  ه ــر  آخ
ــس  الرئي ــوالك،  ب ــتيوارت  س ــا  أغلبه
ــة ضغط مؤيدة للكيان  الفخري ملجموع
ــل  ــاء ارسائي ــى ”أصدق ــيل تسم اإلرسائي

املحافظون“.
ــا بحثت مع  ــت ملاي انه ــة ان باتيل قال ــوزراء الربيطاني ــة ال ــادت رئاس واف
ــالل للجرحى  ــل مساعدات جيش االحت ــة إمكانية تموي ــا الصهاين محاوريه
السوريني يف الجوالن الذي ال تعرتف بريطانيا بضمه، بحسب قولها. واضافت 

ان الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها.

Thursday: 20 Safar 1439 - 9 November 2017  -  Issue No. 19348
19348 ــدد  الع  - 2017م  ــرب  نوفم  9  - 1439ه  ــر  صف  20 ــس:  الخمي


