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األمريكيان  الدبلوماسيان  كتب 
 "Aaron Miller" ــان  السابق
ــة  مقال  "Richard Sokolsky"و
 National" ــع  موق ــىل  ع ــرشت  ن
Interest" شددا فيها عىل رضورة 
ــدة  ــات املتح ــف الوالي أن ال تصط
ــد  العه ويل  ــع  م ــل  كام ــل  بشك
ــان،  ــن سلم ــد ب ــودي محم السع
ــل  الكام ــاف  االصطف ــذا  ه أن  إذ 
ــراق" السياسة  ــؤدي اىل "إغ قد ي

األمريكية يف الرشق األوسط.
ــل  ك أن"  اىل  ــان  الكاتب ــار  وأش
ــدم عليها بن  ــي يق ــوات الت الخط
ــل والدمار يف  ــواء القت سلمان، س
ــات السعودية  ــن، أو السياس اليم
ــىل قطر،  ــة ع ــا أو الحمل يف سوري
وكذلك التصعيد ضد إيران تؤدي 
ــرية"، ونبه الكاتبان  اىل مشاكل كب
ــدم شيئاً  ــان لم يق ــن سلم اىل أن ب
حتى اآلن يدعو اىل الثقة بقيادته 

للسياسة الخارجية السعودية أو 
مؤهالته كحاكم".

ــن تحالف  ــدث الكاتبان ع وتح
وثيق اليوم بني البيت االبيض وبن 
سلمان، وحذرا من أن ذلك يحمل 
ــات املتحدة  ــر جر الوالي معه خط
ــن النزاعات يف الرشق  اىل املزيد م
األوسط، وأضافا بأن هناك العديد 
ــة بني ترامب  ــن القواسم املشرتك م
ذات  ــا  كالهم وأن  ــان،  سلم ــن  وب
ــة  وعديم ــة  استبدادي ــة  شخصي
يف  ــة  وخاص ــم،  الحك يف  ــربة  الخ

مواضيع السياسة الخارجية.
ــب  ــن ترام ــل م ــاال "إن ك ــا ق كم
ــان من مشكلة  ــن سلمان يعاني وب
ــل  يشك ــذي  وال ــد  الزائ ــاء  الكربي
ــم  الحكي ــرصف  الت ــام  ام ــاً  عائق
املطلوب من اجل الحكم الرشيد".
ــل ما قام  ــع الكاتبان إن" ك وتاب
ــن  ــواء يف اليم ــان س ــن سلم ــه ب ب

ــم  ــان ل ــا أو لبن ــر أو سوري أو قط
ــل  ب ــة  األمريكي ــح  املصال ــدم  يخ
ــارا اىل أن  ــس، حيث أش عىل العك
"تهور" بن سلمان أدى اىل تقوية 
"داعش" و"القاعدة" واىل تقسيم 
ــي،  الخليج ــاون  التع ــس  مجل
ــدم االستقرار  ــة اىل زيادة ع إضاف
ــل الواليات  ــن ولبنان وجع يف اليم
املتحدة متورطة يف جرائم الحرب 
ــوه  ــا ش ــن مم ــة يف اليم السعودي
ــة واشنطن أكرث فأكرث داخل  سمع

املنطقة وخارجها.
إن  ــان  الكاتب ــاف  أض ــا  كم
ويل  ــت  مّكن ــدة  املتح ــات  "الوالي
ــام  القي ــن  م ــودي  السع ــد  العه
يف  ــة  محسوب ــري  غ ــرات  بمغام
ــددا عىل أن الرئيس  املنطقة"، وش
ــه -وإذا ما  ــي ومستشاري األمريك
ــن التورط  ــد م ــب املزي أرادوا تجن
ــب  فيج ــة-،  املنطق ــات  نزاع يف 

ــان  سلم ــن  اب ــع  م ــوا  يتعاط أن 
ــل تهديدا  ــه يشك ــاس أن ــىل أس ع
للمصالح واملصداقية األمريكية يف 

املنطقة ويتوقفوا عن "تمكينه".
ــب ال يفكر  ــاال "ان ترام كذلك ق
أن  ــرب  يعت ــان  ك ــا  م إذا  ــة  بواقعي
السعودية تحت قيادة بن سلمان 
ــا  اسرتاتيجي ــا  رشيك ــح  ستصب
ــر نفوذ  ــدة يف دح ــات املتح للوالي
ــي  عرب ــالم  "س ــق  وتحقي ــران  إي

"إرسائييل"".
ــان  سلم ــن  ب ــة  رؤي ــول  وح
ــع  ــه للتنوي ــة ومساعي االقتصادي
ــان ان  ــرب الكاتب ــادي، اعت االقتص
نجاحه يف هذا اإلطار ليس مؤكدا، 
ــارا اىل أن سياسته الخارجية  وأش
ــت "بالغالب"،  ضد إيران قد فشل
ــايل عىل واشنطن أن ال تضع  وبالت

كل رهاناتها عليه.

بن سلمان يشكل تهديدًا للمصالح األمريكية بالمنطقةبن سلمان يشكل تهديدًا للمصالح األمريكية بالمنطقة

الرياض/
ــودي عضو اللجنة العليا  أعلن النائب العام السع
ــاد سعود املعجب، أمس األول ، أن عدد  ملكافحة الفس
ــة بلغ 320 شخصا، وأن عدد  الذين استدعتهم اللجن

املحجوزة حساباتهم املرصفية 376 شخصا.
ــت مواجهتهم  ــام أن معظم من تم ــد النائب الع وأك
ــري اآلن  ــة، ويج ــىل التسوي ــوا ع ــاد وافق ــم الفس بته
ــريا  ــأن، مش ــذا الش ــة به ــراءات الالزم ــال اإلج استكم
ــوا إليها وفقا  ــن أحيل ــدرس ملفات م ــة ت إىل أن النياب

لإلجراءات.
ــر بمراعاة عدم  ــال: إن الجهات املعنية ستستم وق
ــول وأموال  ــة متعلقة بأص ــاع أي أنشط ــر أو انقط تأث

ــراف أخرى،  ــة بها ألط ــوق املتعلق ــني، أو الحق املوقوف
السيما الرشكات واملؤسسات.

ــم اتخاذ ما يلزم لحماية املؤسسات  وأشار إىل أنه ت
ــا ألي من املوقوفني،  ــات اململوكة كليا أو جزئي والرشك
يف  ــة  التنفيذي واإلدارات  ــاء  الرشك ــني  تمك ــم  ت ــا  كم
ــة أنشطتها  ــن مواصل ــات م ــات واملؤسس ــك الرشك تل

ومعامالتها املالية واإلدارية دون أي تأثري.
ــراءات  ــودي أن اإلج ــام السع ــب الع ــح النائ وأوض
املتبعة يف التعامل مع هذه القضايا تتم عىل مرحلتني: 
ــة، والثانية، مرحلة  ــة التفاوض والتسوي األوىل، مرحل

اإلحالة إىل النيابة العامة.

ــع وإزالة الكوارث الطبيعية  أفادت دائرة من
ــة أن 15 شخصا  ــة التايالندي ــوزارة الداخلي ب
ــني سقطتا  ــم ، إضافة إىل قتيلت ــوا مرصعه لق
ــوب البالد   ــات يف جن ــراء الفيضان ــرا ج مؤخ

خالل األيام الـ10 األخرية.
ــرة، أمس  ــن الدائ ــدر ع ــان ص ــاء يف بي وج
ــات اجتاحت 8 واليات  ــاء، أن الفيضان األربع
ــع ماليزيا ولم  ــا املناطق الحدودية م بما فيه

تشمل املناطق السياحية للبالد.
يف  ــن  املترضري ــدد  ع أن  ــان  البي ــاف  وأض
ــا  ــص، كم ــون شخ ــاوز ملي ــات تج الفيضان

لحقت أرضار كبرية باملحاصيل. ويرتاوح عمق 
ــرت ومرتين.  ــة بني م ــق املنكوب ــاه يف املناط املي
ــار الغزيرة إىل  ــؤدي استمرار هطول األمط وي
ــرق مناطق جديدة  ــوب املياه وغ ــاع منس ارتف

جنوب البالد.
أن  ــة  محلي ــالم  إع ــل  وسائ ــادت  وأف ــذا  ه
ــة  ــا الليل ــا مرصعهم ــني لقيت ــني أخري سيدت
ــول املياه الرسيعة   املاضية عندما جرفت سي
ــة ناكحون  ــن الطريق يف والي ــة ركاب ع حافل
ــات يف إنقاذ  ــارات. ونجحت السلط سيتحام

50 راكبا.
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