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{ الــريــاض (أ ف ب) وصل وزيـر
اخلارجـية األمـيركي مـايك بومـبيو
صـــــــبـــــــاح امـس الــــــثـالثـــــــاء إلى
السـعـوديـة لـبـحث قـضـيـة اخـتـفاء
الـــصــحـــافي الـــســـعـــودي جـــمــال
خـاشــقـجي مـنــذ نـحـو أســبـوعـ

بـــحـــسب مـــراسل وكـــالــة فـــرانس
برس.

وأوفــد الـرئــيس األمـيــركي دونـالـد
ترامب بـومبـيو إلى الـرياض حيث
لك سـيـلـتـقي الـعـاهل الـسـعـودي ا
سـلـمـان بن عـبـد الـعـزيـز. وكان في
اسـتـقبـاله نـظيـره الـسعـودي عادل
اجلـــبــيـــر وســـفـــيـــر الــريـــاض في
واشـنـطن األميـر خـالد بن سـلـمان

بحسب صحافي فرانس برس.
وتـتـزايـد الـتسـاؤالت حـول مـصـير
خـاشقـجي كـاتب مقـاالت الرأي في
صـحيـفة "واشـنطن بـوست" والذي
كان يـنتقد سـلطات بـالده. وقد فقد
منذ دخوله قنصـلية السعودية في
اســـــطـــــنــــــبـــــول في  2تـــــشـــــرين

االول/أكتوبر.
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وكـــان تــــرامب صـــرح اإلثـــنـــ أن
العـاهل السـعودي نـفى في اتصال
هاتـفي مـعه "بشـكل حازم أن يـكون
عـــــــلـى عــــــلـم بــــــأي شـيء" حــــــول
خـاشـقـجـي. وأضـاف تعـلـيـقـا عـلى
مـــــعــــلــــومـــــات حتــــدثت عـن قــــتل
الـــصــحـــافي داخل الـــقـــنــصـــلـــيــة
الـسـعـودية في اسـطـنـبـول "بدا لي
أنّ األمر قد يكون حصل على أيدي

." قتلة غير منضبط
وبــدأت الـشــرطــة الـتــركــيـة مــسـاء
اإلثـنــ تـفـتـيش مــقـرّ الـقـنــصـلـيـة

الــســعـوديــة في اســطــنــبــول الـتي
كـــانـت آخـــر مــــكـــان شـــوهــــد فـــيه

خاشقجي.
وتـأتي زيــارة بـومــبـيــو بـعـد ورود
تـقـاريـر في وسـائل إعالم أمـيـركـيّة
حــول اعــتـزام الــســعــوديــة اإلقـرار
قـتل خاشـقجي خالل اسـتجواب
جــرى بـشـكل خـاطـئ.وقـالت شـبـكـة
"سي إن إن" نـــقال عن مــصــدرين لم
تُـسمّـهـما أنّ الـرياض تـعـد تقـريراً
يـــفـــيــد أن خـــاشــقـــجي قـــتل خالل
اســتـجــواب جــرى بــشـكـل خـاطىء
بـنـيـة خـطـفه.وذكـرت وسـائل إعالم
أمــيــركـيّــة اإلثــنــ أنّ الـســعــوديـة
ــقـتل الــصــحـافي تــنـوي اإلقــرار 
جـمال خـاشـقجي خـالل استـجواب
جــــــرى فـي شـــــــكل خـــــــاطـئ داخل
الـــقـــنـــصــــلـــيـــة الـــســــعـــوديـــة في
اســـطــــنـــبـــول.وكـــان خــــاشـــقـــجي
الـصـحـافي السـعـودي الـذي ينـتـقد
ولـي الــعــهــد مــحــمــد بن ســلــمــان
ـــتـــحــدة ــقـــيـم في الـــواليـــات ا وا
اخـــتـــفى في الـــثـــاني مـن تــشـــرين
األول/اكتـوبر بـعد دخوله قـنصـلية
بلـده في مديـنة اسـطنبـول التـركية

من أجل وثائق تتعلق بزواجه.
وقــــال مــــســـؤولــــون أتــــراك إنــــهم
يـعتـقـدون أنه قتل لـكن الـسعـودية
تنفي هذا االتهام.إال أن شبكة "سي
إن إن" نـــــقـــــلت عن مـــــصـــــدرين لم
تُـسمّـهـما أنّ الـرياض تـعـد تقـريراً
يـــفـــيــد أن خـــاشــقـــجي قـــتل خالل
اســتـجــواب جــرى بــشـكـل خـاطىء
بـــنـــيـــة خـــطـــفه. وقـــال أحـــد هـــذه
ـصـادر ل"سي ان ان" إنّ الـتـقـريـر ا
ــكن أن مــا زال يــجـــري إعــداده و

ـصـدر يـتـم تـعـديــله بـيــنـمـا أكــد ا
اآلخــر أن الـــتـــقـــريــر ســـيـــؤكــد أن
الـــعــمـــلــيّــة تـــمت "بــدون إذن" وأنّ
ــتـورّطــ هم الـذين "األشــخـاص ا

سؤولية". سيتحمّلون ا
مـن جـهـتـهـا نقـلـت صـحـيـفة "وول
ستـريت جرنال" عـن مصادر قـريبة
ـملـكـة تدرس ـلف قـولهـا إن ا من ا
إمــكـــانــيــة الــقــول إن عــمالء غــيــر
مــنــضــبــطــ قـــتــلــوا خــاشــقــجي

باخلطأ خالل جلسة استجواب.
وعـــــلى غـــــرار "سي ان ان" قـــــالت
الـصـحـيـفـة إن الـتـقـريـر لم يـكـتـمل
ـة بــعـد.وصــرح تــرامب بــعـد مــكــا
ـلك سـلـمـان بن عـبـد هـاتـفـيـة مع ا
الــــعـــــزيــــز االثــــنــــ أن الــــعــــاهل
الـســعــودي "نـفى بــشــكل حـازم أن
يــكـون عــلى عــلم بـأي شيء (...) ال
ـكانه (خـاشـقجي) أريـد التـكـهّن 
إال أنه بــدا لي أنّ األمــر قــد يــكــون
حــصل عــلـى أيــدي عــنــاصــر غــيـر
. من يــعـــلم?".وأعــلن مـــنــضــبـــطــ
تـــرامب في الــوقـت ذاته عن زيــارة
لـوزيــر اخلـارجـيـة في إدارته مـايك
بـــومــبـــيــو إلـى الــريـــاض االثــنــ
ليطلع "بشكل مباشر على ما حدث
وما يعـرفون وما يـحصل".وأضاف
تــــــرامب خـالل زيـــــارة إلـى واليـــــة
أالبـامـا أن بـومـبـيـو "قد يـذهب إلى
تــركـيــا وقــد ال يــذهب". وتــابع "قـد
جنـتمع مـعهم جـميـعا لـكنـنا نـريد
أن نـــــعـــــرف مــــاذا حـــــدث ولـــــديه

تعليمات بأن يبحث عما حدث".
وذكـرت وكـالـة األنـبــاء احلـكـومـيـة
الـتـركـيـة األنـاضـول أنه يـنـتـظر أن
يزور بومـبيو تـركيا األربعـاء للقاء
وزيــر اخلـارجــيــة الـتــركي مــولـود
تشـاوش أوغلـو بعـد محـادثاته في

الرياض.
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وكــانت الــشــرطــة الــتــركــيــة بـدأت
مـــســـاء اإلثــــنـــ تـــفـــتـــيش مـــقـــرّ
الـــقـــنـــصـــلـــيــــة الـــســـعـــوديـــة في
اسـطنـبول بحـسب مـراسلـة وكالة

كان. فرانس برس في ا
وغـادر فـريق من مـحـقّـقـي الـشـرطة
ـــدّعــــ الــــثالثـــاء الــــتــــركـــيــــة وا
الـــقـــنـــصـــلـــيّــــة الـــســـعـــوديـــة في
اسـطـنـبـول بعـد إجـراء بـحث غـير
مـســبـوق اسـتــمـرّ ثـمــاني سـاعـات
واتُـفِق مع الـســلـطـات الــسـعـوديّـة
عــــلـى إجــــرائه بـــــعــــد اخـــــتــــفــــاء

الـــصــحـــافي الـــســـعـــودي جـــمــال
خــاشـــقــجي.وقــال مـــراسل وكــالــة
فـرانـس بـرس إنّ أعــضــاء الــفـريق
الـتُــركي الــذين أجـروا الــتـحــقـيق
ورافــــقــــهم وفـــــد ســــعــــودي خالل
الـتــفـتـيـش عـادوا إلى ســيـاراتـهم
ــكـــان. وقــال مـــســؤول وغـــادروا ا
إنـهم أخذوا عـيّـنات وبـخـاصّة من

تراب حديقة القنصليّة.
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وكــانت الــشــرطــة الــتــركــيــة بـدأت
مـــســـاء اإلثــــنـــ تـــفـــتـــيش مـــقـــّر
الـقـنـصلـيـة الـسعـوديـة الـتي كانت
آخــر مـكـان شـوهـد فـيه خـاشـقـجي
فـي الـــــــــثـــــــــانـي مـن تـــــــــشـــــــــرين

األول/أكتوبر قبل اختفائه.
ووصـل الـشـرطــيّـون بـعــضـهم في
زيّ عـــــســـــكــــري وآخـــــرون في زيّ
مــدنـي إلى الــقــنــصـــلــيــة في ستّ
ـــبــنـى عــلى ســـيّـــارات ودخــلـــوا ا
الفـور. وكـانت الفِـرَق ال تزال داخل
الـقـنـصـلـيّـة بـعـد ثالث سـاعـات من
بــدء الـــتــفــتــيش وقــد صــعــد أحــد

بنى. اخلبراء إلى سطح ا
وجـاءت عمـلـيـة التـفـتيش في وقت
أفــادت شـبـكــة "سي إن إن" اإلثـنـ
بـأنّ الـسـعـوديـة تـعـتـزم الـقـول في
تـقـريـر إنّ خـاشـقـجي قُـتل بـاخلـطأ
خالل اسـتجـواب داخل الـقنـصلـية
في اســـطـــنـــبـــول.وأفـــادت وكـــالــة
األنــاضـــول الــتـــركـــيــة بـــأن وزيــر
اخلارجـية األمـيركي مـايك بومـبيو
سيـتوجّه األربعـاء إلى تركيـا للقاء
نــظـيــره الـتــركي مــولـود تــشـاوش
أوغــــلـــو.وأعـــلــــنت وزارة الـــدفـــاع
الـسـعـوديـة الـثالثـاء حتـطم طـائرة
عسـكرية سـعوديـة من طراز "هوك"
ملكة خالل طلعة في شمال شرق ا

تدريبية ومقتل طاقمها.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن
مـــســــؤول في الـــوزارة إن "إحـــدى
ــلـكـيـة طـائـرات الــقـوات اجلـويـة ا
الــسـعـوديـة من نـوع هـوك سـقـطت
اإلثـنـ أثـنـاء طـلــعـة تـدريـبـيـة في
نـطـقـة الشـمـالـيـة الغـربـيـة ونتج ا
عن احلــادث اسـتــشـهــاد طــاقـمــهـا
ـصـدر نـفـسه "بـدء اجلـوي".وأكــد ا
ــعـــرفــة أســـبــاب الـــتــحـــقـــيــقـــات 

احلادث".
ولـم يــورد الـــبــيـــان أي تــفـــاصــيل
إضـافـيـة عن عـدد أفـراد الـطـاقم أو

مالبسات سقوط الطائرة.
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