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طوكيو والرياض تنشئان منطقة اقتصادية 
لمشاريع مشتركة

بريطانيا تستحدث وزارة "مكافحة األعمال التخريبية"!

اتفق��ت كل م��ن الياب��ان وال�صعودية، عل��ى اإقامة منطق��ة اقت�صادية خا�صة يف 
اململك��ة لتنفيذ ع�رشات امل�صاريع امل�صرتكة. واأفادت وكالة "كيودو" اليابانية، 
االثن��ن 13 مار�س/اآذار، اأن التو�ص��ل اإىل هذا االتفاق مت خالل ا�صتقبال رئي�س 
ال��وزراء الياباين، �صينزو اآبي، للعاه��ل ال�صعودي امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل 
�صع��ود، الذي ي��زور اليابان حالي��ا. ووفقا ل�"كي��ودو"، يهدف ه��ذا االتفاق اإىل 
تنوي��ع االقت�ص��اد ال�صع��ودي، للحد م��ن اعتماده عل��ى اإيرادات النف��ط. اإذ ي�صمل 
تنفيذ م�صاريع م�صرتكة بن ال�رشكات العامة واخلا�صة من كال البلدين. وذكرت 
�صابق��ا وكال��ة "جيج��ي" الياباني��ة، اأن طوكيو م�صتع��دة لتق��دمي امل�صاعدة اإىل 
اململك��ة يف جمال تطوير البنية التحتي��ة والرعاية ال�صحية وال�صياحة والطاقة 
املتج��ددة. ونتيج��ة النخفا���س اأ�صعار النف��ط العاملية وانعكا�ص��ه على الو�صع 
امل��ايل موؤخرا يف اململكة، التي تعتم��د على �صادرات النفط يف دعم االقت�صاد، 
و�صع��ت احلكوم��ة "روؤي��ة 2030" به��دف تنوي��ع اقت�صاده��ا. وتوق��ع ال�صفري 
ال�صع��ودي لدى اليابان، اأحمد ال��راك، اأن ي�صهد امللك ال�صعودي، ورئي�س الوزراء 
الياب��اين، االثن��ن 13 مار���س/اآذار، توقي��ع 5 مذك��رات تفاه��م، يف مقدمتها 

امل�رشوع التنفيذي للروؤية ال�صعودية اليابانية 2030.

اأف��ادت �صحيف��ة تاميز، االثن��ن 13 مار���س/اآذار، بقي��ام رئي�ص��ة وزراء بريطانيا، 
ترييزا ماي، بتكليف بن غامري با�صتحداث وزارة خا�صة ل�صوؤون مكافحة "االأعمال 
التخريبي��ة". ووفق��ا لتاميز، فاإن �صبب ا�صتح��داث الوزارة هواملخ��اوف من اإمكانية 

تدخل رو�صيا يف العملية االنتخابية يف البالد.
واأو�صح��ت ال�صحيف��ة اأن الوزير اجلديد �صيقوم بواجب��ات ترمي اإىل "حماية ح�صانة 
احلي��اة الدميقراطي��ة يف بريطانيا"، م�صيف��ة اأن لندن قلقة م��ن اأن "هجمات هاكرز 

رو�س، ومعلومات كاذبة، واأموال قد تزعزع الدميوقراطية" يف البالد.
وبح�ص��ب The Times، ف��اإن "حرم��ة االنتخابات املقبل��ة" �صت�صبح اأم��را اأولويا 

لالأمن القومي الريطاين.
ي�ص��ار اإىل اأن االنتخاب��ات الرملانية االأخ��رى �صتجرى يف بريطاني��ا العام 2020، 

فيما ينتخب الريطانيون هيئات ال�صلطات املحلية يف بالدهم ب�صكل �صنوي.
وزي��ر اخلارجية الريطاين بوري�س جون�صونوزي��ر اخلارجية الريطاين: ال توجد لدى 

لندن دالئل على �صلة رو�صيا بالقر�صنة �صد الدول الغربية
ومن اجلدير بالذكر اأن بوري�س جون�صون، وزير اخلارجية الريطاين، اعرتف يوم 12 
مار�س/اآذار بعدم وجود اأي اأدلة لدى لندن تثبت �صلوع مو�صكو يف عمليات قر�صنة 

اإلكرتونية �صد الدول الغربية

 

اتفاق على تسوية أوضاع المسلحين في حي الوعر 
في حمص وإدخال المساعدات

اأعل��ن حمافظ حم���س، طالل ال��رازي، االثن��ن 13 مار���س/اآذار، التو�ص��ل التفاق 
م�صاحلة مع املعار�صة ال�صورية الإخالء حي الوعر.

واأك��د الرازي اأنه مت التو�صل اإىل اتفاق ال�صتكمال تنفيذ املرحلة الثالثة من اتفاقية 
م�صاحلة حي الوعر واال�صتفادة من مر�صوم العفو لت�صوية اأو�صاع الراغبن يف ت�صليم 
ال�ص��الح والع��ودة اإىل حياتهم الطبيعي��ة. وقال، يف ت�رشيح لوكال��ة االأنباء ال�صورية 
"�صانا"، اإن ا�صتكمال تنفيذ اتفاقية امل�صاحلة يف حي الوعر متت بالتعاون مع مركز 

التن�صيق الرو�صي، عر ت�صوية اأو�صاع امل�صلحن يف احلي وخروج الراف�صي

ك�ص��ف الل��ورد جيك��وب روت�صيل��د النق��اب موؤخ��را، ع��ن 
تفا�صي��ل جديدة تتعل��ق بالدور املهم ال��ذي لعبه اأ�صالفه 
يف احل�ص��ول عل��ى وع��د بلفور، ال��ذي “�صاع��د يف متهيد 
الطري��ق الإقام��ة اإ�رشائي��ل”.   ج��اء ذل��ك وف��ق م��ا نقلته 
�صحيف��ة “ذا تامي��ز اأوف اإ�رشائي��ل” يف تقرير عن اللورد 
جيك��وب، الرئي���س احل��ايل للعائل��ة امل�رشفي��ة ال�صهرية، 
الت��ي تعد داعما قويا الإ�رشائي��ل.   واأورد تقرير ال�صحيفة 
اأن اللورد جيكوب ك�ص��ف النقاب، الأول مرة، اأثناء مقابلة 
تلفزيوني��ة اأجريت مع��ه، عن الدور ال��ذي لعبته ابنة عمه 
دوروث��ي دي روت�صيل��د.   واجلدير بالذك��ر، اأن وعد بلفور 

كان خطاب��ا ر�صمي��ا وجه��ه وزي��ر اخلارجي��ة الريطاين 
الل��ورد بلف��ور يف ع��ام 1917 اإىل الل��ورد روت�صيلد، اأحد 
زعم��اء احلركة ال�صهيونية يف بريطاني��ا يف ذلك الوقت، 
وه��و ع��م الل��ورد روت�صيل��د احل��ايل.   وو�ص��ف روت�صيل��د 
دوروث��ي، الت��ي كانت يف ريع��ان ال�صبا يف ذل��ك الوقت، 
باأنه��ا “كر�ص��ت نف�صه��ا الإ�رشائي��ل”.    وق��ال: “ما قامت 
ب��ه كان يف غاية االأهمي��ة”، م�صيفا اأنه��ا ربطت الزعيم 
ال�صهيوين حاييم وايزمان باملوؤ�ص�صة الريطانية. ذلك اأن 
دوروثي ه��ي “التي اأخرت وايزمان كيف يندمج ويقحم 
نف�ص��ه داخل املوؤ�ص�ص��ة ال�صيا�صية الريطاني��ة، وهو االأمر 
ال��ذي تعلمه ب�رشع��ة فائقة”.   ولف��ت روت�صيلد الذي يبلغ 
ثمان��ن عاما، اإىل اإن الطريقة التي �صيغ بها الوعد كانت 

خارق��ة للع��ادة، وا�صفا الوع��د باأنه “قطع��ة خيالية من 
االنتهازية، حيث متكن وايزمان من الو�صول اإىل بلفور”.    
واأ�ص��اف: “لقد اأقنع اللورد بلفور ب�صكل ال ي�صدق، وكذلك 
رئي�س الوزراء لويد جورج ومعظم الوزراء، ب�رشورة تبني 
فك��رة اأن ي�صمح لليهود باإن�ص��اء وطن خا�س بهم”. وقال: 

“لقد بدا �صيئا بعيد املنال”. 
   واأجرى املقابلة مع روت�صيلد ال�صفري االإ�رشائيلي ال�صابق 
داني��ل ت��اوب، وه��ي جزء م��ن م���رشوع يطلق علي��ه ا�صم 
“مئوية بلفور”.   وجرت املقابلة داخل واري�صتون مانور 
ثته  يف منطق��ة باكينغهام�صاي��ر، وه��و املبن��ى ال��ذي ورَّ
عائلة روت�صيلد ل�”دولة اإ�رشائيل” يف عام 1957، واملقر 

الذي يحتفظ يف داخله بوثيقة وعد بلفور.

ا�صتاأن��ف البن��ك املرك��زي ال�صين��ي ا�صتخ��دام اأدوات 
عملي��ات ال�ص��وق املفتوحة والتي يعم��ل بها على �صخ 

ال�صيولة يف النظام امل�رشيف.
واأجرى البن��ك املركزي ال�صيني عمليات اإعادة ال�رشاء 
العك�ص��ي لل�صن��دات م��ن امل�ص��ارف املعروف��ة با�ص��م 
"الريبو العك�صي" لنحو 30 مليار يوان �صيني )حوايل 
4.35 مليار دوالر(، وهو اإجراء تقوم البنوك املركزية 
من خالله ب���رشاء االأوراق املالية م��ن البنوك مبوجب 

اتفاقية على اأن تقوم باإعادة بيعها اإليها يف امل�صتقبل.
مالي��ة  اأوراق  العك�ص��ي"  "الريب��و  عملي��ات  و�صمل��ت 
م�صتحقة ل� 7 اأي��ام ب�صعر فائدة %2.35، وعقود ملدة 
14 يوم��ا ب�صعر فائ��دة %2.5، واتفاقيات ملدة 28 
يوم��ا ب�صعر فائدة ب���%2.65، وجميعه��ا دون تغيري 
ع��ن العمليات ال�صابق��ة، ح�صب بيان �ص��ادر عن البنك 
املركزي، ن�رشت��ه وكالة "�صينخ��وا" ال�صينية، االثنن 

13 مار�س/اآذار.
واأدت ه��ذه اخلط��وة لبلوغ �صايف ال�صح��ب النقدي 50 
ملي��ار ي��وان م��ع ا�صتحق��اق التفاقيات اإع��ادة ال�رشاء 

العك�صي "الريب��و العك�صي" كانت قد �صحبت من ال�صوق 
بقيم��ة 80 مليار ي��وان. مبا ي�صري اإىل اليوم ال�13 على 

التوايل من ال�صحب ال�صايف.
ويف �صوق التعامالت ب��ن البنوك )االنرتبنك( االثنن 
، انخف���س �صع��ر الفائ��دة لالإقرا���س ب��ن البن��وك يف 
�صانغه��اي لليلة واح��دة ب���2.29 نقطة اأ�صا���س ليبلغ 
العائ��د عل��ى  ارتف��ع مع��دل  ذل��ك،  %2.379، وم��ع 
القرو�س ملدة �صهر واحد ب���0.73 نقطة اأ�صا�س لت�صل 
اأعل��ى م�صت��وى من��ذ عام��ن  %4.1226، وه��و  اإىل 

تقريبا.

يب��داأ ويل ويل العهد ال�صعودي، وزي��ر الدفاع االأمري حممد 
ب��ن �صلم��ان اآل �صع��ود، ووزي��ر اخلارجي��ة ع��ادل اجلبري، 

االثنن 13 مار�س/اآذار زيارتهما اإىل وا�صنطن.
ومل يك�ص��ف الدي��وان امللك��ي ال�صع��ودي اأي تفا�صي��ل عن 
برنام��ج الزي��ارة، فيم��ا مل يعل��ن البي��ت االأبي���س عنه��ا 
حت��ى االآن. وج��اء يف  بيان للديوان امللك��ي نقلته وكالة 
االأنب��اء ال�صعودي��ة "وا���س" اأن ويل ويل العه��د االأم��ري قد 
غ��ادر اململكة، االثنن 13 متوجهًا اإىل الواليات املتحدة 
يف "زي��ارة من املق��رر اأن ت�صم��ل حمادثات م��ع الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب". و�صيكون ذلك اأول لقاء بن جنل 
العاه��ل ال�صع��ودي امللك �صلمان بن عب��د العزيز والرئي�س 
االأمريك��ي من��ذ ت��ويل االأخ��ري ال�صلط��ة يف يناير/كانون 
الث��اين املا�صي. واأو�صح البيان اأنه من املتوقع اأن يبحث 
حممد ب��ن �صلمان "تعزيز العالق��ات الثنائية بن البلدين 
ومناق�ص��ة الق�صاي��ا االإقليمي��ة ذات االهتم��ام امل�صرتك" 
خ��الل حمادثات��ه م��ع ترام��ب وامل�صوؤول��ن االأمريكي��ن 
االآخرين". واأ�صافت الوكال��ة دون اخلو�س يف التفا�صيل 
اأن زي��ارة العم��ل �صتبداأ ي��وم اخلمي�س. م��ن جانبها نقلت  
�صبك��ة " CBS News " عن م�صادر حكومية اأن االإدارة 
االأمريكي��ة توا�ص��ل التخطي��ط للق��اءات املحتملة مع ويل 
ويل العه��د ال�صع��ودي. ولفتت ال�صبك��ة اإىل اأن هذه الزيارة 
املهم��ة تاأتي يف الوقت الذي تكثف فيه الواليات املتحدة 

حملتها الع�صكرية �صد تنظيم "القاعدة" يف اليمن.

ألول مرة.. كشف النقاب عن دور عائلة “روتشيلد” في وعد بلفور

الغموض يكتنف برنامج زيارة المركزي الصيني يستأنف عمليات "الريبو العكسي"
محمد بن سلمان إلى واشنطن بكين - متابعة

الرياض - متابعة

غزة -وكاالت

تركيا تحتج رسميًا على معاملة وزيرتها وأردوغان يهدد هولندا بـاالنتقام
و�صف الرئي�س الرتك��ي، رجب طيب اأردوغان، هولندا، 
باأنه��ا "جمهوري��ة املوز"، داعي��ا املنظم��ات الدولية 
اإىل فر���س عقوبات عليها. وانتق��د اأردوغان، يف كلمة 
األقاه��ا اأم��ام جتمع الأن�ص��اره يف حمافظ��ة كوت�صايل 
ق��رب ا�صطنب��ول، ال��دول االأوروبي��ة على ع��دم اإدانتها 
بت�رشيح��ات وا�صحة ت�رشف��ات احلكوم��ة الهولندية 

وتعاملها مع الوزراء االأتراك.
ويف رده عل��ى ه��ذا الهج��وم، طال��ب رئي���س ال��وزراء 
الهولندي، مارك روت��ي، اأردوغان تقدمي اعتذار، قائال 
اإن "الت�رشيح��ات اال�صتفزازي��ة للرئي���س الرتك��ي غري 

مقبولة وال ت�صهم يف حلحلة النزاع بن البلدين".
و�ص��دد روت��ي عل��ى اأن ب��الده ال ترغ��ب يف جمابه��ة 
تركي��ا، لكن��ه لف��ت اإىل اأن ال�صلط��ات الهولندية �صتفكر 
يف رد منا�ص��ب يف ح��ال عدم كف اأنق��رة عن مثل هذه 
الت�رشيح��ات. واأع��رب رئي���س ال��وزراء الهولندي، يف 
الوقت ذات��ه، عن قناعته باأن تخفي��ف حدة التوتر يف 
العالق��ات الثنائي��ة �صيخ��دم م�صال��ح كال البلدين، اإال 
اأن��ه اأ�صاف: "يجب بالطبع على االأتراك اأن ي�صهموا يف 
ذلك، لكن ما قالوه اليوم ال ي�صهم".و�صدد روتي على اأن 
اخلطوة االأوىل من  قبل اأنقرة يجب اأن تتمثل باالعتذار 
عن ت�رشيحاتها. الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
يلق��ي كلم��ة اأمام جتم��ع الأن�ص��اره يف ا�صطنبول )11 
مار�س/اآذار(�رشب��ة تل��و االأخ��رى الأردوغان من دول 
اأوروبية وتاأتي هذه التطورات على خلفية ن�صوب اأزمة 
دبلوما�صي��ة بن تركيا وهولن��دا، بعد رف�س حكومتها 
ال�صم��اح لتنظيم فعالية �صيا�صي��ة دعائية يف روتردام 
كان م��ن املخطط اأن جت��ري مب�صاركة وزير اخلارجية 
الرتك��ي، مولود جاوي�س اأوغلو، يف اإطار حملة تنفذها 
اأنق��رة حل��ث اجلالي��ات الرتكي��ة يف ال��دول االأجنبي��ة 
للت�صوي��ت ل�صالح التعدي��الت الد�صتورية، التي تو�صع 
�صالحيات الرئي���س رجب طيب اأردوغان، يف ا�صتفتاء 

من املقرر عقده يف 16 اأبريل/ني�صان القادم.
وو�صل��ت االأزم��ة اإىل ذروتها بع��د اأن �صحبت ال�صلطات 
الهولندي��ة، �صب��اح اأم���س ال�صب��ت، الت�رشي��ح بهبوط 
طائ��رة جاوي�س اأوغلو على اأرا�صيه��ا، حيث كان يريد 

التوج��ه الإلقاء كلمة اأم��ام جتمع لالأتراك املحلين يف 
مدينة روتردام. و�صه��دت االأزمة ت�صعيدا اآخر يف حدة 
توترها، عل��ى خلفية وقف ال�رشط��ة الهولندية ملوكب 
وزي��رة االأ���رشة الرتكي��ة، فاطمة بت��ول �صي��ان قايا، 
بع��د و�صولها برا اإىل روت��ردام من اأملانيا يف حماولة 
للدخول اإىل اأرا�صي قن�صلية بالدها يف املدينة الإلقاء 

كلمة اأمام التجمع الرتكي الذي احت�صد اأمامها.
 واأعلن��ت ال�صلطات الهولندية الوزيرة الرتكية "�صخ�صا 
غري مرغوب فيه" واأجرتها على مغادرة البالد برفقة 
ال�رشط��ة املحلي��ة. تركيا حتت��ج ر�صميا عل��ى معاملة 
وزيرتها يف هولندا من جانبها قالت وزارة اخلارجية 

ال�صف��ارة  باأعم��ال  القائ��م  ا�صتدع��ت  اإنه��ا  الرتكي��ة 
الهولندي��ة يف اأنق��رة، لالحتجاج ر�صمي��ا على معاملة 
هولن��دا لوزي��رة تركية خالل عطل��ة نهاي��ة االأ�صبوع، 
وم��ا و�صفته باأنه ا�صتخ��دام "غري متنا�صب'' للقوة �صد 

املتظاهرين يف االحتجاجات التي تلت ذلك.
اإن  الرتكي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  يف  م�صوؤول��ون  وق��ال 
م�ص��وؤول بارز يف الوزارة �صل��م القائم باأعمال ال�صفارة 
الهولندي��ة، دان في��دو هوي�صينغ��ا، مذكرت��ي احتجاج 
ر�صميت��ن. وكان��ت هولن��دا ق��د منع��ت وزي��رة �صوؤون 
االأ���رشة الرتكي��ة م��ن تنظيم لق��اءات م��ع املهاجرين 
االأت��راك يف هولندا، واقتادتها اإىل خ��ارج البالد، كما 

�ُصح��ب اإذن هب��وط طائ��رة وزي��ر اخلارجي��ة الرتك��ي، 
جاوي�س مولود اأغلو، يف روتردام.

وكان م��ن املزم��ع اأن ُيلق��ي جاوي�س اأوغل��و كلمة يف 
م�ص��رية للرتوي��ج للتعدي��الت الد�صتوري��ة يف تركي��ا، 
الت��ي متنح الرئي�س، رجب طي��ب اأردوغان، �صالحيات 
وا�صعة. وتاأت��ي ت�رشيحات اأردوغان و�صط ت�صاعد يف 
االأزم��ة الدبلوما�صي��ة بن اأنقرة واله��اي، ب�صبب حظر 
جتمع��ات الإقناع املهاجرين االأت��راك بقبول تعديالت 
د�صتوري��ة والت�صوي��ت عليه��ا، بينم��ا ت��رى حكومات 
غربي��ة اأن تلك التعديالت مت�س حقوق االإن�صان وحرية 

ال�صحافة يف تركيا.

انقرة - متابعة

وذك��رت ال�صحيف��ة اأن �رشط��ة جدة كثف��ت حتقيقاتها 
لك�ص��ف مالب�ص��ات مقت��ل رج��ل  االأعمال اأحم��د �صعيد 
غرب��ي  الرو�ص��ة  ح��ي  يف  منزل��ه  داخ��ل  العم��ودي 
املحافظة، بع��د ح�رشها ال�صبهات حول اأحد املقيمن 
من جن�صية مينية مت اإيقافه، بجانب اآخرين لهم عالقة 

باحلادثة وي�صتبه بتورطهم فيها.
وكان��ت االأجه��زة االأمنية تلقت بالغا ع��ن العثور على 
جثة رج��ل االأعم��ال والبالغ )57 عام��ا( مقيد اليدين 
والقدم��ن وعليه اآثار خنق حول عنق��ه. وبا�رش خراء 
االأدل��ة اجلنائية بالتحقيق يف املوقع ومت فر�س طوق 
اأمني لرفع كافة االأدلة والب�صمات يف م�رشح اجلرمية، 
فيم��ا اأج��رى الطبيب ال�رشع��ي الك�صف الطب��ي لتحديد 
اأ�صب��اب وتوقي��ت الوفاة داخ��ل موقع اجلرمي��ة والذي 

يقطنه وحيدا.
وح�ص��ب ال�صحيف��ة، رك��زت جهود ال�رشط��ة على ر�صد 
كاف��ة املوج��ودات ملعرفة كيفية تنفي��ذ اجلرمية، وما 
اإذا كان��ت هن��اك م�رشوق��ات بع��د اأن تناق��ل ع��دد من 
املهتم��ن معلوم��ات ت�ص��ري اإىل �رشقة مبلغ م��ايل، اإذ 
و�صف��ت بع�س و�صائل االإعالم عملية ال�رشقة باأنها قد 
تك��ون االأكر يف تاري��خ ال�صعودية. لك��ن مل يتم تاأكيد 
ذل��ك من جه��ات االخت�صا�س، كما مل يت��م التثبت من 
طريق��ة دخ��ول اجلناة اإىل املن��زل وم��ا اإذا فتح الباب 
بطريق��ة عادية م��ن خالل ال�صحية نف�ص��ه ما قد مينح 
بع���س املوؤ�رشات ملعرفته القتل��ة، اأو اإن تعر�س الباب 
للك���رش ما قد ي�صري اإىل اأن اجلاين من خارج املنزل وال 
عالقة تربط��ه بال�صحية، وهي موؤ�رشات تبحث خلفها 

االأجهزة االأمنية وحتللها ملعرفة اجلناة.
وق��د حتدث��ت و�صائل اإعالم عن اإيق��اف م�صتبه فيه من 

جن�صي��ة عربية م��ا زال التحقيق مع��ه م�صتمرا، و�صائق 
رجل االأعمال ال�صخ�صي، و�صائق �صيارة اأجرة.

وبح�ص��ب معلوم��ات ح�صل��ت عليه��ا �صحيف��ة "مك��ة 
ال�صعودي��ة" فاإن اجلهات االأمني��ة ا�صتعانت بكامريات 
الفلل املج��اورة ب�صبب تعطل كام��ريات منزل املجني 
علي��ه، لرت�ص��د مغ��ادرة القتي��ل فجر اجلمع��ة وعودته 
ملنزل��ه بعد �صاعة، ف�صال عن خ��روج املتهم من منزل 
رج��ل االأعمال يف �صاع��ات ال�صب��اح االأوىل من اليوم 
ذات��ه، مرتديا ثوبا ويغطي وجه��ه ب�صماغ، جارا خلفه 
حقيب��ة كبرية، ثم ا�صتقل �صي��ارة اأجرة كان بينه وبن 

�صائقها توا�صل هاتفي قبل مغادرة املوقع.
وح�ص��ب الت�رشيبات االإعالمية، اأ�صفرت عمليات البحث 

والتح��ري ع��ن اكت�صاف عملي��ات بنكي��ة اأجراها رجل 
االأعمال قبل مقتله بنحو ثالثة اأ�صابيع، تت�صمن �صحب 
مبال��غ مالي��ة بال��دوالر واجلني��ه االإ�صرتلين��ي نهاية 
االأ�صبوع واإعادته��ا مرة اأخرى اإىل ح�صاباته مطلع كل 

اأ�صبوع.
واأف��ادت املعلوم��ات، بوج��ود اتفاق م�صب��ق بن رجل 
االأعم��ال، واأحد االأ�صخا�س ب�ص��اأن حتويل تلك املبالغ 
اإىل الري��ال ال�صع��ودي ب�صع��ر �رشف اأقل م��ن املوجود 
ر�صميا يف ال�صوق، وهو ما اأثار ال�صكوك حول ال�صخ�س 
املوق��وف على ذم��ة التحقيق يف ظل اختف��اء الهاتف 
النقال للمغدور، وعدم انتهاء عملية حتليل املكاملات.
رجح��ت جه��ات التحقي��ق اأن تكون ال�رشق��ة هي دافع 

جرمي��ة مقتل العم��ودي ، خا�ص��ة واأن رج��ل االأعمال 
�صح��ب مالي��ن الري��االت م��ن ح�صابات��ه، قب��ل وقوع 
احلادث��ة فيما توقع��ت جهات التحقي��ق اأن تكون هذه 
املبال��غ املختفي��ة ���رش مقتل رج��ل االأعم��ال، خا�صة 
واأن هناك معلومات اأولية باحتمالية تعر�س املقتول 
لالبتزاز والتهديد. ال يتوقع املراقبون لل�صوؤون العربية 
اأن حتق��ق القم��ة العربية املقبلة اأواخ��ر ال�صهر اجلاري 
اأي اخ��رتاق الفت يرقى اإىل التحدي��ات املف�صلية التي 
تواج��ه املنطق��ة العربي��ة. وي�صتند ه��وؤالء اإىل 30 بندا 
اعتمدها جمل�س الوزراء العرب الذي انعقد يف القاهرة 
موؤخ��را حت�ص��ريا للقم��ة والت��ي اأت��ت حتاك��ي اإجماعا 
جتميليا تقليديا ال ي�صل اإىل م�صتوى القرارات املهمة.

لالجتم��اع  املت��دين  التمثي��ل  اإىل  املراقب��ون  ولف��ت 
التح�صريي واعتروه موؤ���رشا �صلبيا على عدم اهتمام 
العوا�ص��م العربي��ة بالقم��ة املقبلة. فاالجتم��اع الذي 
ح���رشه 14 وزيرا ما ب��ن وزير خارجية ووزير دولة، 
�صجل غيابا الفتا لوزراء خارجية ال�صعودية والبحرين 

والكويت ولبنان واملغرب.
وم��ن املقرر اأن تنعقد الدورة ال���28 للقمة العربية يف 
العا�صمة االأردنية عّمان، يف ال�29 من ال�صهر اجلاري.
واأك��د العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين على “اأهمية 
تن�صي��ق املواقف حي��ال خمتل��ف الق�صاي��ا االإقليمية، 
و���رشورة بذل اجلهود لرت�صيخ وماأ�ص�صة العمل العربي 
امل�صرتك”. غري اأن مراجع دبلوما�صية عربية ت�صكك يف 
اإمكاني��ة و�صول قّمة عم��ان اإىل قرارات هامة تتجاوز 
اللغ��ة الدبلوما�صي��ة الرتيبة، وتعت��ر اأن القادة العرب 
�صيحاول��ون االتفاق على ن�صو���س حتافظ على حدود 
دنيا من القوا�صم امل�صرتكة متجنبن مالم�صة امل�صائل 
اخلالفية العديدة والتي ت�صّخمت يف ال�صنوات االأخرية.
والح��ظ مراقب��ون ل�ص��وؤون جامع��ة ال��دول العربية اأن 

العم��ل اجلماعي العربي متفق على دورية القمة وعلى 
البل��دان امل�صيف��ة لها تباع��ا، لكنه خمتل��ف على جل 
الق�صاي��ا ال�صاخنة الت��ي جتتاح املنطقة من��ذ انفجار 

“الربيع العربي” عام 2011.
ولفت هوؤالء اإىل اأن االأداء العربي اجلامع مازال يقارب 
الق�صاي��ا العربية بروحية بعيدة ع��ن م�صتوى الكارثة 
التي حلت بالع��امل العربي، واأن موؤ�ص�صة القمة مازالت 
تعت��ر اأن مواجه��ة ومعاجلة التحدي��ات الكرى ميكن 
القيام بهما م��ن خالل اعتم��اد ا�صرتاتيجيات منفردة 
ترتب��ط ب�صيا�ص��ات كل دول��ة عربي��ة على ح��دة اأو من 
خ��الل تي��ارات عربي��ة متناق�صة تعم��ل دون م�صتوى 

العمل العربي امل�صرتك.
وفيما يعت��ر االإره��اب االإ�صالمي الق�صي��ة االأوىل يف 
الع��امل، ت�صتغ��رب اأو�ص��اط �صيا�صية عربي��ة عدم وجود 
نقا���س عربي مبا�رش و�رشيح داخ��ل اجلامعة العربية 
وعل��ى م�صت��وى القمة لظاهرة االإ�ص��الم ال�صيا�صي التي 
باتت ته��دد وحدة وا�صتقرار ال��دول العربية كما االأمن 
ال��دويل برمته. وراأت ه��ذه االأو�ص��اط اأن غياب موقف 
عرب��ي حا�صم وح��ازم �ص��د االإ�صالم ال�صيا�ص��ي يعك�س 
انق�صاما داخل النظام ال�صيا�صي العربي، ورمبا تواطوؤا 
ممعن��ا يف ا�صتخ��دام جماع��ات االإ�ص��الم ال�صيا�صي يف 

ال�صيا�صة اخلارجية لهذه الدولة اأو تلك.
وتوقف بع�س املراقبن عند الدعوة التي اأطلقها وزير 
اخلارجي��ة العراق��ي اإبراهي��م اجلعف��ري يف االجتماع 
االأخري لوزراء اخلارجية العرب الإعادة ع�صوية �صوريا 
اإىل اجلامع��ة العربي��ة، واعت��روا اأن االأم��ر اأوح��ت به 
اإي��ران، خ�صو�ص��ا واأن اأنباء اأخرى كان��ت حتدثت عن 
�صعي وموافقة الرئي�س اللبناين مي�صال عون على ذلك، 
مع العلم اأن الرئي�س اللبناين ال يخفي دفاعه عن �صالح 

حزب اهلل ونظامي دم�صق وطهران.

الرياض - متابعة

نقلت �صحيفة "عكاظ" 
عن م�صادر �أمنية نفيها ملا 
تردد عن �عتقال قتلة �أحد 
رجال �لأعمال �ملعروفني 

يف جمال �ل�صر�فة بجدة، 
موؤكدة �إيقاف مو�طن ميني 
�جلن�صية لال�صتباه بتورطه 

يف �جلرمية.

توقيف يمني على ذمة التحقيق في مقتل رجل أعمال شهير في السعودية!


