
قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ���ان  ام��س  الثالثاء متحدثا 
ألعضاء حزبه العدالة والتنمية 
في البرملان أنه ال يشك في صدق 
امللك سلمان بن عبد العزيز عاهل 
السعودية، مضيفاً أن مكان جثة 
خاشقجي ل��م ي��ع��رف بعد وإن��ه 
ط��ال��ب ال��س��ع��ودي��ة بالكشف عن 
هوية »متعاون محلي« قيل إنه 

أخذ اجلثة.
وذكر  أردوغان في  تصريحات 
ب��خ��ص��وص ق��ض��ي��ة ال��ص��ح��اف��ي 
السعودي جمال خاشقجي، بدأها 
بتقدمي العزاء للشعب السعودي 
ف���ي وف����اة خ��اش��ق��ج��ي، م��ش��ي��راً 
خلطوات التحقيق التي اتخذتها 
السلطات التركية بعد أن أبلغت 
خطيبته ع��ن ع���دم خ��روج��ه من 

القنصلية السعودية.
كما أشار أردوغ��ان إلى اتصاله 
ب��خ��ادم احل��رم��ني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز واتفاقهما 
على تكوين فريق حتقيق سعودي 
ت��رك��ي م��ش��ت��رك ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق في 
القضية، مشيراً إل��ى أن احلادثة 
وقعت في اسطنبول »وهذا يحملنا 

املسؤولية« بحسب تعبيره.
وأض��اف أن السعودية اتخذت 
خ��ط��وة ه��ام��ة ب��ت��أك��ي��د ج��رمي��ة 
خاشقجي وإي��ق��اف��ه��ا للمتهمني، 
مضيفاً: »أقترح أن تتم محاكمة 
املتهمني ال�18 في قضية خاشقجي 

في تركيا«.
وص�����رح وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
ال��س��ع��ودي ع���ادل اجل��ب��ي��ر ام��س 
ال��ث��الث��اء أن ج��رمي��ة م��ث��ل قتل 
الصحافي جمال خاشقجي »يجب 
أالاّ تتكرر بعد ال��ي��وم«، متعهدا 
بإجراء حتقيق »معمق وشامل« 

في القضية.
وأكد اجلبير متحدثا لصحافيني 
ف��ي جاكرتا “التزام )ال��ري��اض( 
إج�����راء حت��ق��ي��ق م��ع��م��ق وش��ام��ل 
وك���ش���ف احل��ق��ي��ق��ة وم��ح��اس��ب��ة 
املسؤولني”، واعدا ب�”إرساء آلية 
وتدابير لضمان ع��دم ت��ك��رار أمر 

كهذا بعد اليوم”.
وتعهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغ���ان بكشف »احلقيقة 
ك���ام���ل���ة« ال���ث���الث���اء ح����ول قتل 

خاشقجي.
وأس��ق��ط األت����راك منذ البداية 
الرواية السعودية الرسمية األولى 
التي أك��دت خ��روج خاشقجي من 

القنصلية حيا.
وك���ش���ف م���ص���در ق���ري���ب من 
احلكومة منذ 6 أكتوبر أن الشرطة 
على قناعة ب��أن الصحافي »قتل 
في القنصلية بأيدي فريق أرسل 
خصيًصا إلى اسطنبول وغادر في 

اليوم نفسه« ويضماّ 15 سعودًيا.
وبعد 17 يوماً من اإلنكار، أقراّت 
ال��ري��اض السبت ب��أناّ خاشقجي 
ُقتل في قنصليتها لكنه قالت إنه 
ق��ت��ل ب��اخل��ط��أ ع��ن��د وق���وع شجار 
و«اشتباك ب��األي��دي« مع ع��دد من 
األشخاص داخلها، مشيرة إلى أنها 

ال تعرف مكان وجود اجلثة.
وقال اجلبير إن »التحقيق كشف 
ع��ن نقاط تباين ب��ني م��ا نقل وما 
حصل، وبالتالي، مت توقيف 18 
شخصا الستجوابهم، وإقالة ستة 

مسؤولني حكوميني من مهامهم«.
وأض����اف أن ال��ن��ي��اب��ة العامة 
»أص��درت بيانا بهذا الصدد« هو 

ع��ل��ى ح��د ق��ول��ه »األول ف��ي آلية 
طويلة«.

واع���ت���ب���ر رئ���ي���س احل��ك��وم��ة 
اللبنانية املكلف سعد احلريري 
امس  الثالثاء أن االج��راءات التي 
ات��خ��ذت��ه��ا ال���ري���اض ف���ي قضية 
مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشجقي في قنصلية ب��الده في 
اسطنبول »تخدم مسار العدالة«، 
م���ن���دداً مب���ا وص��ف��ه ب���«ح��م��الت 

مغرضة« جتاه اململكة.
وقال احلريري الذي تلقى دعماً 
ب��ارزاً من الرياض خالل مسيرته 
السياسية،  إن »االج���راءات التي 
اتخذتها اململكة العربية السعودية 

ب��ش��أن قضية ال��ص��ح��اف��ي جمال 
خاشقجي، رحمه الله، تصب في 
اإلط��ار ال��ذي يخدم مسار العدالة 

والكشف عن احلقيقة كاملة«.
ورأى احل��ري��ري ف��ي ب��ي��ان أن 
»ت���وج���ي���ه���ات خ�����ادم احل��رم��ني 
الشريفني امل��ل��ك سلمان ب��ن عبد 
العزيز من شأنها أن تضع األمور 
ف��ي نصابها الصحيح، وتساهم 
ف��ي رد احل��م��الت امل��غ��رض��ة التي 
تتعرض لها اململكة«، م��ؤك��داً أن 
»استقرار السعودية وسالمتها 
والتضامن معها، مسألة ال يصح 
أن تخضع للتردد حتت أي ظرف 

من الظروف«.

وأثار مقتل خاشقجي الذي كان 
يقيم في الواليات املتحدة ويكتب 
م��ق��االت ف��ي صحيفة »واشنطن 
ب����وس����ت« ن����اق����دة ل��س��ي��اس��ات 
السعودية، داخ��ل قنصلية بالده 
في الثاني من أكتوبر، ردود فعل 

منددة حول العالم.
وب��ع��د 17 ي��وم��اً م��ن اإلن��ك��ار، 
أع��ل��ن��ت ال����ري����اض ال��س��ب��ت أناّ 
خاشقجي ُقتل في قنصليتها، لكنها 
قالت إن��ه قتل باخلطأ عند وقوع 
شجار و”اشتباك باأليدي” مع 
عدد من األشخاص داخلها، مشيرة 
إل��ى أن��ه��ا ال ت��ع��رف م��ك��ان وج��ود 
اجلثة. وأوضحت أن العملية لم 

جت��ر ب��أوام��ر م��ن السلطات ولم 
يتم إبالغ ولي العهد األمير محمد 
ب��ن س��ل��م��ان ب��ه��ا. وب��ع��د تسريب 
اإلع��الم بشكل متواصل تفاصيل 
مروعة حول القضية، كانت هذه 
الرواية السعودية موضع تشكيك 

وتساؤالت، ال سيما بني الغربيني.
وأوق��ف��ت ال��ري��اض 18 شخصاً 
ع��ل��ى ذم����ة ال��ق��ض��ي��ة، م��ت��ع��ه��دة 
مبحاسبة امل��ت��ورط��ني. كما أعفت 
م��س��ؤول��ني أم��ن��ي��ني م��ن مهامهم، 
بينهم نائب رئيس االستخبارات 
أح��م��د ع��س��ي��ري وامل��س��ت��ش��ار في 
الديوان امللكي برتبة وزير سعود 

القحطاني.

وت��أت��ي م��واق��ف احل��ري��ري بعد 
نحو ع��ام من تقدمي استقالته في 
ال��راب��ع م��ن نوفمبر م��ن رئ��اس��ة 
احل��ك��وم��ة ب��ش��ك��ل م��ف��اج��ئ من 
الرياض، متهماً حزب الله الشيعي 
واي��ران ب�«الهيمنة« على لبنان، 
في خطوة يبدو واضحا أنها أتت 

بضغط سعودي.
وبقي احلريري ألسبوعني في 
الرياض وس��ط ظ��روف غامضة، 
ل��ي��غ��ادره��ا ال���ى ب��اري��س ومنها 
ال��ى ب��ي��روت إث��ر وس��اط��ة توالها 
ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي إمي��ان��وي��ل 
م��اك��رون ال��ذي زار ال��ري��اض في 

التاسع من نوفمبر.

وف����ي م���اي���و، أك����د م���اك���رون 
ف��ي مقابلة م��ع قناة فرنسية أن 
احلريري كان محتجزاً وأن تدخله 
لدى ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان حال دون حصول 

“أزمة خطيرة” في لبنان.
ويكرر احلريري نفيه أن يكون 
اُحتجز في السعودية أو أُرغم على 
تقدمي استقالته، من دون أن يكشف 

تفاصيل ما حدث معه.
وق��ال وزي��ر اخلارجية التركي 
م���ول���ود ج���اوي���ش أوغ���ل���و ام��س  
الثالثاء إن بالده لم تقدم بعد أي 
معلومات ألي دول��ة فيما يتعلق 
بتحقيقها في قضية مقتل الصحفي 

السعودي جمال خاشقجي.
وأدل��������ى ج����اوي����ش أوغ���ل���و 
بالتصريحات في مقابلة مع وكالة 
األناضول لألنباء. وقال أيضا إن 
تركيا مستعدة للتعاون م��ع أي 

حتقيق دولي في مقتل خاشقجي.
وحتقق السلطات ف��ي اختفاء 
خاشقجي بعد دخ��ول��ه قنصلية 
بالده في اسطنبول في الثاني من 

أكتوبر تشرين األول.
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خادم احلرمني الشريفني يتسلم رسالة من الرئيس املصري
تسلم خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

رسالة من الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي.
وذكرت وكالة األنباء السعودية )واس( امس الثالثاء ان 

الرسالة سلمها وزير اخلارجية املصري سامح شكري لدى 
استقبال خادم احلرمني الشريفني له في مكتبه بالديوان 
امللكي.وأضافت )واس( أن شكري نقل حتيات السيسي 

وتقديره ال��ى خ��ادم احلرمني الشريفني فيما أب��دى امللك 
سلمان بن عبدالعزيز في املقابل حتياته وتقديره للرئيس 

املصري.

أكد أن توقيف السعودية للمتهمني مبقتل خاشقجي خطوة هامة

أردوغان: ال نشك في صدق امللك سلمان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

حول استعادة الباقورة والغمر

وزير خارجية األردن يؤكد استعداد بالده 
الدخول في مفاوضات مع إسرائيل

أعلن وزير اخلارجية االردني أمين الصفدي 
ان بالده على استعداد للدخول في مشاورات مع 
إسرائيل حول إستعادة اراضي الباقورة والغمر 
التي ك��ان للدولة العبرية حق التصرف بها 
ملدة 25 عاما مبوجب ملحقات معاهدة السالم 

املوقعة بينهما عام 1994.
 وق��ال الصفدي ف��ي مقابلة م��ع التلفزيون 
االردني مساء اول امس  االثنني »نحن جاهزون 
ومستعدون للدخول في أي مشاروات تطلبها 
اسرائيل إن فعلت ذلك، منتلك احلجة القانونية 

والسياسية للتعامل مع هذا املوضوع«. 
واضاف »اننا لم نتلق أي طلب رسمي لغاية 

االن للدخول في مشاورات«. 
وكان العاهل االردن��ي امللك عبد الله الثاني 
أكد األحد أن بالده أبلغت إسرائيل بأنها تريد 
استعادة أراض��ي الباقورة والغمر مؤكدا أن 
»ال��ب��اق��ورة والغمر أراض أردن��ي��ة وستبقى 
أردنية، ونحن من��ارس سيادتنا بالكامل على 
أراض��ي��ن��ا«. وأك��د رئيس ال���وزراء االسرائيلي 
بنيامني نتانياهو تبلغ احلكومة اإلسرائيلية 
القرار األردني معلنا “سنفتح مفاوضات حول 

احتمال متديد االتفاق القائم”.
وقال الصفدي »ال��دول تتعامل عبر مذكرات 
رسمية وتواصل رسمي، فاذا ما بعثت اسرائيل 
بطلب للدخول ف��ي ه��ذه امل��ش��اورات سندخل 
متسلحني ف��ي احقيتنا باتخاذ ال��ق��رار ال��ذي 
اتخذناه وضمن منهجيتنا الثابتة دائما في 

حماية حقوقنا ومصاحلنا«.
 واكد الصفدي »سنتعامل مع هذه املشاورات 
مبا يحقق القرار االردني في إنهاء امللحقني ومبا 
يحمي مصاحلنا«، مشيرا الى ان »هذه االراضي 

لم تكن يوما مؤجرة ولم يكن هناك تأجير«.

 وق��ال الصفدي »نحن مارسنا حقا قانونيا 
لنا في إتفاقية السالم التي وقعت قبل نحو 
24 عاما والتي اتاحت في هذين امللحقني احلق 
في انهائهما، ونحن مارسنا وتصرفنا ضمن 
حقنا القانوني والسياسي، ومارسنا هذا احلق 

وتصرفنا ضمن حقنا القانوني والسيادي«. 
وح����ول م���ا اذا س��ت��ك��ون ه��ن��اك ض��غ��وط 
اسرائيلية، ق��ال الصفدي “سنتعامل مع أي 
ضغط ملصلحة االردن”، مشيرا ال��ى ان “لكل 

قرار تداعيات”. 
وبحسب مالحق اتفاقية ال��س��الم املوقعة 

في 26 أكتوبر 1994، مت إعطاء حق التصرف 
إلسرائيل بهذه األراض��ي ملدة 25 عاما، على أن 
يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ احلكومة 
األردنية برغبتها استعادة هذه االراض��ي قبل 

عام من انتهاء املدة.
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق 
نهر االردن ف��ي محافظة إرب��د )ش��م��ال( تقدر 
مساحتها االجمالية بحوالى ستة آالف دومن. 
أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن 
محافظة العقبة )ج��ن��وب( وتبلغ مساحتها 

حوالى أربعة كيلومترات مربعة.

أمين الصفدي

30 في انفجار  6 وإصابة  مقتل 
سيارة بالقرب من املوصل
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عادل اجلبير

ت����������ت����������ك����������رر« أال  »ي���������������ج���������������ب  خ�����������اش�����������ق�����������ج�����������ي  ج���������������م���������������ال  ق������������ت������������ل  ج���������������رمي���������������ة  ي������������������ؤك������������������د:  اجل������������ب������������ي������������ر 
ال������ع������دال������ة« م�������س�������ار  »ت��������خ��������دم  ال�����ق�����ض�����ي�����ة  ف��������ي  ال������س������ع������ودي������ة  إج��������������������راءات  أن  ي����ع����ت����ب����ر  احل���������ري���������ري  س�����ع�����د 
خ����اش����ق����ج����ي ق�����ض�����ي�����ة  ف���������ي  دول��������������ة  ألي  م������ع������ل������وم������ات  ب������ع������د  ن�������ق�������دم  ل���������م  ال��������ت��������رك��������ي:  اخل��������ارج��������ي��������ة  وزي��������������ر 

وصول تعزيزات عسكرية 
لتحرير احلديدة

   
دف��ع اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي اليمني وامل��ق��اوم��ة 
التهامية بتعزيزات عسكرية إلى جبهة احلديدة، 
شملت م��ع��دات ثقيلة ومتوسطة وع���دداً من 
الكتائب العسكرية املدربة، وفقاً للخطة املعدة 
بالتنسيق م��ع شخصيات قيادية ف��ي داخ��ل 
املدينة. وأكد محافظ احلديدة الدكتور احلسن 
الطاهر، أن التعزيزات التي ج��رى إرسالها 
للجبهة الرئيسية في الساحل الغربي، تأتي 
متوافقة مع اخلطة العسكرية التي وضعت 
لتحرير احلديدة، كما أنها تدعم عملية االقتحام 
السريع واخل��اط��ف لشل حركة امليليشيات 
والقضاء على م��راك��ز ال��ق��وة التي متلكها في 
املدينة. وأشار محافظ احلديدة، وفق ما نقلت 
عنه صحيفة الشرق األوس��ط، امس  الثالثاء، 
إلى أن “هناك تنسيقاً مع عدد من الشخصيات 
القيادية في املدينة بعد مساندتها للحكومة 
الشرعية والتي سيكون لها دور في املرحلة 
املقبلة لتنفيذ مهام حترير املدينة من قبضة 
امليليشيات، وه��ذا ال��دور يتمحور في حتديد 
مواقع الثكنات العسكرية وال��وق��ت املناسب 

لتنفيذ العملية”.
ويأتي التحرك تزامناً مع تقدم اجليش في 
عدد من اجلبهات في الساحل الغربي، وتضييق 
اخل��ن��اق على امليليشيات االنقالبية ف��ي عدد 
م��ن اجلبهات منها جبهتا صعدة وص���رواح، 
األم��ر ال��ذي نتج عنه ف��رار املئات من مقاتلي 
امليليشيات وسقوط العشرات من قيادتهم في 
قبضة اجليش الوطني، إضافة إلى توسع رقعة 
اخل��الف بني جناحي امليليشيات، السياسي 
والعسكري، ما أدى إلى انشقاق وفرار قيادات 
ب��ارزة إلى امل��دن التي تسيطر عليها احلكومة 
الشرعية. وكانت احلكومة الشرعية رفضت 
في وقت سابق وساطات عدد من أعيان تهامة 
دفعت بهم امليليشيات االنقالبية للتفاوض مع 
احلكومة بهدف وقف زحف اجليش الوطني، 
بعد أن فشلت امل��س��اع��ي ال��دول��ي��ة ف��ي إقناع 
امليليشيات للخروج من احلديدة دون مواجهات 

عسكرية مباشرة.

قالت الشرطة وم��ص��ادر طبية إن ما ال 
يقل عن ستة أشخاص، منهم جنديان، لقوا 
حتفهم بينما أصيب 30 شخصا في انفجار 
سيارة ملغومة بالقرب من بلدة القيارة في 

شمال العراق امس الثالثاء.
وأض��اف��ت الشرطة أن ال��س��ي��ارة كانت 
متوقفة بالقرب من مطعم ومنطقة تسوق 

مزدحمة في القيارة جنوبي مدينة املوصل.
ك��ان مسؤولون في الصحة والشرطة 
ذك��روا في وقت سابق أن أربعة أشخاص 
قتلوا لكنهم أشاروا إلى أن العدد قد يرتفع 

ألن بعض املصابني في حالة حرجة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اآلن 
لكن متشددي تنظيم الدولة اإلسالمية كثيرا 

ما نفذوا هجمات من هذا النوع.
واتهم اللواء ركن جنم اجلبوري القائد 
ال��ع��س��ك��ري ف��ي امل��وص��ل تنظيم ال��دول��ة 

اإلسالمية باملسؤولية عن هجوم القيارة.
وأض���اف ”نحن متأكدون أن إرهابيي 
داعش هم من قاموا بتفجير السيارة املفخخة 
ف��ي ال��ق��ي��ارة وس���وف جنلبهم ليواجهوا 
العدالة“. وأعلن العراق النصر على تنظيم 
الدولة اإلسالمية في ديسمبر كانون األول 
بعد أن ط��رد مقاتلي التنظيم م��ن جميع 
األراضي التي سيطروا عليها بعدما انهارت 
في العام املاضي دولة اخلالفة التي أعلنتها 
ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة وشملت أي��ض��ا بعض 

األراضي السورية.

أملانيا تنفي علمها بأنشطة عسكرية لروسيا في ليبيا

حفتر يأمر اجليش باالستعداد ألي مهام
اجتمع القائد ال��ع��ام للجيش الوطني 
الليبي، املشير خليفة حفتر، مبقر القيادة 
العامة للجيش في الرجمة، بأمراء املناطق 

العسكرية على مستوى البالد.
وق��ال آم��ر منطقة اخلليج العسكرية، 
العميد ف���وزي امل��ن��ص��وري، ف��ي تصريح 
خ��اص لقناة “218”، إن “اللقاء تناول 
مستجدات الوضع العسكري في مناطق 
مختلفة وجت��ه��ي��زات ال��وح��دات املسلحة 
للمناطق العسكرية”. وأش��ار املنصوري 
إلى أن املشير حفتر “أعطى تعليماته ألمراء 
املناطق بتجهيز جميع الوحدات للقيام بأي 

مهام يكلفون بها في املرحلة القادمة”.
ونفت احلكومة األملانية علمها بوجود 

أنشطة عسكرية لروسيا في شرقي ليبيا.
وج��اء في رد وزارة اخلارجية األملانية 
على طلب إحاطة من النائبة البرملانية عن 

ح��زب اخلضر فرانتسيسكا برانتنر، أن 
“احلكومة األملانية ليس لديها علم بتدخل 

محتمل لروسيا في ليبيا”.
وكانت تقارير إعالمية بريطانية ذكرت 
قبل أي��ام قليلة أن روسيا وسعت دعمها 
للجنرال الليبي خليفة حفتر، احلليف ملصر 
واإلمارات في مدينة بنغازي شرقي البالد، 
كما أرسلت موسكو قواتا خاصة وأسلحة 

إلى املنطقة التي يسيطر عليها حفتر.
وحسب التقارير، فإن “هذا األم��ر مثير 
للقلق من منظور االستخبارات البريطانية 
بسبب السيطرة على طرق نشاط مهربي 
البشر عبر البحر املتوسط”. وترى احلكومة 
األملانية، أن “هناك حاجة إلى دعم سياسي 
مشترك من املجتمع الدولي للمبعوث األممي 
اخل���اص لليبيا غ��س��ان س��الم��ة، م��ن أجل 

حتقيق استقرار مستدام في ليبيا”.


