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األردن يؤكد عزمه على إزالة مخيم الركبان

البصرة تمد يد المساعدة للكويت

مقدونيا تدعو الناتو إلى التهدئة مع روسيا

عمان - وكاالت: اأعلن االأردن خالل مباحثات مع ممثلني عن رو�سيا والواليات املتحدة 
حضضول ق�سية الالجئني ال�سوريني، عن مت�سكه ب�ضضرورة اإزالة مع�سكر الركبان لالجئني، 
والضضذي يقيضضم فيه 50 األضضف الجئ. وذكر اجلانضضب االأردين، اأن اخلطوة تهضضدف اأ�سا�سا اإىل 
خف�ض م�ستوى التوتر يف هذه املنطقة احل�سا�سة القريبة من احلدود ال�سورية االأردنية.

واأعلنضضت اخلارجيضضة االأردنيضضة، اأن عّمان توؤيضضد اخلطضضة الرو�سية املتعلقضضة بتنظيم عودة 
املقيمني يف املخيم طوعا اإىل مناطق اإقامتهم االأ�سلية يف الوطن والتي حررها اجلي�ض 
ال�سضضوري من "داع�ض". وقال ماجضضد القطارنة الناطق با�سم اخلارجيضضة االأردنية: "تركز 
املباحثضضات الرو�سيضضة االأمريكية االأردنية علضضى البحث عن حلول جذريضضة لق�سية توفري 

الظروف ال�رورية لعودة الالجئني طوعا اإىل مناطقهم".
واأ�سارت م�سادر ا�ستخباراتية، اإىل اأن اخلطة الرو�سية تنطوي على التفاو�ض مع �سيوخ 
القبائل ال�سورية واملتمردين ال�سابقني املوؤيدين للغرب املتوارين يف املنطقة املحيطة 
باملخيضضم، حتى يتمكنوا مضضن تاأمني ممر اآمن اإىل االأرا�سي التضضي ت�سيطر عليها احلكومة 

ال�سورية واملناطق ال�سمالية من �سوريا التي ت�سيطر عليها املعار�سة.
ويضضرى ممثلو الع�سائضضر، اأن العديد من الالجئني يخ�سون العودة اإىل املناطق التي ت�سيطر 

عليها احلكومة ال�سورية خوفا من جتنيدهم يف اجلي�ض.

بغضضداد -  وكاالت: اأعربضضت ال�سلطضضات املحليضضة يف الب�رة عضضن ا�ستعدادهضضا  لتقدمي اأي 
م�ساعضضدة تطلبهضضا الكويضضت، التي ت�ررت جضضراء ال�سيضضول والفي�سانات التضضي اأتت عليها 

موؤخرا.
وقال حمافظ الب�رة اأ�سعد العيداين، اإن ال�سلطات البلدية �ستت�سل بالقن�سل الكويتي يف 
املحافظضضة "لغر�ضضض التن�سيق يف تقدمي اأي دعم الأهايل دولضضة الكويت وال�سيما املناطق 

التي اجتاحتها الفي�سانات".
واأكضضد عزم �سضضكان الب�رة على تقضضدمي كل ما يلزم مضضن امل�ساعدة جلريانهضضم الكويتيني 

والوقوف معهم يف هذه االأزمة العابرة التي ميرون بها يف الوقت الراهن.
وغمضضرت امليضضاه عضضدة طضضرق رئي�سيضضة يف الكويضضت، وحا�ضضرت العديضضد مضضن ال�سيضضارات 

واملواطنني اإثر عا�سفة �سديدة هّبت فجر اجلمعة، وكانت الثالثة على مدى االأ�سبوع.
وهطلضضت الثالثضضاء املا�سي اأمطار غزيرة يف الكويت ممضضا اأدى اإىل توقف جزئي يف عمل 

املوؤ�س�سات العامة والتعليمية.

اإ�سكوبية - وكاالت: دعا وزير اخلارجية املقدوين نيكوال دمييرتوف، 
حلف �سمال االأطل�سي )الناتو( اإىل حت�سني العالقات مع رو�سيا.

وقال دمييرتوف يف ت�ريحات ل�سحيفة "فيلت" االأملانية ال�سادرة، 
ال�سبت: "على املدى الطويل، يتعني علينا جتاوز التوترات بني رو�سيا 
والغضضرب والتعاون جمضضدداً على نحو وثيضضق مع رو�سيضضا"، مو�سحًا اأن 
"�ضضرط ذلضضك هو مراعاة وحدة اأرا�سضضي اأوكرانيا وحتقيق ال�سالم يف 

البالد".
وي�سضضار اإىل اأن مقدونيضضا ت�سعضضى اإىل االن�سمضضام حللضضف االأطل�سي، وهو 
مضضا يثري حفيظة مو�سكو. ويف هذا ال�سضضاأن، يقول دمييرتوف: "ع�سوية 

الناتو ال تعني الوقوف �سد رو�سيا على الدوام".
ويعتضضزم احللف، وكذلك االحتاد االأوروبضضي البدء يف اإجراءات ان�سمام 
مقدونيا للتكتلني، مبجرد ت�سوية النزاع حول ا�سم الدولة مع اليونان.
وقضضال دمييضضرتوف، اإن "االن�سمضضام لالحتضضاد االأوروبي مهضضم من اأجل 
اال�ستقرار يف املنطقة"، م�سيفًا "نحن جزيرة و�سط االحتاد االأوروبي... 

اأظهرت اأزمة املهاجرين مدى اأهمية املنطقة الأمن اأوروبا".
ورف�ضضض دمييرتوف مطلب االحتاد االأوروبضضي باإن�ساء مركز للجوء يف 
مقدونيضضا، مو�سحضضًا اأنضضه عندما حت�سل بضضالده على حقضضوق االن�سمام 

للتكتل، �ستتقا�سم االأعباء مع الدول االأع�ساء.

 احتجضضت ال�سضضني لضضدى احلكومضضة االأملانيضضة علضضى 
مناق�سضضة الربملضضان االأملاين )بوند�ستضضاج( الأو�ساع 
حقضضوق االإن�سان الأقلية االأويغضضور امل�سلمة يف اإقليم 
�سينجيضضاجن، �سمال غربي ال�سضضني. ون�رت ال�سفارة 
االإلكضضرتوين  علضضى موقعهضضا  اأملانيضضا  ال�سينيضضة يف 
بيانضضًا اأعربضضت فيضضه عن "عضضدم ر�ساها التضضام" عن 
هضضذه املناق�سة التي جرت داخضضل الربملان االأملاين 
 " االإعضضراب  ي�ستلضضزم  اأن هضضذا  اخلمي�ضضض، مو�سحضضًة 
للربملان االأملاين واحلكومة االأملانية عن احتجاج 
دبلوما�سي جضضاد". وذكرت ال�سفضضارة اأن االتهامات 
املوجهة اإىل ال�سني يف هذا ال�سدد تع�سفية وتعترب 
"تدخاًل فجًا يف ال�سوؤون الداخلية وانتهاكًا فادحًا 

ل�سيادة ال�سني".
كما انطضضوى البيان على تهديد غري مبا�ر بعواقب 
�سلبيضضة، حيث جضضاء فيه اأنضضه من املاأمضضول اأن ياأخذ 
اجلانضضب االأملضضاين االحتجضضاج علضضى حممضضل اجلضضد 
"ل�سمضضان موا�سلضضة تطضضور العالقضضات االأملانيضضة-
ال�سينيضضة يف االجتضضاه ال�سليضضم". واأكضضدت ال�سفضضارة 
يف البيضضان ت�سضضدي ال�سضضني "احلا�سم �سضضد ت�سيي�ض 
وا�ستغالل حقوق االإن�سضضان والتدخل من خالل ذلك 
يف ال�سوؤون الداخلية لدول اأخرى"، مو�سحًة اأن هذا 

ميثل اأي�سًا انتهاكًا للقواعد الدولية.

و�سضضط ارتيضضاح رو�سضضي ضضضضضض تركضضي م�سضضرتك جتاه 
جمريضضات تنفيضضذ »اتفضضاق اإدلضضب«، ت�سهضضد خطوط 
التما�ضضض يف حميضضط منطقضضة »خف�ضضض الت�سعيد« 
يف اإدلب حالة توتر ُترتجم على �سكل ا�ستباكات 
وهجمضضات حمضضدودة املضضّدة والنطضضاق اجلغرايف. 
والالفضضت يف تلضضك اخلروقضضات املتباعضضدة زمنيًا 
وجغرافيضضًا، اأنهضضا تقت�ر علضضى الف�سائل التي مل 
تن�سضضِو حتت لضضواء »اجلبهضضة الوطنيضضة للتحرير«، 
التضضي تعضضّد نضضواة »اجلي�ضضض الوطنضضي« ضضضضضض املرعّي 
مضضن تركيضضا ضضضضضض يف اإدلضضب وحميطها. ففضضي ريف 
الالذقيضضة و�سهضضل الغضضاب وبع�ضضض نقضضاط ريضضف 
حمضضاة، نّفذت الف�سائل »اجلهادية« مثل »حرا�ض 
الدين« و»اأن�سار الدين« و»اأن�سار االإ�سالم« عدة 
»غزوات« �ريعة، يف حني ترّكز حتركات »هيئة 
حتريضضر ال�سام« علضضى جبهة ريف اإدلضضب اجلنوبي 
ال�رقضضي. اأما اآخضضر اال�ستباكات، فقضضد وقعت بني 
اجلي�ضضض ال�سضضوري و»جي�ضضض العزة«، الضضذي رف�ض 
�سابقضضًا  الوطنيضضة«  »اجلبهضضة  �سمضضن  االن�سضضواء 
و�سانضضد »حتريضضر ال�سضضام« يف معارك ريضضف اإدلب 
ال�رقضضي، التضضي عرفت مبعضضارك »�ضضرق ال�سكة«. 
وكانضضت املواقضضع التي ي�سغلهضضا الف�سيل يف ريف 
حمضضاة، م�رحًا لت�سعيد متكرر منذ اإعالن اتفاق 
اإذ �سهضضدت بلضضدة  »املنطقضضة منزوعضضة ال�سضضالح«. 
اللطامنضضة، اأبضضرز معاقضضل »جي�ضضض العضضزة« ق�سفًا 
متكضضرراً، طضضاول يف اإحضضدى املرات قائضضد »حركة 
اأحضضرار ال�سضضام االإ�سالميضضة« )املن�سويضضة �سمضضن 
»اجلبهضضة الوطنية للتحريضضر«(، ويف �ساعات فجر 

اجلمعة، نفذ اجلي�ض ال�سوري عملية ع�سكرية �سد 
اأحضضد مواقع »جي�ض العزة« يف منطقة الزالقيات، 
اأُعلضضن الحقًا اأنهضضا نّفذت رداً علضضى ق�سف �سابق، 
واأف�سضضت اإىل مقتل نحضضو 20 من عنا�ر »جي�ض 
وا�ستمضضرت  بجضضروح.  اآخريضضن  واإ�سابضضة  العضضزة« 
اال�ستباكات ل�ساعات عقب العملية، قبل اأن يعود 
الهدوء اإىل خطوط التما�ض. وعلى رغم ح�سا�سية 
منطقة اال�ستبضضاكات واحتماالت تدهور اأي عمل 
ع�سكضضري فيها اإىل مواجهة اأو�سع، ال تبدو االأمور 

مر�سحضضة اإىل مزيضضد مضضن الت�سعيد؛ فبعضضد �ساعات 
علضضى الهجوم، جال وفد ع�سكري تركي على قرى 
ريضضف حمضضاة التي ينت�ضضر فيها عنا�ضضر »جي�ض 
العضضزة«، وحتديداً بلدة اللطامنة، يف وقت حتدثت 
اأو�سضضاط معار�سضضة عضضن احتمال ت�سيضضري دوريات 
تركية بني نقاط املراقبة الثابتة، ملنع مثل هذه 
»اخلروقات«م�ستقباًل . وعلى �سعيد اآخر، و�سمن 
اإطار اإجراءات تركيا لتعميق نفوذها يف املناطق 
ال�سوريضضة التضضي احتلتهضضا، اأعلنت وزيضضرة التجارة 

الرتكيضضة روه�سضضار بكجضضان، دخضضول معرب جديد 
يف اخلدمضضة با�سم »غ�سن الزيتضضون« بني منطقة 
عفريضضن ولواء ا�سكنضضدرون. ويقع هضضذا املعرب يف 
جنضضوب غربضضي منطقة عفرين، علضضى الطريق بني 
جندير�ض والريحانية. ويف موازاة امل�سهد القلق 
علضضى االأر�ض، ي�ستمضضر التن�سيق الرتكضضي الرو�سي 
لعقد جولضضة جديدة من املحادثضضات وفق �سيغة 
»اأ�ستانا«. اإذ بحث اأم�ض وزير اخلارجية الرو�سي 
�سريغي الفروف ونظريه الرتكي مولود جاوي�ض 

اأوغلضضو، التح�سضضريات اجلاريضضة لعقد تلضضك اجلولة 
يف اأواخضضر ال�سهضضر اجلضضاري. و�سهضضد اأم�ضضض اأي�سضضًا 
لقضضاء الفتًا بني وزير اخلارجيضضة االأمريكي مايك 
بومبيضضو، واملبعضضوث االأممي اإىل �سوريضضا �ستيفان 
»اللجنضضة  حضضول  نقا�سضضًا  ت�سمضضن  مي�ستضضورا،  دي 

الد�ستورية« وبقية تفا�سيل امللف ال�سوري.
ويف انتظضضار مضضا قضضد ير�سضضح عضضن لقضضاء الرئي�ضضض 
الرتكضضي رجب طيب اأردوغضضان ونظريه االأمريكي 
دونالد ترامضضب، يف باري�ض، ي�ستمر الهدوء احلذر 
علضضى احلضضدود ال�سوريضضة ضضضضضض الرتكيضضة يف �ضضرق 
الفضضرات. و�سهضضد وفق ما نقلت اأو�سضضاط معار�سة، 
زيضضارة لوفد مضضن قوات »التحالف الضضدويل« ي�سم 
م�سوؤولضضني فرن�سيضضني واأمريكيضضني اإىل بلضضدة عني 
عي�سضضى يف ريف الرقة ال�سمضضايل. وو�سط ت�سويب 
اجلانضضب الرتكضضي علضضى عالقضضة »حضضزب العمضضال 
الكرد�ستاين« مع »حزب االحتضضاد الدميوقراطي« 
الكضضردي، خرج بيان »خجول« عضضن االأخري، يلوم 
وا�سنطضضن علضضى قرارهضضا االأخضضري مبنضضح مكافاآت 
ملضضن يضضديل مبعلومضضات عضضن قضضادة يف »العمضضال 
الكرد�ستضضاين«. واعتضضرب البيان اأن القضضرار »يفتقد 
املو�سوعيضضة واجلانضضب القانضضوين واالجتماعي... 
وي�سع اأمريكا يف موقف املتناق�ض«، م�سيفًا اأن 
ذلضضك »مينح اأنقرة احلجة والذريعة التي تطلبهما 
باالأ�سا�ضضض الرتكابهضضا املزيضضد من العضضدوان على 
�سعضضوب املنطقة يف مقدمهضضم ال�سعضضب الكردي... 
واملزيد مضضن دعم التنظيمضضات االإرهابية«. ولفت 
احلضضزب اإىل اأن »اأي قضضرار ياأتضضي م�ستهدفضضًا فيضضه 
العمال الكرد�ستاين اإمنا يعني ا�ستهدافًا للق�سية 

الكردية والإرادة ال�سعب الكرد�ستاين«.

اأكد مثقفون اأردنيون تورط جماعة "االإخوان امل�سلمون" 
االإرهابيضضة واأذرعهضضا ال�رية يف اململكضضة بق�سية اختفاء 
االأمني العام ملوؤ�س�سة "موؤمنون بال حدود" يون�ض قنديل، 
م�سضضاء اأم�ضضض اجلمعة، يف ظضضروف غام�سضضة يف العا�سمة 
االأردنيضضة عمضضان. واأو�سحضضوا، اأن قنديل الضضذي قدم ذووه 
بالغًا لل�سلطات االأمنية االأردنية اأم�ض اجلمعة، باختفائه 
يف ظضضروف غام�سة، جاءت بعد اعرتا�ض "االإخوان"، من 
خضضالل الناطقة با�سضضم كتلتهم يف جمل�ضضض النواب االأردين 
دميا طهبضضوب، على نية موؤ�س�سته عقضضد موؤمتر "ان�سدادات 

املجتمعضضات االإ�سالمية وال�رديضضات االإ�سالمية اجلديدة" 
االأ�سبوع املا�سي، بدعوى "متاديه يف احلديث عن اأحكام 
ال�ريعضضة"، مما دفع بوزير الداخليضضة �سمري مبي�سني، اإىل 

اإلغاء ترخي�ض عقده، خ�سية وقوع تداعيات اأمنية.
ووقضضع اأكرث مضضن 300 كاتب ومثقضضف اأردين وعربي على 
بيان هاجمضضوا فيه من �سموهم بجماعضضات ونّواب تبحث 
عن ال�سعبوية الرخي�سضضة على ح�ساب حرية الراأي والفكر 
والبحضضث واالعتقاد. وعضضرب املوقعون عضضن رف�سهم حملة 
الت�سويضضه والتكفري والتهديد التي يتعر�ضضض لها القائمون 
على املوؤمتضضر، عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي ا�ستجابة 

حلملة حتري�ض كريهة تبنتها جهات م�سبوهة.

مضضن جانبهضضا اأكدت ال�رطضضة، اأنهضضا تلقت م�سضضاء اجلمعة، 
بالغًا باختفاء قنديضضل، م�سرية وعلى ل�سان م�سدر اأمني، 

اأن "االأجهزة االأمنية فتحت حتقيقًا بالبالغ".
ووفق مطلعضضني على احلادثة، فضضاإن مركبة قنديل وجدت 
بالقضضرب من ج�ر عني غضضزال بالعا�سمة عمان يف و�سع 
غضضري عادي، فاملحرك يعمل واالأ�سضضواء م�ساءة واالأبواب 

مفتوحة"، ما يوؤكد تعر�سه لالختطاف.
موؤمتضضر  ترخي�ضضض  األغضضت  قضضد  الداخليضضة  وزارة  وكانضضت 
كانضضت تنضضوي موؤ�س�سة "موؤمنضضون بال حضضدود" اإقامته يف 
العا�سمة عمان حول "ان�سضضدادات املجتمعات االإ�سالمّية 

وال�رديات االإ�سالمية اجلديدة".

األردن: اتهامات لإلخوان باختطاف أمين مؤسسة "مؤمنون بال حدود"

أردوغان: نتقدم نحو هدم أوكار اإلرهاب في شمال العراق 

توتر في ريف حماة الشمالي: تحضيرات جولة »أستانا« الجديدة مستمرة

الصين ترفض اتهامات 
البرلمان األلماني بشأن 

أقلية األويغور

دمشق - وكاالت

 عمان - وكاالت

دمشق - الجورنال

اأكد الرئي�ض الرتكي، رجب طيب اأردوغان، اأنه اتخذ 
خطضضوات مهمة نحو حتقيضضق االأمضضن واال�ستقرار يف 
اإدلضضب ب�سمال �سوريضضا، م�سددا علضضى اأن بالده تتقدم 
نحو هضضدم ما و�سفهضضا "اأوكار االإرهاب" يف �سمال 

العراق.
وقال اأردوغضضان يف احتفالية مبنا�سبة ذكرى وفاة 
اأتاتضضورك يف اأنقضضرة ال�سبت "اتخذنضضا خطوات مهمة 
نحضضو حتقيضضق االأمضضن واال�ستقضضرار يف اإدلضضب، ونحن 
نتقدم نحضضو هدم اأوكار االإرهضضاب يف �سمال العراق 

وهدم قنديل و�سنجار فوق روؤو�ض االإرهابيني ". 
واأ�سضضاف اأردوغان: "�سنحضضرر قريبا املظلومني يف 
�ضضرق الفرات"، متابعضضا "الذيضضن ي�ستهدفون زعماء 
االإرهضضاب يف قنديل من جهضضة، وي�سريون الدوريات 
مضضع عنا�ضضر التنظيضضم نف�سضضه يف �سوريضضا، والذيضضن 
وجهضضوا اأفضضواه اأ�سلحتهم نحضضو بلدنا يعتقضضدون اأنهم 

�سيخدعوننا". 
واأو�سح اأردوغان "نعلم كيف يتعامل الذين ر�سدوا 
مكافضضاأة مالية العتقال زعمضضاء االإرهاب يف �سمال 
العراق، مع االإرهابيني اأنف�سهم من خلف ال�ستار ".  

وتاأتضضي ت�ريحضضات الرئي�ضضض الرتكضضي رجضضب طيب 
اأردوغضضان اجلديضضدة، تاأكيضضدا ملا جضضاء يف كلمته له 
اأمضضام الكتلضضة النيابيضضة حلضضزب "العدالضضة والتنمية" 
)احلضضزب احلاكضضم( يف الربملضضان بالعا�سمضضة اأنقرة، 
الثالثضضاء املا�سضضي، وهضضو اأن تركيضضا يف عهضضد حزب 
يف  النتائضضج  اأف�سضضل  والتنميضضة" حققضضت  "العدالضضة 

مكافحة التنظيمات االإرهابية.
وقضضال اأردوغضضان: "تركيضضا يف عهدنا حققضضت اأف�سل 
النتائج يف تاريخ مكافحضضة التنظيمات االإرهابية، 
اأ�سضضكال  والع�سابضضات وجتضضار املخضضدرات، وكافضضة 

االأعمال ال�ساعية لالإخالل بالنظام العام".
واأ�ساف بهذا ال�سدد اأنضضه "على خلفية ارتباطاتهم 
بتنظيضضم داع�ضضض، اعتقلنضضا األفي �سخ�ضضض، ورحلنا 7 
اآالف خضضارج حدودنضضا، ومنعنضضا 79 األف من دخول 
الواليضضات  ت�سيضضري  اأن  اأردوغضضان  وراأى  بالدنضضا". 
املتحضضدة االأمريكيضضة لدوريضضات م�سرتكة مضضع قوات 
"وحضضدات حمايضضة ال�سعضضب" الكرديضضة علضضى احلدود 

ال�سورية مع بالده "اأمر غري مقبول".

انقرة - وكاالت

تتابع موسكو وأنقرة 

العمل على أجندة االجتماع 

المقبل من اجتماعات 

»أستانا«، بمعزل عن التوتر 

المتكرر في ريف حماة 

الشمالي، ضمن حدود 

»المنطقة منزوعة السالح« 

المفترضة

السعودية ترفض اجراء تحقيق دولي بمقتل خاشقجي

قضضال تركي الفي�سضضل رئي�ض اال�ستخبضضارات ال�سعودي 
ال�سابضضق اإن بضضالده فخضضورة بنظامهضضا الق�سائي ولن 
تقبضضل باإجراء حتقيضضق دويل مبقتضضل ال�سحفي جمال 
خا�سقجضضي موؤكدا اأنه ال يجوز اتهضضام ويل العهد بناء 

على تكهنات
واأو�سضضح االأمضضري تركي يف كلمة لضضه يف معهد ال�سالم 
الضضدويل يف نيويضضورك اأن "اململكضضة لضضن تقبضضل بضضاأي 
حماكمضضة دوليضضة للنظضضر يف اأمضضر �سعضضودي، والنظضضام 
الق�سائضضي ال�سعضضودي هضضو �سليضضم ويعمضضل بو�سضضوح، 

و�سياأخضضذ جمراه يف التحقيضضق .. اململكة لن تقبل اأبدا 
التدخل االأجنبي يف نظامها الق�سائي".

واأ�سضضار تركضضي اإىل اأن ال�سعوديضضة كغريها مضضن الدول 
االأخضضرى رف�ست حتقيقات دوليضضة على اأحداث وقعت 
داخضضل اأرا�سيهضضا اأو يف مناطضضق اأخضضرى علضضى اأيضضدي 

مواطنيها.
 ولفضضت االأمري اإىل اأن ما مت اإبالغ ال�سلطات ال�سعودية 
بضضه "م�سلل" الأن "من ارتكبضضوا اجلرمية اأرادوا اإخفاء 

ما حدث وتربير ما اأخربوا به ال�سلطات".
و�سدد على اأنضضه " يتوقع من اململكة اأن تفي بوعدها 
بالتحقيضضق وت�سضضع كل احلقائضضق علضضى الطاولضضة كما 

�ستجيضضب علضضى جميع االأ�سئلضضة املعلقة مضضن بينها ما 
حدث جلثة ال�سحفي جمال خا�سقجي".

واتهم تركي و�سائل االإعالم بال�سعي لكيل االتهامات 
يف مضضا حدث لويل العهد على اأ�سا�ض التكهنات ودون 
اال�ستنضضاد اإىل حقائضضق ودالئضضل مثبتة وقضضال: "اأنت ال 
ت�ستطيضضع اأبضضدا اإخفضضاء احلقيقضضة، واململكة لضضن تخفي 
احلقيقة اأبضضدا لي�ض فقط فيما يتعلق بهذا االأمر بل يف 
االأمضضور االأخضضرى، توجيه اتهامضضات اإىل اأحد مثل ويل 
العهضضد ال�سعودي دون حقائق وعلضضى اأ�سا�ض تكهنات، 
والقول اإن اململكة مل تتقدم وتتحدث عما هو حقيقة 
وما هضضو غري ذلك، ال يعطي احلق التهام اأحد ما، هذا 

مل يح�سل وال يوجد دليل على ذلك، ومن هذا املنطلق 
قلت اإن االإعالم لي�ض عادال بحق ال�سعودية".

 واأكضضد االأمري اأن التقرير النهائضضي للمملكة "�سيو�سح 
بال�سبضضط ما حضضدث و�ستتم االإجابة علضضى كل االأ�سئلة 

التي مت التكهن بها".
اإن خا�سقجضضي كان املتحضضدث با�سضضم  وقضضال تركضضي 
ال�سفضضارة ال�سعوديضضة عندمضضا كان �سفضضريا للواليضضات 
املتحدة وبريطانيا، وكانضضت تربطهم عالقة ود على 
مضضر ال�سنضضني. وا�ست�سهد تركي باآية مضضن القراآن الكرمي 
يف مقتضضل خا�سقجضضي "َمضضن َقَتَل َنْف�ًسضضا ِبَغرْيِ َنْف�ضضٍض اأَْو 

ا َقَتَل النَّا�َض َجِميًعا". َ منَّ َف�َساٍد يِف ااْلأَْر�ِض َفَكاأَ

الرياض - وكاالت 


