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البرلمان التونسي يمنح الثقة لـ 13 وزيرا في 
حكومة الشاهد

السعودية واالمارات تفاتحان سوريا 
الستئناف العالقات

اليابان تعزز قدراتها الجوية بمقاتالت “إف-35” 
االميركية

تون���س - اجلورنال: من��ح الربملان التون�سي الثق��ة للوزراء اجلدد الذي��ن زّكاهم رئي�س 
احلكومة يو�سف ال�ساهد، يف التحوير الوزاري املعلن عنه االثنني املا�سي.

و�س��ّوت ن��واب الربمل��ان على ال��وزراء ال���13، ومّت��ت امل�سادق��ة على تعي��ني الوزراء 
باالأغلبية، اأي اأكرث من ن�سف عدد نواب الربملان البالغ 217 نائبا.

وبع��د جل�س��ة الت�سويت، قال ال�ساهد الإذاعة “�سم���س اأف اأم” اإن م�سادقة الربملان على 
الوزراء اجلدد الذين اقرتحهم يف التحوير الوزاري، ميثل “انت�سارا للدميقراطية”.

واأعرب رئي�س الوزراء التون�سي عن اأمله يف اأن “يكون التحوير انطالقة جديدة للحكومة 
بنجاعة اأكرب”. وقّدم ال�ساهد االثنني املا�سي، تعديال وزاريا �سمل 13 حقيبة و5 كّتاب 
دول��ة، يف خطوة ق��ال اإنها تهدف ل�سخ دم��اء جديدة يف حكومته و�س��ط اأزمة �سيا�سية 

واقت�سادية تع�سف بالبالد.
ورف�س��ت رئا�س��ة اجلمهورية التون�سية التعدي��ل الوزاري يف اإ�س��ارة راأى فيها مراقبون 
اأن ال���راع ال�سيا�س��ي يحتدم بني ال�ساه��د وال�سب�سي مع اقرتاب موع��د االنتخابات يف 
2019، اإال اأن ال�ساه��د �س��دد على �رورة “و�سع اليد يف اليد الإجناز االنتخابات يف 

موعدها املقرر ولكي تكون حرة و�سفافة”.

اجلورن��ال - متابعة: راأت �سحيفة رو�سي��ة اأن دول اخلليج العربية مل تعد ت�سع �رعية 
احلكوم��ة ال�سوري��ة مو�سع ال�س��ك. وقال��ت �سحيف��ة “نيزافي�سيمايا غازيت��ا” اإن دولة 
االإم��ارات العربي��ة تتباحث م��ع ال�سلطات ال�سوري��ة ب�ساأن ا�ستئناف عم��ل �سفارتها يف 
اجلمهوري��ة العربية ال�سوري��ة، م�سرية اإىل اأنه ُيعتقد اأن اأبوظب��ي جتري هذه املباحثات 
مبعرف��ة ال�سلط��ات ال�سعودي��ة. وغ��ادرت البعث��ة الدبلوما�سي��ة االإماراتي��ة �سوري��ا يف 
فرباير/�سب��اط 2012، حينما قرر جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قطع العالقات 
م��ع �سوريا. وقال��ت ال�سحيفة اإن ال�سفري الرو�س��ي األك�سندر اأك�سينيون��وك اأكد لها وجود 
املباحث��ات املتعلقة با�ستئناف عمل ال�سفارة االإماراتي��ة يف �سوريا، وربط ذلك بعودة 

�سوريا اإىل العامل العربي.
وراأى ال�سف��ري اأك�سينيون��وك اأن لقاء وزيري اخلارجية ال�س��وري والبحريني على هام�س 
اجتم��اع اجلمعي��ة العامة ل��الأمم املتحدة يف نيوي��ورك اأتى يف اإط��ار التح�سري الإعادة 

العالقات ال�سورية ال�سعودية اإىل طبيعتها.

وا�سنط��ن - اجلورنال  اأعل��ن نائب الرئي�س االأمريكي مايك بن���س، اأن الواليات املتحدة 
�سرت�سل اإىل اليابان قبل نهاية العام 10 مقاتالت من طراز “اإف″35-، و�سيتم اإر�سال 

�ست مقاتالت يف 2019.
وق��ال بن���س يف موؤمت��ر �سحفي مع رئي���س الوزراء الياب��اين �سينزو اآب��ي: “�سرن�سل اإىل 

اليابان 10 مقاتالت من طراز “اإف35- قبل نهاية هذا العام، و6 يف 2019”.
ووفقا له، هكذا �ستفي الواليات املتحدة بوعد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب بت�ريع 

بيع التقنيات الع�سكرية اإىل اليابان.
واأف��ادت تقاري��ر، يف وقت �ساب��ق، اأن اليابان تعتزم جتهيز ق��وات الدفاع الذاتي ب42 
مقاتلة قبل حلول عام 2024. ومن املفرت�س اأن يتم توجيه هذا االإجراء ب�سكل اأ�سا�سي 

�سد الن�ساط الع�سكري ال�سيني املتنامي.
وم��ن املق��رر اأن يت��م ن�ر املقات��الت يف القواع��د يف مقاطع��ات ميازاك��ي واإيباراكي 
وغريه��ا. وهك��ذا، بحلول ربيع ع��ام 2028، �سيكون ل��دى اليابان 62 طائ��رة من هذا 

النوع.

قال وزير اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف اإن 
لدى ب��الده معلومات حول خطط �سعودية الغتيال 
م�سوؤول��ني بارزي��ن م��ن بينه��م قائد فيل��ق القد�س 

قا�سم �سليماين.
ورد رئي���س الدبلوما�سي��ة االإيرانية عل��ى �سوؤال يف 
ح��وار اأجرت��ه معه �سحيفة "العرب��ي اجلديد" حول 
حقيق��ة االأنباء ب�س��اأن تخطيط ال�سعودي��ة الغتيال 
م�سوؤولني اإيرانيني بارزين بينهم �سليماين، بالقول: 

"كان لدينا معلومات عن ذلك".
وا�ستطرد ظري��ف يف هذا ال�سياق قائال: "ال�سعودية 
تدع��م جمموعات اإرهابي��ة يف اإيران من��ذ �سنوات، 
وق��د اأعلن��ت الريا�س ر�سمي��ا يف وقت �ساب��ق اأنها 
�ستجر احلرب للعمق االإيراين، و�سهدنا بعدها زيادة 
يف ن�س��اط جمموع��ات م�سلح��ة واإرهابي��ة �رق��ي 

البالد، واأخرى كداع�س التي هاجمت الربملان".
وو�س��ف ج��واد ظري��ف م��ا ن�رت��ه به��ذا ال�س��اأن 
زاوي��ة  "جم��رد  باأن��ه  تامي��ز  نيوي��ورك  �سحيف��ة 
�سغ��رية من ال�سل��وك ال�سع��ودي اإزاءن��ا، وناأمل اأن 
ُتفت��ح عيون بقية االأط��راف على ما تفعله الريا�س 
الت��ي حا�رت قطر وتق�سف اليمن و�سجنت رئي�س 
وزراء لبنان )�سعد احلريري( وارتكبت جرمية بحق 

ال�سحايف جمال خا�سقجي".

وعل��ى الرغم م��ن التفاعل الكب��ري الذي اأب��داه العديد من 
الن�سط��اء على "توي��رت" و"في�سب��وك"، والذي ن��ّدد ب�سّدة 
بعملي��ات االحتالل غري امل�روعة، ف��اإن هناك َمن دافع 
ع��ن "اإ�رائي��ل"، وطال��ب با�سته��دف حرك��ة املقاوم��ة 
االإ�سالمي��ة )حما���س(، لتنق�س��م املواق��ف م��ا ب��ني موؤيد 

ومناه�س.
ال�سعودي��ني  الن�سط��اء  اأح��د  دع��وة  الالف��ت  م��ن  وكان 
لالحت��الل قائاًل: "اللهم �س��ّدد رميهم على مواقع حما�س 
االإرهابي��ة"، ليتما�س��ى م��ع دع��اء الناطق با�س��م جي�س 
االحت��الل، اأفيخ��اي اأدرع��ي، الذي ق��ال يف تغري��دة له: 

"اللهم �سّدد الرمي يا رب".
عل��ى  ال�س��ورة  تويرتعر���س  عل��ى  ال�س��ورة  عر���س 
تويرتعر���س ال�س��ورة عل��ى تويرتعر���س ال�س��ورة على 

تويرت
وت�سف ال�سعودية حركة )حما���س( باالإرهابية، واأثارت 
ت�ريح��ات �سابق��ة لوزي��ر خارجيته��ا، ع��ادل اجلبري، 
اجل��دل حول موقف بالده من الق�سي��ة الفل�سطينية عقب 

و�سفه حلركة املقاومة االإ�سالمية ب�"املتطّرفة".
ت�ريح��ات اجلب��ري �سّلل��ت ال�سع��ب ال�سع��ودي، وال��ذي 
رك��ب بع�سه املوج��ة التي تتما�سى م��ع روؤية االحتالل، 
واأ�سبح��وا ي�سع��ون للتخّل���س من )حما���س( يف القطاع 

ويدعون "اإ�رائيل" لق�سفها.
يف حني غ��اب ت�سامن الدع��اة ال�سعوديني م��ع الق�سية 
ال�سب��اح وامل�س��اء  اأذكار  الفل�سطيني��ة، واكتف��وا بن���ر 
و�سنن الن��وم وغريها، ما يعك�س بعداً ع��ن اأحوال ال�سعب 

الفل�سطيني والق�سايا العربية.
كيف بداأت االأحداث؟

وب��داأ الت�سعي��د االأخ��ري م��ن قب��ل االحت��الل االإ�رائيلي 
بعملية ع�سكرية، يوم االأحد، ت�سّلل فيها جنود اإ�رائيليون 
اإىل غ��زة، ما اأّدى اإىل ا�ستباك ب��ني املقاومة الفل�سطينية 
وق��وات االحت��الل، وا�ست�سه��د اإثره��ا 7 فل�سطينيني، يف 

حني ُقتل �سابط اإ�رائيلي واأُ�سيب اآخر بجروح.
وعقبه��ا اأُطل��ق 17 �ساروخًا عل��ى "اإ�رائيل"، يف حني 

تعّر�س قرابة 40 هدفًا يف القطاع لق�سف اإ�رائيلي.
الت�سّل��ل والق�س��ف  الفل�سطيني��ة عل��ى  الف�سائ��ل  وردت 
االإ�رائيل��ي با�سته��داف حافلة تقّل جن��وداً اإ�رائيليني، 

ق��رب ال�سي��اج احل��دودي ل�سم��ايل غ��زة، اأّدت اإىل اإ�سابة 
جن��دي بجروح خطرية، ليق�س��ف بعدها االحتالل اأنحاء 
متفّرقة من القطاع، ما اأ�سفر عن ا�ست�سهاد 4 فل�سطينيني 

واإ�سابة 10 اآخرين.
ومن��ذ بدء ه��ذه االأحداث، اأطلق��ت املقاوم��ة الفل�سطينية 
اأكرث م��ن 400 �ساروخ على مناطق اإ�رائيلية، اأّدت اإىل 
، بينهم جندي، واإ�ساب��ة اأكرث من 90  ��نينْ مقت��ل اإ�رائيليَّ

اآخرين.
 حماية االأبرياء

وت�س��اءل ن�سط��اء ع��رب "توي��رت"، ع��ن ردود الفع��ل التي 
�ست�س��در م��ن امل�سوؤول��ني يف ال��دول العربي��ة، وكي��ف 
الت�سعي��دات  ه��ذه  عق��ب  االحت��الل  م��ع  �سيتعامل��ون 

املتالحقة.
وكانت ردود البع�س باأنها لن تخرج من دائرة البيانات 
وال�سجب واالإدانة، وقال اآخرون اإن التطبيع مع االحتالل 

االإ�رائيلي �سي�ستمّر وكاأن �سيئًا مل يكن. 
وحّم��ل العديد م��ن امل�سوؤولني العرب والغ��رب االحتالَل 
م�سوؤولي��ة الت�سعيد يف القطاع، مطالب��ني بوقف القتال 

لتجّنب احلرب وحماية للمدنيني.
واأج��رى الرئي���س الفل�سطين��ي، حمم��ود عبا���س، الليل��ة 
اإقليمي��ة ودولي��ة مكّثف��ة وعل��ى  ات�س��االت  املا�سي��ة، 
امل�ستوي��ات كافة، لوقف الع��دوان االإ�رائيل��ي امل�ستمّر 

على قطاع غزة.
وقال �سائب عريقات، اأمني �ر اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحري��ر الفل�سطيني��ة، اإن حكوم��ة االحت��الل تقع عليها 

امل�سوؤولية الكاملة عن ا�ستمرار اعتداءاتها.
وطالب عريقات، يف بيان �سحفي، بتوفري حماية دولية 
لل�سع��ب الفل�سطيني، ملنع "تك��رار املج��ازر االإ�رائيلية 

�سده".
كم��ا اأعربت دولة قطر عن اإدانتها وا�ستنكارها ال�سديدين 
للق�س��ف االإ�رائيل��ي عل��ى مدين��ة خان يون���س جنوبي 
القطاع، معتربة هذا اأنه ت�سعيد ع�سكري خطري من قوات 
االحتالل من �ساأن��ه تعقيد الو�سع املتاأزم اأ�ساًل يف غزة 

جراء احل�سار اخلانق املفرو�س عليه منذ �سنوات.
واأبلغ��ت م���ر، "اإ�رائيل" ب���رورة وق��ف "عملياتها 
الت�سعيدي��ة" يف غزة، بح�سب ما نقلت �سحف حملية عن 

م�سدر �سيادي م�ري.
واأّك��د االأردن خط��ورة الت�سعي��د يف القط��اع، داعي��ًا يف 
بيان ر�سمي اإىل حترك فوري لوقف "العدوان االإ�رائيلي 

وحماية االأبرياء".
وعرّب االحتاد االأوروبي ورو�سي��ا عن ا�ستنكارهم ال�سديد 

ملمار�سات االحتالل، مطالبني بوقفها.
ون���ر ن�سطاء و�سيا�سيون وفنان��ون تغريدات اأعربوا من 

خاللها على ت�سامنهم مع ال�سعب الفل�سطيني.
ون���رت الفنان��ة اللبناني��ة اإلي�س��ا ع��رب ح�سابه��ا عل��ى 
"تويرت" تغريدة قالت فيها: "قلبي مع غزة"، كما ن�رت 

الفنانة اللبنانية جوليا بطر�س عدة تغريدات عن غزة.

التقى وزير اخلارجية الربيطاين جريميي هانت بالعاهل 
ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز بالريا�س االثنني، 
موؤكدا ���رورة اإنهاء احلرب اليمني��ة وتعاون ال�سعودية 

يف التحقيق بق�سية خا�سقجي.
وقال هانت يف بيان لها ان "التكلفة الب�رية للحرب يف 
اليمن هائلة يف ظل ت�رد املاليني واملجاعة واالأمرا�س 
و�سن��وات م��ن اإراق��ة الدم��اء"، مبين��ا ان "احل��ل الوحيد 
االآن ه��و اتخ��اذ ق��رار �سيا�س��ي بتنحية ال�س��الح وال�سعي 
اإىل ال�س��الم". وتاب��ع قائ��ال "لذا اأقوم بجول��ة يف اخلليج 

ملطالبة جميع االأطراف بااللتزام بهذه العملية".
م��ن جهته��ا، ذكرت وكال��ة االأنباء ال�سعودي��ة اأن "هانت 
بح��ث العالقات الثنائي��ة والق�ساي��ا االإقليمية مع امللك 
�سلم��ان يف اجتم��اع ح�ره وزي��ر اخلارجي��ة ال�سعودي 

عادل اجلبري و�سفريا بريطانيا يف ال�سعودية واليمن".
واأ�س��ارت وزارة اخلارجي��ة الربيطاني��ة اإىل اأن "هان��ت 
�سيلتقي اأي�سا االأمري حممد بن �سلمان وويل عهد اأبوظبي 
ال�سي��خ حمم��د ب��ن زاي��د اآل نهي��ان وعل��ي حم�س��ن نائب 
الرئي���س اليمن��ي ووزير خارجي��ة اليمن خال��د اليماين". 
وتعت��رب بريطانيا م��وردا كب��ريا لل�س��الح اإىل ال�سعودية، 
ودعا �سا�سة معار�سون وجماعات حقوقية احلكومة اإىل 

وق��ف توريد االأ�سلحة ب�سبب �سق��وط عدد كبري من القتلى 
املدنيني يف ال�ربات اجلوية للتحالف بقيادة ال�سعودية 
يف اليم��ن. وتاأتي زي��ارة وزير اخلارجي��ة الربيطاين يف 
وقت تواجه فيه الريا�س انتقادات ب�ساأن القتلى املدنيني 
يف ال�ربات اجلوية باليمن ف�سال عن انتقادات عاملية 
وعقوب��ات حمتملة ب�ساأن مقت��ل خا�سقجي يف قن�سليتها 

يف ا�سطنبول يف الثاين من �سهر ت�رين االول املا�سي.
ويف ه��ذا ال�س��دد ق��ال هان��ت "يظ��ل املجتم��ع ال��دويل 
متح��دا يف ال�سدمة والغ�سب من القت��ل الوح�سي ل جمال 
خا�سقج��ي قبل �سه��ر، من غري املقبول بو�س��وح اأن تظل 

املالب�سات الكاملة وراء قتله غري وا�سحة".

بريطانيا تدعو الى انهاء الحرب في اليمن

أردوغان: أخبرت ترامب بأن قتل خاشقجي تم بأوامر سعودية عليا

غزة تحت النار.. مواقف عربية داعمة وأخرى صادمة!

ظريف: السعودية 
خططت الغتيال 

سليماني

الجورنال - متابعة

لندن - الجورنال

بغداد - الجورنال

ق��ال الرئي���س الرتك��ي رج��ب طي��ب اأردوغ��ان، اإن هن��اك 
ن��ًا م�س��وؤواًل ع��ن جرمي��ة اغتي��ال ال�سحف��ي  �سخ�س��ًا معيَّ
ال�سع��ودي جمال خا�سقج��ي، عدا منفذي اجلرمي��ة ال�18، 
واإنه هو َمن اأ�سدر االأوامر، م�سدداً على اأن اأمر القتل �سادر 
م��ن ال�سلطة العليا يف اململك��ة. واأ�ساف اأردوغان: اإن ويل 
العهد ال�سعودي "اأبل��غ موفدينا اأنه �سيك�سف مو�سوع قتل 
خا�سقج��ي، و�سيفعل ما يجب. وال نزال ننتظر ذلك"، داعيًا 
االأ�سخا�س ال�18 الذين اعُتقلوا يف ال�سعودية اإىل االإف�ساح 
عمن اأمرهم بقتل خا�سقجي. واأ�سار الرئي�س الرتكي اإىل اأنه 
يك��نُّ احرتامًا للملك �سلمان بن عب��د العزيز، واأنه ال يعتقد 
"الك�س��ف  اأن ل��ه دوراً يف اجلرمي��ة، داعي��ًا اإىل ���رورة 
عمن اأعط��ى االأوامر )بارتكاب اجلرمي��ة("، واأكد اأن بالده 
�ستتعق��ب الق�سية على امل�ستوى ال��دويل. وك�سف اأنه بحث 
الق�سي��ة م��ع نظريه االأمريك��ي دونالد ترام��ب خالل حفل 
ع�س��اء بالعا�سم��ة الفرن�سي��ة باري�س، يف اأثن��اء االحتفال 
بالذك��رى املئوية النته��اء احلرب العاملي��ة االأوىل، حيث 
مت اإ���راك امل�ست�س��ارة االأملاني��ة اأجنيال م��ريكل والرئي�س 
الفرن�س��ي اإميانوي��ل ماكرون يف احلديث. وق��ال اأردوغان 
اإن��ه �رح لهوؤالء الزعماء موقف تركي��ا يف ق�سية اغتيال 
خا�سقجي والذي اأو�سحه يف مقال له ب�"وا�سنطن بو�ست"، 
موؤك��داً اأن اجلرمي��ة مع��دة م�سبق��ًا واأن اأمر القت��ل جاء من 
ال�سلط��ات العلي��ا بال�سعودي��ة. واأ�سمع��ت تركي��ا، بح�س��ب 
اأردوغ��ان، الت�سجي��الت ال�سوتية ل��كل من اأراده��ا، وذكر 
باخل�سو���س اأمري��كا وبريطاني��ا وكندا وفرن�س��ا واأملانيا 
باالإ�ساف��ة اإىل ال�سعودية، وق��ال: "خمابراتنا مل تخِف اأي 
�سيء عن اأحد". وتعليقًا على زيارة النائب العام ال�سعودي 
�سعود بن عبد اهلل املعجب لرتكيا، قال اأردوغان اإن االأخري 
غ��ري ق��ادر على اتخ��اذ قرار رغ��م كل ما ح�س��ل عليه من 
معلومات ووثائ��ق، م�سيفًا اأن املدع��ي العام للجمهورية 
الرتكي��ة طلب م��ن ال�سلط��ات ال�سعودية حماكم��ة امل�ستبه 
به��م يف تركي��ا. وع��ن م�س��ري جث��ة ال�سحف��ي ال�سعودي، 
���رح اأردوغان باأنه ال يعرف ما اإذا كانت جثة القتيل مت 
تقطيعها وتهريبها اإىل خ��ارج تركيا اأو ال، وقال: "نطالب 
باإجاب��ات ع��ن م�سري جثم��ان خا�سقج��ي، وبالك�سف عن 

مكان دفنه اإن مت ذلك".
وك�س��ف الرئي�س الرتك��ي اأن ممث��ل املخاب��رات ال�سعودية 
ع��ق عن��د �سماع��ه الت�سجي��الت اخلا�س��ة بعملي��ة قت��ل  �سُ
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صّعد االحتالل اإلسرائيلي 

من جرائمه ضد قطاع غزة 

المحاصر، خالل األيام 

الماضية، ليرتقي 11 

شهيداً، وسط تفاعل 

عربي ودولي رافض لهذه 

االنتهاكات.

وانطلقت نداءات لنشطاء 

عرب من عدة بلدان عبر 

مواقع التواصل االجتماعي، 

مطالبة بالوقوف مع 

الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة، المحاصر منذ 

أكثر من 12 عامًا.

أردوغان: أخبرت ترامب بأن قتل خاشقجي تم بأوامر سعودية عليا

ق��ال الرئي���س الرتكي رج��ب طي��ب اأردوغ��ان، اإن هناك 
ن��ًا م�س��وؤواًل عن جرمي��ة اغتي��ال ال�سحفي  �سخ�س��ًا معيَّ
ال�سع��ودي جمال خا�سقجي، ع��دا منفذي اجلرمية ال�18، 
واإن��ه ه��و َمن اأ�س��در االأوامر، م�س��دداً عل��ى اأن اأمر القتل 

�سادر من ال�سلطة العليا يف اململكة.
واأ�ساف اأردوغان: اإن ويل العهد ال�سعودي "اأبلغ موفدينا 
اأن��ه �سيك�سف مو�سوع قتل خا�سقجي، و�سيفعل ما يجب. 
وال ن��زال ننتظ��ر ذل��ك"، داعي��ًا االأ�سخا�س ال���18 الذين 

اعُتقل��وا يف ال�سعودي��ة اإىل االإف�س��اح عم��ن اأمرهم بقتل 
خا�سقج��ي. واأ�سار الرئي�س الرتك��ي اإىل اأنه يكنُّ احرتامًا 
للملك �سلمان بن عبد العزيز، واأنه ال يعتقد اأن له دوراً يف 
اجلرمي��ة، داعيًا اإىل �رورة "الك�سف عمن اأعطى االأوامر 
)بارت��كاب اجلرمي��ة("، واأكد اأن ب��الده �ستتعقب الق�سية 

على امل�ستوى الدويل.
وك�س��ف اأن��ه بحث الق�سية م��ع نظريه االأمريك��ي دونالد 
ترامب خالل حف��ل ع�ساء بالعا�سم��ة الفرن�سية باري�س، 
يف اأثن��اء االحتف��ال بالذك��رى املئوي��ة النته��اء احلرب 
العاملي��ة االأوىل، حي��ث مت اإ���راك امل�ست�س��ارة االأملانية 

اأجني��ال مريكل والرئي�س الفرن�س��ي اإميانويل ماكرون يف 
احلدي��ث. وقال اأردوغان اإنه �رح لهوؤالء الزعماء موقف 
تركي��ا يف ق�سية اغتي��ال خا�سقجي وال��ذي اأو�سحه يف 
مقال ل��ه ب�"وا�سنط��ن بو�ست"، موؤك��داً اأن اجلرمية معدة 
م�سبقًا واأن اأمر القتل جاء من ال�سلطات العليا بال�سعودية.
واأ�سمعت تركيا، بح�س��ب اأردوغان، الت�سجيالت ال�سوتية 
لكل م��ن اأرادها، وذك��ر باخل�سو�س اأمري��كا وبريطانيا 
وكندا وفرن�سا واأملاني��ا باالإ�سافة اإىل ال�سعودية، وقال: 

اأحد". اأي �سيء عن  "خمابراتنا مل تخِف 
وتعليقًا على زيارة النائب العام ال�سعودي �سعود بن عبد 

اهلل املعج��ب لرتكيا، قال اأردوغ��ان اإن االأخري غري قادر 
عل��ى اتخاذ ق��رار رغم كل ما ح�سل علي��ه من معلومات 
ووثائ��ق، م�سيف��ًا اأن املدعي الع��ام للجمهورية الرتكية 
طلب م��ن ال�سلطات ال�سعودية حماكم��ة امل�ستبه بهم يف 

تركيا.
وع��ن م�سري جثة ال�سحف��ي ال�سعودي، ���رح اأردوغان 
باأن��ه ال يع��رف م��ا اإذا كان��ت جث��ة القتي��ل مت تقطيعها 
"نطال��ب  وق��ال:  ال،  اأو  تركي��ا  خ��ارج  اإىل  وتهريبه��ا 
باإجابات ع��ن م�سري جثمان خا�سقج��ي، وبالك�سف عن 

مكان دفنه اإن مت ذلك".
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