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السفير الفنزويلي في العراق يعلن انشقاقه عن مادورو

الكشف عن مقبرة فرعونية تضم 50 
مومياء في مصر

خطة إلجالء الملكة إليزابيث من لندن الى 
مكان سري

بغ��داد - اجلورن��ال: اأعل��ن ال�س��فري الفنزويلي يف الع��راق جوناثان فيال�س��كو 
رامريي��ز ان�س��قاقه ع��ن حكوم��ة الرئي���س نيكوال���س م��ادورو، ووالءه لزعي��م 
��ب نف�سه رئي�س��ا موؤقتا للبالد. وقال ال�سفري  املعار�س��ة خوان غوايدو الذي ن�سّ
املن�س��ق يف ت�س��جيل فيديو ن�رشه موقع Nacional: "مكاننا الوحيد هو اإىل 
جانب ال�س��عب والد�س��تور والربمل��ان الفنزويلي. املهند�س غواي��دو ميتلك حقا 
وواجب��ا د�س��توريا لتويل من�س��ب رئي���س اجلمهورية. �س��يد غواي��دو، اأنت على 
اجلانب ال�سحيح من التاريخ والنا�س والد�ستور... مادورو وع�سابته املغت�سبة 
لل�س��لطة جتاوزوا كل اخلطوط امل�س��موح به��ا". يذكر اأن امللحق الع�س��كري يف 
ال�س��فارة الفنزويلية يف وا�س��نطن خو�سيه لوي�س �س��يلفا، كان قد اأعلن االأ�سبوع 
املا�س��ي ع��ن "قطع عالقته" مع الرئي���س مادورو، ودعا القوات امل�س��لحة اإىل 
��ب  االع��راف برئي���س الربمل��ان املعار�س خوان غوايدو رئي�س��ا �رشعيا. ون�سّ
غوايدو نف�سه يف ال�23 من يناير املا�سي رئي�سا موؤقتا لفنزويال، وح�سل على 

تاأييد واعراف عدد من الدول.

القاه��رة - اجلورن��ال: اعلن��ت وزارة االآثار امل�رشية، عن ك�س��ف جدي��د يف منطقة تونا 
اجلب��ل مبحافظة املنيا ي�س��م ث��الث اآبار للدفن ي��وؤدي كل منه��ا اإىل مقابر حمفورة يف 
ال�سخر بها نحو 50 مومياء. وت�سم املقابر عددا من حجرات الدفن بداخلها املومياوات 
يف حالة جيدة وهي الأ�سخا�س يف مراحل عمرية خمتلفة، من بينهم 12 طفال، وبع�سها 
ملف��وف بلفائف كتانية والبع�س يحمل كتاب��ات باخلط الدميوطيقي، وهو اأحد اخلطوط 

امل�رشية القدمية، ح�سب رويرز
كم��ا ت�س��م املقابر عددا م��ن املومياوات لرجال ون�س��اء ال يزال بع�س��ها يحتفظ ببقايا 

كرتوناج ملون اأو عليه كتابات دميوطيقية اأ�سفل القدمني.
وق��ال االأمني الع��ام للمجل�س االأعلى لالآثار م�س��طفى وزيري اإن ط��رق الدفن داخل تلك 

املقابر تنوعت ما بني الدفن داخل توابيت حجرية اأو خ�سبية اأو على اأر�سية املقربة.
واأ�س��اف اأنه مت الك�س��ف اأي�س��ا عن اأجزاء من برديات متكن االأثريون بدرا�س��ة الكتابات 
املوج��ودة عليه��ا م��ن تاأريخه��ا يف الف��رة من بداي��ة الع���رش البطلمي وحت��ى الع�رش 
الروم��اين املبك��ر والع���رش البيزنطي، مو�س��حا اأن البعثة مل جتد اأ�س��ماء مكتوبة باللغة 

الهريوغليفية.

لن��دن - اجلورن��ال: ذكرت �س��حيفة تامي��ز الربيطانية اأن امللك��ة اإليزابيث 
الثاني��ة واأع�س��اء اآخري��ن يف العائلة املالكة �س��يتم اإجالوؤه��م من لندن يف 
حال وقوع اأعمال �س��غب نتيجة خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي دون 

اتفاق.
ونقلت ال�س��حيفة عن م�س��در لها اأن خطة اإجالء امللكة كانت موجودة منذ 
احل��رب الباردة، نتيجة املخ��اوف الربيطانية من �رشبة نووية من االحتاد 
ال�س��وفييتي، لكن ه��ذه اخلطة "تعر�س��ت لتعديالت يف االأ�س��ابيع االأخرية" 

ب�سبب تزايد خماطر ان�سحاب بريطانيا من االحتاد االأوروبي دون اتفاق.
وح�س��ب ال�سحيفة، فاإنه اإذا اقت�س��ت ال�رشورة، �سيتم اإجالء امللكة من لندن 
اإىل "مكان �رشي". ومن املقرر اأن تفارق اململكة املتحدة االحتاد االأوروبي 
خالل من �س��هرين، يف 29 مار�س املقبل، لك��ن حكومة البالد وبرملانها مل 
يتو�س��ال بع��د اإىل اتف��اق على �رشوط االن�س��حاب، يف حني ال ي��زال االحتاد 
االأوروب��ي يرف���س الع��ودة اإىل م��ن املفاو�س��ات مع لن��دن، بع��د اأن رف�س 
امل�رشع��ون الربيطانيون ال�س��هر املا�س��ي الن���س الذي اتفقت عليه رئي�س��ة 

الوزراء ترييزا ماي مع بروك�سل.

ي�س��تعد "ائت��الف دعم م���رش" املدعوم م��ن الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س��ي، 
وعدد من اأع�ساء جمل�س النواب لتقدمي طلب لرئي�س املجل�س امل�رشي علي 

عبد العال، لتعديل بع�س مواد الد�ستور.
ووف��ق ما ن���رشت �س��حيفة االأه��رام امل�رشية، ع��رب موقعه��ا االإلكروين، 
ف�س��يتقدم االئتالف بعدد من التعديالت الد�ستورية غداً االأحد، بعد التوقيع 
عليه��ا من جانب ع��دد كبري من اأع�س��اء الربمل��ان. وت�س��منت التعديالت 
الد�س��تورية ا�س��تحداث غرف��ة جمل���س ال�س��يوخ غرف��ة ثاني��ة يف الربملان 
امل���رشي، وكذل��ك متثيل املراأة مبا ال يقل عن ٪25 م��ن النواب، واحلفاظ 
علي ن�سب ال�سباب وذوي االحتياجات اخلا�سة مع التمثيل املالئم للعمال 
والفالح��ني وال�س��باب، وتعي��ني نائب اأو اأك��ر لرئي�س اجلمهوري��ة. بدوره، 
اأك��د عب��د الهادي الق�س��بي رئي���س ائتالف "دع��م م�رش"، خ��الل اجتماع 
مبقر االئتالف، اأن اللجنة الد�س��تورية اأكدت حق اأع�س��اء جمل�س النواب يف 
التقدم بطلب تعديل اأي مادة من مواد الد�ستور. واأدعى الق�سبي اأن التعديل 

كفلته املادة 226 من الد�س��تور، التي ن�س��ت على منح هذا االخت�س��ا�س 
)اق��راح تعديل الد�س��تور( اإىل رئي���س اجلمهورية، وخم�س اأع�س��اء جمل�س 
الن��واب. وق��ال الق�س��بي: اإن "ذلك ياأت��ي يف اإطار احلفاظ على مكت�س��بات 
د�س��تور 2014، ولتاأكيدها  من خالل �سمانات جديدة بزيادة احلريات". 
واأ�ساف: "من واقع امل�سوؤولية القانونية والت�رشيعية الأع�ساء ائتالف دعم 
م���رش، عملنا على التوافق على املواد التي يجب تعديلها يف الد�س��تور مع 
احلف��اظ على مكت�س��بات د�س��تور 2014، والتي نوؤكدها م��ن خالل بع�س 
التعديالت التي ت�س��تهدف زيادة ال�سمانات واحلريات". واأو�سح الق�سبي 
اأن ح��ق املوافق��ة واإق��رار التعديالت الد�س��تورية اجلديدة هو ملك لل�س��عب 
امل���رشي وح��ده، م�س��رياً اإىل اأن "مق��رح التعدي��ل �س��يتم تقدمي��ه لرئي�س 
جمل�س النواب، لعر�س��ه على املجل�س وفقًا لالآليات التي حددها الد�س��تور 
والقان��ون". وائتالف "دعم م�رش" هو قائمة انتخابية خا�س��ت انتخابات 
ع��ام 2014 الربملاني��ة بدعم م��ن االأجهزة االأمنية يف الدولة، بح�س��ب ما 
ك�س��فه م�سوؤول ال�سباب يف حملة ال�سي�سي الرئا�سية عام 2014 حازم عبد 

العظيم.

حل��زب  الر�س��مي  املوق��ع  وذك��ر 
الك��ردي  الدميقراط��ي  االحت��اد 
احل��زب  نائ��ب  اأن  ال�س��وري 
اال�س��راكي الدميقراطي ال�س��ويدي 
توما�س هامربرغ اقرح دمردا�س 
الرئي���س امل�س��رك ال�س��ابق حلزب 
كمر�س��ح  الدميقراط��ي  ال�س��عوب 

للجائزة.
وج��اء يف ر�س��الة هامرب��رغ التي 
للجائ��زة  اق��رح فيه��ا دمردا���س 
اأن��ه "عل��ى م��دى ال�س��نوات ال� 12 
)دمردا���س(  كّر���س  املا�س��ية، 
اأج��ل  م��ن  للن�س��ال  حيات��ه 
واالأت��راك  االأك��راد  ب��ني  ال�س��الم 
بحق��وق  واملطالب��ة  تركي��ا،  يف 
االأقلي��ات وحقوق امل��راأة، واإعطاء 
يف  حيوي��ا  دورا  الدميقراطي��ة 

تركيا".
وال���رشاع  ال�س��لطوية  و"ناه���س 
الطائف��ي حيث كان نظ��ام العدالة 
بحق��وق  طال��ب  وكذل��ك  غائب��ا، 
حري��ة  يف  االأ�سا�س��ية  االإن�س��ان 
التعب��ري، واأن يعي���س �س��عب تركيا 
يف �س��الم لبن��اء جمتم��ع م�س��تقر 

دائما".
يف  ب�س��جاعة  ينا�س��ل  و"كان 
عمله من اأجل حل �س��لمي للم�ساألة 
الكردية، وعلى الرغم من اأنه خلف 

الق�س��بان، يذكرن��ا ب��اأن ال�رشاع 
م��ن اأج��ل ال�س��الم هو اأك��ر اأهمية 
م��ن االأزم��ات احلالية، ول��كل هذه 
دمردا���س  اأ�س��مي  اأن��ا  االأ�س��باب 
كمر�سح جلائزة نوبل لل�سالم لعام 

."2019
ومل تعل��ق جلنة نوب��ل الرنويجية، 
املوؤلف��ة من خم�س��ة اأع�س��اء، على 
تر�سيح دمردا�س للجائزة، وقدرها 
األ��ف دوالر، ومن املقرر اأن   930
يعلن ا�س��م الفائ��ز به��ا يف اأكتوبر 

ت�رشين االول املقبل.
املحام��ي  دمردا���س،  واعتق��ل 
احلقوق��ي ال�س��ابق ال��ذي ُلق��ب يف 
وق��ت م��ا "اأوبام��ا االأك��راد" ي��وم 
الرابع م��ن نوفمرب ت�رشي��ن الثاين 
2016 �س��من اأكر من 12 نائبا 
م��ن ح��زب ال�س��عوب الدميقراط��ي 
األق��ي القب�س عليهم بع��د حماولة 
انق��الب فا�س��لة. وتته��م املحكمة 
اآخري��ن  واأع�س��اء  دمردا���س 
معتقل��ني م��ن حزب��ه باالرتب��اط 
بح��زب العم��ال الكرد�س��تاين الذي 
ي�س��ن متردا من��ذ ع�رشات ال�س��نني 
قت��ل في��ه نح��و 40 األف �س��خ�س.  
وتع��د الوالي��ات املتح��دة وتركيا 
واأوروبا حزب العمال الكرد�ستاين 
جماعة اإرهابي��ة. وينفي دمردا�س 
املوجه��ة  االتهام��ات  واالآخ��رون 

لهم.

المبعوث األممي: انتخابات ليبيا ستفاقم األزمة والوضع بحاجة لتسوية تاريخية

ترشيح معارض كردي ألردوغان الى جائزة نوبل للسالم

مصر.. "ائتالف السيسي" في البرلمان ينوي تعديل الدستور

متابعة - الجورنال

القاهرة - الجورنال

ق��ال املبع��وث االأممي اإىل ليبيا، غ�س��ان 
�س��المة ، اإن��ه يعار�س اإج��راء انتخابات 
ب��ني  االأزم��ة  اأن  اإىل  ليبي��ا، م�س��رياً  يف 
االأط��راف بحاج��ة اإىل ت�س��وية تاريخية 

�ساملة.
ج��اء ذل��ك يف موؤمت��ر �س��حفي جمع��ه 
م��ع  حالي��ًا،  يزوره��ا  الت��ي  بالقاه��رة 
اأحمد اأبو الغي��ط اأمني عام جامعة الدول 

العربية.
واتفق �س��المة مع اأب��و الغيط على اأهمية 
اأن يك��ون امللتقى الوطن��ي اجلامع على 
االأرا�سي الليبية، م�س��رياً اإىل اأن امللتقى 

مل يوؤجل ولكن مل يحدد له تاريخ بعد.
وذك��ر �س��المة اأنه "�س��يتم حتدي��د موعد 
عندما تنتهي التح�سريات، ويكون هناك 
م�س��توى عاٍل من التفاه��م بني االأطراف 

قبل االجتماع، وهذا ما نعمل عليه".
ورداً على �س��وؤال حول ت�س��وره مل�ستقبل 
االنتخاب��ات الليبي��ة، اأج��اب: "الليبيون 
يريدون انتخاب��ات، ونحن نقول مرحبًا 
باالنتخاب��ات واالنتخاب��ات النيابة اآن 

اأوانها".
وا�ستدرك "لكن نريد انتخابات يف اأ�رشع 
وقت، ويجب اأن تكون حاًل مل�سكلة ولي�س 

تفاقمًا لالأو�ساع يف ليبيا".
واأ�س��اف املبع��وث االأمم��ي: "ال ب��د من 
�رشوط اأ�سا�سية نعمل عليها؛ منها وجود 
قان��ون ينظ��م ذل��ك والتزام م��ن اجلميع 
مب��ا ت�س��فر ع��ن النتائج، حت��ى ال جنري 

انتخابات تفاقم االأزمة".
ومل يع��ول كثرياً على اإمكانية اإجراء لقاء 
جدي��د ب��ني خليف��ة حف��ر قائ��د القوات 
ط��ربق  ن��واب  جمل���س  م��ن  املدعوم��ة 
الرئا�س��ي  املجل���س  ورئي���س  )���رشق(، 
ليبي��ا  يف  الوطن��ي  الوف��اق  حلكوم��ة 

املعرف بها دوليًا فايز ال�رشاج.

وتاب��ع �س��المة: "ح�س��لت ع��دة لقاءات 
بينهم��ا تقرب من خم�س��ة، ولك��ن لي�س 
وامل�س��افحة  و�س��ورة  لق��اء  يف  االأم��ر 

بينهما".
وا�س��تدرك: "امله��م وج��ود تفاه��م عل��ى 
ت�س��وية تاريخي��ة ب��ني ال���رشق والغرب 
وال�س��لطتني املدنية والع�س��كرية، ت�سوية 
تاريخي��ة لي�س��ت ب��ني �سخ�س��ني ولك��ن 
ب��ني تيارات هن��اك ي�س��ارك فيها عموم 

الليبيني".
يرق��ب   2019 الع��ام  بداي��ات  وم��ع 
انعق��اد  والليبي��ون  ال��دويل  املجتم��ع 
امللتقى الوطني، وه��و اأحد بنود خريطة 
طري��ق اأعلنته��ا االأمم املتح��دة، منذ اأقل 

من عامني.
وكان موؤمتر دويل ح��ول االأزمة الليبية، 
عق��د يف جزيرة �س��قلية االإيطالية العام 
انتخاب��ات  باإج��راء  اأو�س��ى  املا�س��ي، 

ت�رشيعية ورئا�سية يف ربيع 2019.
ومنذ �س��نوات يعاين البل��د الغني بالنفط 
من اقتتال بني كيانات م�سلحة و�رشاع 
على ال�رشعية وال�سلطة، يف و�سع ت�سعى 
االأمم املتح��دة اإىل اإنهائ��ه ع��رب عملي��ة 
�سيا�سية ال تزال متعرة ويتحكم بها من 

اأطراف خارجية.
وت�س��يطر قوات اللواء خليف��ة حفر على 
ليبي��ا، �س��من  م��ن  ال�رشقي��ة  املناط��ق 

���رشاع مع حكوم��ة "الوف��اق الوطني"، 
ال�رشعي��ة  املع��رف به��ا دولي��ًا، عل��ى 

وال�سلطة يف البلد الغني بالنفط.
وقبل نحو �س��هر، اأعلن رئي�س املفو�سية 
عم��اد  ليبي��ا،  يف  لالنتخاب��ات  العلي��ا 
ال�سائح، اأن املفو�سية اأجنزت %90 من 
التجهيز الإجراء اال�س��تفتاء ال�سعبي على 
الد�س��تور الدائ��م للب��الد، ال��ذي مل يحدد 

موعده بعد.

القاهرة - الجورنال

اختير الزعيم 
الكردي 

المعارض 
صالح الدين 

دمرداش 
كمرشح لجائزة 

نوبل للسالم.

تركيا تعلن اعتقال قيادي في "بي كا كا" لتسهيله مهام لـ"إسرائيل"حماس: تشكيل عباس لحكومة جديدة استكمال لفصل غزة

اعتربت حرك��ة املقاوم��ة االإ�س��المية )حما�س(، اأن 
ت�سكيل حكومة فل�سطينية جديدة هي اإحدى خطوات 
الرئي���س الفل�س��طيني حمم��ود عبا���س، "املتدرج��ة 
لف�س��ل قطاع غزة ع��ن الوطن". ج��اء ذلك يف بيان 
�سحفي لعبد اللطيف القانوع الناطق با�سم احلركة، 
وراأت فيه احلركة اأن "ت�س��كيل حكومة فتح املرتقبة 

اأح��د خط��وات عبا���س االنف�س��الية الت��ي يتخذه��ا 
لتمرير �س��فقة القرن وف�سل قطاع غزة عن الوطن". 
واأ�س��افت: اإن "املقاطع��ة الوا�س��عة م��ن الف�س��ائل 
للحكوم��ة توؤك��د انعزال فريق ال�س��لطة الفل�س��طينية 
عن �س��عبنا وف�س��ائله الوطنية، وتعك�س وحدته يف 
مواجه��ة حال��ة اال�س��تبداد وتثبي��ت االنق�س��ام التي 
ميار�س��ها اأب��و م��ازن )عبا���س( وفريق��ه". واالأح��د 
املا�س��ي اأو�س��ت اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة "فتح" 

بت�س��كيل حكومة ف�س��ائلية �سيا�س��ية، من ف�س��ائل 
منظمة التحرير الفل�س��طينية و�سخ�س��يات م�س��تقلة، 
م��ربرة الدع��وة ب�"تع��ر ملف امل�س��احلة مع حركة 
حما���س". لك��ن اجلبه��ة ال�س��عبية لتحرير فل�س��طني 
)ف�سيل ي�س��اري وثاين اأكرب ف�سيل مبنظمة التحرير 
الفل�س��طينية بعد حركة فتح( واجلبه��ة الدميقراطية 
واملب��ادرة الوطني��ة )ف�س��يالن مبنظم��ة التحري��ر( 

اأعلنت رف�سها امل�ساركة يف احلكومة. 

اعتقل��ت ال�س��لطات الركي��ة، خ��الل عملي��ة اأمني��ة 
بوالية اأ�سنة جنوبي البالد، قياديًا بارزاً يف تنظيم 
"ب��ي كا كا" الك��ردي  ح��زب العم��ال الكرد�س��تاين 
الذي ت�س��نفه تركي��ا "اإرهابي��ًا"، و3 اآخرين، بتهمة 
ل�"اإ�رشائي��ل" والوالي��ات املتح��دة.  ت�س��هيل مه��ام 
وقال��ت النياب��ة العام��ة الركي��ة، يف بيان له��ا، اإنَّ 

ف��رق مكافح��ة االإره��اب، التابع��ة لقي��ادة ال��درك 
بوالية مر�س��ني، ك�س��فت، يف عملية دقيق��ة، اأن داود 
باغ�س��تاين، املرتبط مبا ي�س��مى "املجل�س التنفيذي" 
ل�"بي كا كا"، ين�س��ط مل�س��لحة املنظمة يف مر�سني 
واأ�س��نة باال�س��م امل�س��تعار "جان بولوت تورغاي". 
االأمني��ة  العملي��ة  "اأظه��رت  النياب��ة:  واأ�س��افت 
خطاب��ات األقاها باغ�س��تاين �س��ابقًا يف مع�س��كرات 
املنظم��ة االإرهابي��ة بالعراق، ف�س��اًل عن موا�س��لته 

الرويج الأن�س��طة املنظمة على ح�س��ابات يف مواقع 
التوا�س��ل االجتماع��ي". واأو�س��حت النيابة الركية 
اأن "باغ�س��تاين" كان رئي�س��ًا ل�"املعه��د االإ�رشائيلي 
- الكردي"، وقد عمل يف ال�س��نوات ال�س��ابقة و�سيطًا 
"اإ�رشائي��ل"  م��ع  "االإرهابي��ة"  املنظم��ة  للق��اءات 
والوالي��ات املتح��دة. وب��نيَّ البيان اأن "باغ�س��تاين" 
كان ي��رّوج للمنظمة من خالل كتابة من�س��ورات يف 

جمالت �سادرة ب�"اإ�رشائيل".
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