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فلسطيني يفوز باالنتخابات الرئاسية في السلفادور

كاراكاس تتهم واشنطن بدعم 
االنقالب

ماي: سنسعى لحل "عملي" لكسر الجمود 
في مفاوضات بريكست

�س��ان �س��لفادور - اجلورنال: اأعلن رئي�س بلدية عا�س��مة ال�س��لفادور ال�س��ابق الفل�سطيني 
اال�س��ل ناييب بوكيلي فوزه يف االنتخابات الرئا�س��ية التي �س��هدتها ال�سلفادور ، بعد اأن 
اأظهرت النتائج االأولية تقدمه على مناف�سيه بفارق كبري. وقال بوكيلي خماطبا اأن�ساره: 
"االآن ميكننا االإعالن بثقة اأننا فزنا مبن�س��ب الرئا�س��ة يف اجلولة االأوىل. �س��كرا جلميع 
من اأدلوا باأ�س��واتهم". واأعلنت املحكمة االنتخابية يف ال�س��لفادور اأن بوكيلي فل�س��طيني 
االأ�س��ل، الذي تر�س��ح عن حزب "التحالف الكبري من اأجل الوحدة" املحافظ، ح�س��ل على 
نح��و %54 من االأ�س��وات بعد ف��رز %45 منها. وحل مناف�س��ه االأ�سا�س��ي رجل االأعمال 
ال��ري كارلو���س كاييخا الع�س��و يف ح��زب "التحالف اجلمه��وري الوطن��ي" يف املرتبة 
الثانية بحوايل %32 من االأ�سوات، فيما حظي هوغو اإرنانديز مر�سح "جبهة فارابوندو 
مارت��ي للتحري��ر الوطني" احلاكم��ة بتاأييد نح��و %14 من الناخب��ن. واأعلنت املحكمة 
االنتخابي��ة رفع دعوى على بوكيلي لعقده موؤمترا �س��حفيا ي��وم االنتخابات الذي يحظر 
في��ه اإدالء املر�س��حن باأي ت�رصيحات، اأو عقد اأي موؤمترات �س��حفية ق��د توؤثر على اأهواء 

الناخبن، اإذ دعا الناخبن للقدوم اإىل مراكز االقرتاع واالإدالء باأ�سواتهم.

كاركا�س - اجلورنال: اتهم وزير اخلارجية الفنزويلي خورخي اأريا�سا الرئي�س االأمريكي 
دونال��د ترام��ب بتحري���س املعار�س خ��وان غوايدو عل��ى االنق��الب يف فنزويال. وكتب 
الوزير يف �س��فحته على تويرت: "دونالد ترامب، بت�رصيحه االأخري الذي ت�سمن تهديدات 
جديدة با�ستخدام القوة الع�سكرية يف انتهاك مبا�رص مليثاق االأمم املتحدة، اأكد اأنه يقف 
وراء االنق��الب. املعار�س��ة الفنزويلية يت��م التحكم بها من ترام��ب". ت�رصيحات الوزير 
الفنزويل��ي تاأت��ي ردا عل��ى تاأكيد ترامب يف مقابل��ة تلفزيونية اأن خيار ا�س��تخدام القوة 
الع�س��كرية يف فنزويال يبقى مطروحا. من جانبها، اأكدت دل�س��ي رودريغيز نائب رئي�س 
فنزويال، اأن الفنزويلين لن يت�ساحموا مع اأي تدخل اأجنبي يف �سوؤون بالدهم الداخلية.

وت�سهد فنزويال اأزمة اقت�سادية و�سيا�سية خانقة تفاقمت اإثر االنق�سام يف املجتمع بن 
��ب غوايدو  موؤيدي��ن للرئي�س ال�رصع��ي نيكوال�س م��ادورو وموؤيدين خلوان غوايدو. ون�سّ
نف�س��ه يف ال�23 من يناير املا�سي رئي�س��ا موؤقتا لفنزويال، وح�سل على تاأييد واعرتاف 
عدد من الدول. واعرتفت بغوايدو الواليات املتحدة وكندا واالأرجنتن والربازيل وت�سيلي 
وكولومبي��ا وكو�س��تاريكا وغواتيم��اال وهندورا���س وبنما وباراغواي وب��ريو وجورجيا 
واملغرب، فيما تتم�سك رو�سيا وال�سن وغريهما ب�رصعية مادورو رئي�سا وحيدا لفنزويال.

لن��دن - اجلورن��ال: ك�س��فت رئي�س��ة ال��وزراء الربيطاني��ة ترييزا م��اي اأنها 
�ست�س��عى حلل عمل��ي لك�رص حالة اجلم��ود يف برملان بالدها ب�س��اأن �رصوط 
اخل��روج م��ن االحتاد االأوروبي وذل��ك عندما حتاول اإع��ادة املحادثات مع 

بروك�سل.
واألقت ماي ال�س��وء على الطريقة التي تنوي اتباعها حلل امل�سكلة الرئي�سية 
الت��ي اأثارت معار�س��ة ن��واب حزبها وه��ي ترتيبات ما بعد اخلروج ب�س��اأن 
احل��دود بن اململكة املتح��دة واإيرلندا، وذلك يف مقال ن�رصته يف �س��حيفة 

"�سنداي تليغراف".
ومني��ت خطط ماي للخروج من االحتاد االأوروبي بهزمية برملانية قا�س��ية 
ال�س��هر املا�سي ون�س��حها نواب بالعودة اإىل بروك�س��ل للتفاو�س من جديد 

على ترتيبات اإيرلندا ال�سمالية.
ورف���س االحت��اد االأوروب��ي اإعادة التفاو���س على احلل املط��روح للرتتيب 
اخلا�س باإيرلندا الذي ي�س��من اإبقاء احلدود بن بريطانيا واإيرلندا مفتوحة 
ح��ال االإخفاق يف التو�س��ل التفاق جت��اري طويل االأمد قب��ل نهاية الفرتة 

االنتقالية.

قال م�س��وؤولون فل�س��طينيون اإن م�رص �ستعقد حمادثات مع قادة اثنن من 
اأكرب الف�س��ائل الفل�س��طينية يف حماولة الإنقاذ جهود الوحدة الفل�س��طينية 
وا�س��تعادة التهدئ��ة مع اإ�رصائي��ل. وتراأ�س رئي�س املكتب ال�سيا�س��ي حلركة 
املقاوم��ة االإ�س��المية )حما�س( التي تدير قطاع غزة وفدا للقاء م�س��وؤولن 
اأمني��ن م�رصي��ن يف العا�س��مة امل�رصي��ة القاه��رة. وق��ال امل�س��وؤولون 

الفل�سطينيون اإن زعيم حركة اجلهاد االإ�سالمي توجه اأي�سا اإىل القاهرة.
وهن��اك خالف��ات حادة بن حما���س والرئي�س الفل�س��طيني حممود عبا�س 
يف ال�س��فة الغربي��ة املحتل��ة الأك��ر م��ن عق��د. واأخفقت الكثري م��ن جهود 
امل�س��احلة من قبل. وت�سعى م�رص اأي�سا للحيلولة دون ت�ساعد العنف بن 
حما���س واإ�رصائي��ل بعد اأ�س��هر من التوتر عل��ى حدود قطاع غ��زة. واأوفدت 
م�رص م�س��وؤولن اإىل غزة يف االأ�س��ابيع املا�س��ية ملتابعة الو�س��ع هناك. 
وقال م�س��وؤول فل�سطيني طلب عدم ذكر ا�سمه: "م�رص تنطلق من اهتمامها 
بتجن��ب حرب جديدة يف غزة ومبحاولة حت�س��ن الو�س��ع املعي�س��ي الأهل 

قطاع غزة".
وتدهورت العالقة بن حركة حما�س وال�س��لطة الوطنية الفل�سطينية ال�سهر 
املا�س��ي عندم��ا اأمر عبا�س موظفن تابعن لل�س��لطة ب��رتك مواقعهم عند 

معرب رفح احلدودي مع م�رص.
ودفع ذلك القاهرة اإىل اإغالق املعرب. وتن�سق م�رص العمليات منذ اأعوام مع 
ال�س��لطة الوطنية الفل�س��طينية. ويقول م�سوؤولون يف غزة اإن م�رص ا�ستاأنفت 
العم��ل يف مع��رب رفح على مدى االأ�س��بوع املا�س��ي دون االإعالن عن ذلك 
ويف تل��ك املرة بالتن�س��يق مع حما���س. لكن مل يرد تعليق حت��ى االآن على 
اإعادة فتح املعرب من م�س��وؤولن م�رصين. ويعي�س نحو مليوين فل�س��طيني 
يف قط��اع غ��زة حيث ترتفع معدالت الفقر وت�س��ل ن�س��بة البطالة اإىل نحو 
%50. وتبق��ي اإ�رصائيل على ح�س��ارها للقطاع كما تفر�س م�رص قيودا 

عليه بحجة وجود خماوف اأمنية.
وتقول وزارة ال�س��حة يف غزة اإن اأكر من 220 فل�س��طينيا قتلوا على مدى 
العام املا�س��ي على اأيدي القوات االإ�رصائيلية خالل احتجاجات اأ�س��بوعية 

على حدود القطاع تطالب بالعودة واإنهاء احل�سار.

اللجن��ة  ت�س��كيل  م��ن  االنته��اء  تركي��ا  اأك��دت   
الد�ستورية يف غ�سون اأيام، وجاءت الت�رصيحات 
عقب انته��اء جولة ملمثل��ي اخلارجية الرو�س��ية 

ت�سمنت دم�سق واأنقرة وطهران.
وك�س��فت الهيئة ال�س��ورية املعار�س��ة للتفاو�س 
اأن وف��د الهيئ��ة بحث مع رئي�س اإقليم كرد�س��تان 
الربمل��ان  واأع�س��اء  ب��ارزاين  م�س��عود  الع��راق 
»ت�س��كيل اإدارة حقيق��ة ���رصق الف��رات من جميع 

اأبناء املنطقة«.
ورداً عل��ى تقارير اإعالمية حول ت�س��هيل عنا�رص 
م��ن »ق��وات �س��ورية الدميقراطية« )ق�س��د( هرب 
عنا���رص م��ن »داع���س« يف مقاب��ل اأم��وال، نفت 
الق��وات »نفي��ًا قاطع��ًا احلدي��ث عن �س��فقات اأو 
ت�س��هيل خل��روج عنا���رص داع�س مقاب��ل اأموال«، 
املنطق��ة  يف  املع��ارك  »�س��عوبة  اإىل  واأ�س��ارت 
»وج��ود معلوم��ات  ونف��ت:  لداع���س«،  االأخ��رية 
اأبوبك��ر  داع���س  زعي��م  ع��ن حما���رصة  موؤك��دة 

البغدادي يف منطقة الباغوز«.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الرتكي مول��ود جاوي�س 
اأوغل��و اإن جه��ود ب��الده مع ال��دول املعنية ترّكز 
على اإن�س��اء جلنة ل�سياغة د�س��تور جديد ل�سورية 
وتن�سيق االن�س��حاب االأمريكي، وزاد اأن »اجلهود 
الرتكية تركزت على اإن�ساء جلنة ل�سياغة د�ستور 
جديد ل�س��ورية، واإحياء موؤمتر جني��ف بالتوازي 
م��ع احلف��اظ على م�س��اري اآ�س��تانة و�سوت�س��ي«، 
موؤك��داً اأن »االأي��ام املقبلة �ست�س��هد اإن�س��اء جلنة 
ل�س��ياغة الد�س��تور ت�س��م ممثل��ن ع��ن منظمات 

املجتمع املدين والنظام واملعار�سة«.

وتزامنًا مع و�سول تعزيزات من القوات اخلا�سة 
الرتكي��ة اإىل اأقلي��م هط��اي املح��اذي ملحافظ��ة 
ادل��ب و�س��مال الالذقية، ق��ال اأوغل��و: »اإن تركيا 
تعمل على تر�سيخ وقف الإطالق النار يف املنطقة 
من خالل حماية التفاهم املربم مع رو�س��يا، يف 
�ساأن اإدلب ال�سورية، بالتوازي مع اتخاذ التدابري 

الالزمة ملكافحة االإرهاب«.
ويف ما يخ�س �رصق الفرات اأ�س��ار الوزير الرتكي 
اإىل اأن »احلدي��ث يف هذه االآونة يجري عن كيفية 
وحتقي��ق  االأمريك��ي  االن�س��حاب  عملي��ة  اإدارة 
اال�س��تقرار الدائ��م يف �س��ورية ع��رب التن�س��يق مع 
ال��دول املج��اورة واملعنية، مبا يف ذلك رو�س��يا 
الرو�س��ية ذك��رت  واإي��ران«. وكان��ت اخلارجي��ة 
يف بي��ان اأن وف��داً رو�س��يًا بح��ث مع م�س��وؤولن 
اللجن��ة  ت�س��كيل  م�س��األة  طه��ران  يف  اإيراني��ن 
الد�س��تورية ال�س��ورية واإط��الق عمله��ا يف اأ�رصع 
وق��ت ممك��ن، واأو�س��ح البي��ان اأن »وفداً رو�س��يًا 
�س��م املمث��ل اخلا�س للرئي�س الرو�س��ي ل�س��وؤون 
الت�س��وية ال�س��ورية األك�س��ندر الفرينتي��ف ونائب 
وزير اخلارجية �س��ريغي فر�س��ينن، اإ�س��افة اإىل 
ممثل��ي وزارة الدفاع الرو�س��ية، اأجرى حمادثات 
مع اأمن املجل���س االأعلى لالأمن القومي االإيراين 
عل��ي �س��مخاين، وم�س��اورات مع ح�س��ن جابري 
اأن�س��اري كبري م�ساعدي وزير اخلارجية االإيراين 

لل�سوؤون ال�سيا�سية«.
و ق��ال الناطق با�س��م هيئ��ة التفاو�س ال�س��ورية 
املعار�سة يحيى العري�س��ي اإن وفد الهيئة بحث 
يف اأربي��ل م��ع رئي�س اقليم كرد�س��تان واأع�س��اء 
يف الربمل��ان املحل��ي اآف��اق العملي��ة ال�سيا�س��ية 
يف �س��ورية، وجتني��ب منطق��ة ���رصق الف��رات اأي 

حل ع�سكري. مو�س��حًا اأن »تركيز الهيئة من�سب 
على العملية ال�سيا�س��ية لكنه��ا باملوازاة مع ذلك 
تعمل يف �س��كل حثيث الغالق الطريق اأمام عودة 

النظام اأو داع�س والن�رصة اإىل �رصق الفرات«.
اإىل  ت�س��عى  »الهيئ��ة  اأن  اإىل  العري�س��ي  واأ�س��ار 
امل�س��اهمة يف حل اال�س��كالت التي ميكن اأن تربز 
نظ��راً اىل ح�سا�س��ية املنطق��ة عرب ت�س��كيل اإدارة 
حقيق��ة متثل كل املكون��ات وجتنيبها اأي �رصاع 
ع�س��كري«، موؤكداً اأن »التفاهم والتن�س��يق م�ستمر 
مع حكومة اإقليم كرد�س��تان من اأجل ت�سكيل هذه 
االدارة م��ن اأبن��اء املنطق��ة«، م�س��تدركًا اأن��ه »ال 
يوجد م�رصوع جاهز عمليًا، ولكن يجب اأن يكون 
�سمن تركيبة معينة يتمثل فيها املجل�س الوطني 

الكردي وذراعه الع�سكرية بي�سمركة روج«.
ورداً عل��ى احلدي��ث عن حتال��ف من »بي�س��مركة 
روج« و»ق��وات النخب��ة« التابع��ة لرئي���س تي��ار 
الغ��د ال�س��وري املعار���س اأحمد اجلربا ق��د يدير 
»املنطق��ة االآمنة« التي ت�س��عى تركيا الإن�س��ائها 
على احلدود مع �سورية، رف�ست الرئي�س امل�سرتك 
ل�»جمل�س �س��ورية الدميقراطية« )م�سد( وجود اي 
قوات اأخرى، م�س��رية يف ات�سال مع »احلياة« اإىل 
اأن »م�س��د متلك قوات ع�سكرية واأمنية وهي قوات 
حملي��ة وهي م��ن يج��ب عليها مغ��ادرة املنطقة 
االآمنة... ل�س��نا يف حاجة اإىل قوات اأخرى لتحمي 

مناطقنا«.
ال�سيا�س��ي يف  امل�س��وؤول  ا�س��تبعد  املقاب��ل  ويف 

»اجلي���س الوطني احلر« م�س��طفى ال�س��يجري اأي 
دور للجرب��ا يف اإدارة املنطق��ة االآمن��ة، وزاد يف 
ات�س��ال م��ع »احلي��اة« اأن »م��ا يقوم ب��ه اجلربا 
بجوالت��ه املكوكي��ة يف �س��ورية ياأتي يف �س��ياق 
حماولة فردية بهدف اال�س��تفادة م��ن التطورات 
االأخرية«، م�س��رياً اإىل اأن��ه »ال توجد اأي معلومات 
موؤك��دة ع��ن نتائ��ج جوالت��ه«، لك��ن ال�س��يجري 
اأع��رب عن ثقته ب��اأن »تركيا ال ت�س��ع اجلربا يف 
ح�س��اباتها اأو خياراتها امل�س��تقبلية، واالعتماد 
�س��يكون على اجلي�س الوطن��ي على غرار جتربتي 

درع الفرات وغ�سن الزيتون«.
اإىل ذلك، �س��خر مدير املكتب االعالمي يف »ق�سد« 
م�سطفى بايل من تقارير اإعالمية اتهمت القوات 
ذات الغالب��ة الكردية بت�س��هيل هرب عنا�رص من 
»داع���س« يف مقاب��ل اأم��وال، ويف ات�س��ال م��ع 
»احلياة« �س��دد بايل على اأنه »من امل�س��تحيل اأن 
نتقا�س��ى مبالغ من اأي طرف ولي�س داع�س فقط، 
فنحن قوة ع�س��كرية تقاتل داع�س ول�سنا مهربن 
اأو ماأجوري��ن«، نافي��ًا »نفي��ا قاطع��ا« وجود اأي 
»االأم��ور  اأن  اىل  نظ��راً  »داع���س«  م��ع  �س��فقات 
حت��ت املجهر والعمليات تتم يف منطقة �س��غرية 
جغرافي��ًا«، عازي��ًا »تروي��ج هذه ال�س��ائعات اإىل 

اال�ساءة لت�سحياتنا«.
واأو�س��ح بايل اأن »هرب عنا�رص من داع�س ميكن 
اأن يح�س�������ل يف �س��كل يوم��ي عرب الت�س��لل بن 
املدنين ونلقي القب��������س علي�����هم«، م�س��ي�����راً 
اإىل اأن »املهم��ة �س��عبة نظ��راً اىل اأن عن����ا���رص 
داع���س يحتج��زون مدنين يف اآخ��ر معاقلهم يف 
الباغ�����وز م��ا ي�س�������عب مهم����تن��ا ويجع����لنا 

نعمل ب�سرب«.

قمة ثالثية مرتقبة حول سوريا في روسيا

جدل حول إدارة "المنطقة اآلمنة" شرق الفرات في سوريا

مصر تستضيف "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" وتحث على التهدئة مع إسرائيل
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ق��ال الرئي�س رج��ب طيب اأردوغ��ان، اإن 
مدين��ة �سوت�س��ي الرو�س��ية �ست�ست�س��يف 
قمة تركية رو�س��ية اإيرانية حول �سوريا 
يف 14 فرباي��ر املقب��ل، معرب��ًا عن اأمله 
ب��اأن ت�س��هم القم��ة املقبل��ة يف تعزي��ز 

امل�سار االإيجابي ب�ساأن �سوريا.
 TRT" ج��اء ذل��ك خ��الل مقابل��ة م��ع
عربي"، يف لقاء تطرق فيه للم�س��تجدات 
واالإقليمي��ة  املحلي��ة  ال�س��عد  عل��ى 

والدولية.
وب��ّن اأردوغ��ان اأن��ه بح��ث م��ع نظريه 
الرو�س��ي فالدمي��ري بوتن ل��دى زيارته 
االأخرية اإىل رو�سيا )23 يناير املا�سي(، 
ا�ست�س��افتها  الت��ي  الرباعي��ة  القم��ة 
ب��ن  املا�س��ي،  اأكتوب��ر  يف  اإ�س��طنبول 
تركي��ا ورو�س��يا واأملانيا وفرن�س��ا حول 

�سوريا.
واأو�س��ح اأن وف��داً تركيًا عق��د مباحثات 
يف  الرو���س  امل�س��وؤولن  م��ع  اإيجابي��ة 
مو�س��كو موؤخراً، م�س��يفًا: "التقيت اليوم 
الوفد العائد من مو�س��كو بح�س��ور وزير 
الدف��اع خلو�س��ي اأكار، واأك��دوا لن��ا اأن 

املباحثات كانت اإيجابية".
ولفت اإىل اأن االأو�س��اع يف �سوريا ت�سري 
نحو االأف�سل يومًا بعد يوم، مع عمليتي 
الزيت��ون"،  و"غ�س��ن  الف��رات"  "درع 
واتفاقي��ة مناط��ق خف���س التوتر حول 

اإدلب.
و�س��دد اأردوغان على اأن "ال�سيا�سة التي 
تنتهجها تركيا اجتاه ال�س��مال ال�س��وري 
اأ�س��ا�س وح��دة االأرا�س��ي  قائم��ة عل��ى 
ال�س��ورية و�س��يادتها، اأي اأننا ل�س��نا مع 

تفكك ال�سعب ال�سوري".
واأك��د اأن 300 األ��ف �س��وري يف تركي��ا 
ال�س��نوات  خ��الل  بالده��م  اإىل  ع��ادوا 

االأخرية.

و�س��ول  اأف�س��لت  "تركي��ا  اإن  وق��ال 
التنظيمات االإرهابية اإىل �سواحل البحر 
املتو�س��ط، بف�س��ل العمليات التي نفذها 

اجلي�س الرتكي يف �سوريا".
التنظيم��ات  اأدرك��ت  "لق��د  واأ�س��اف: 
عل��ى  ق��ادرة  غ��ري  اأنه��ا  االإرهابي��ة 
املواجهة وقررت االن�س��حاب من منطقة 

عفرين )�سمال(".
وحول طبيعة عالقات بالده مع �سوريا، 

ق��ال الرئي���س الرتك��ي "لدين��ا �سيا�س��ة 
خارجية على اأدنى امل�س��تويات، اأجهزة 
اال�س��تخبارات غري ُملزمة بالتحرك وفق 

ت�رصفات الزعماء".
التحال��ف  ق��وات  اأن  اأردوغ��ان  و�س��ّدد 
ال��دويل ملحارب��ة تنظي��م "داع���س"، ال 
تاأبه ل�سيادة ووحدة �سوريا، على خالف 

تركيا. 
واأكد اأن تركيا "حّيدت" 3 اآالف اإرهابي 

م��ن تنظي��م داع���س يف منطق��ة الب��اب، 
م�س��دداً اأن بالده ال تتحرك وفق خارطة 

اآبار النفط يف �سوريا.
املنطق��ة  ت��درج  تركي��ا  اأن  اإىل  ولف��ت 
املمتدة من مدينة عن العرب اإىل مدينة 
القام�سلي �س��مايل �سوريا، �سمن منطقة 
اآمنة تعمل على اإقامتها بعد االن�س��حاب 
االأمريك��ي، ومتتد على عم��ق 30 اأو 32 
كم م��ن احلدود الرتكية باجت��اه الداخل 

ال�سوري.
وبن اأن تركيا حالت دون اإقامة "حزام 
اإرهاب��ي"، على يد تنظي��م "ي ب ك/بي 
كا كا"، �س��مايل �س��وريا، ع��رب عمليت��ي 

"درع الفرات" و"غ�سن الزيتون".
وقال الرئي�س الرتكي اإن وزير اخلارجية 
مولود ت�ساوو�س اأوغلو، �سيعقد الثالثاء، 
يف وا�س��نطن، مباحث��ات مع م�س��وؤولن 
اأمريكين، تتمحور حول ال�ساأن ال�سوري.
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تزامنًا مع جدل 
واسع وتحركات 

كثيفة حول 
المنطقة اآلمنة 

شرق الفرات 
وكيفية إدارتها، 
وقبل نحو عشرة 

أيام من قمة 
ضامني آستانة،

مصر تحبط تهريب 26 قطعة أثرية إلى تركياتركيا: أوروبا تتستر على قتلة خاشقجي مقابل المال

انتقد وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاوي�س اأوغلو، 
مواقف الدول الغربية من مقتل ال�سحفي ال�سعودي، 

جمال خا�سقجي داخل قن�سلية بالده باإ�سطنبول.
وق��ال اأوغلو، “اإن الدول الغربي��ة التي تزعم الدفاع 
عن حقوق االإن�س��ان، حتاول الت�سرت على جرمية قتل 
ال�س��حفي ال�سعودي جمال خا�س��قجي، مقابل املال 

و�س��فقات ال�س��الح”. واأ�س��ار جاوي�س اأوغلو اإىل اأن 
اعرتاف ال�س��لطات ال�سعودية بوقوع اجلرمية، موؤكدا 
اأن ذل��ك ج��اء بف�س��ل ال�سيا�س��ات ال�س��فافة لبالده. 
وجم��ددا ت�س��اءل اأوغل��و عن م��كان جثة ال�س��حفي 
ال�س��عودي، قائ��ال: “ولكن اأين اجلثة؟ هذا ال�س��خ�س 
قت��ل لك��ن جثته غري موج��ودة اإىل االآن. م��اذا فعلوا 
به��ا؟ النائ��ب الع��ام ال�س��عودي كان قد حت��دث عن 
متع��اون حملي. اإذا من هو املتعاون املحلي؟ يوجد 

هن��ا اأم��ر غري��ب”. ون��وه اأوغلو ب��اأن النائ��ب العام 
ال�س��عودي، قال اإنهم “�سري�س��لون اإىل تركيا �س��ورة 
تقريبية للمتع��اون املحلي، ملاذا �س��ورة تقريبية؟ 
اإذا كان هن��اك متع��اون حمل��ي، م��ا ه��و ا�س��مه؟”. 
واأك��د اأن تركي��ا تعرف م��ن قتل خا�س��قجي وكيف، 
اأم��ا البل��دان التي تعط��ي للجميع در�س��ا يف حقوق 
االإن�س��ان، حت��اول الي��وم الت�س��رت على جرمي��ة قتل 

خا�سقجي.

اأحبط��ت االأجهزة االأمنية امل�رصي��ة حماولة تهريب 26 
قطعة اأثرية، عند �سفر اأحد الركاب مبطار الغردقة الدويل 
اإىل تركي��ا. وذك��رت وزارة الداخلية، يف بي��ان، اأن اإدارة 
�رصط��ة مطار الغردق��ة متكنت "من �س��ب�ط راكب يحمل 
جن�س��ية اإح��دى ال��دول االأجنبية، ح��ال اإنه��اء اإجراءات 
�سفره على منت اإحدى الرحالت املتجهة اإىل دولة تركيا، 

وبحوزت��ه 26 قطعة ي�س��تبه يف اأثريتها، خمفاة �س��من 
اأمتعت��ه". واأ�س��افت الوزارة، على ح�س��ابها بفي�س��بوك، 
اأن القط��ع املهرب��ة، عبارة ع��ن "متثال من االأو�س��ابتي 
بط��ول 24 �س��نتيمرتا، م�س��نوع م��ن الط��ن املحروق، 
وملف��وف بالكت��ان، م��دون عليه كتاب��ات هريوغليفية، 
و3 قط��ع م��ن توابيت فرعوني��ة، مدونة عليه��ا كتابات 
هريوغليفي��ة، وعق��د من الفين���س االأزرق واالأخ�رص، و3 
متائم فرعونية �س��غريه احلجم م�س��نوعة من الفين�س". 

كما عرت ال�رصطة بحوزة الراكب على  "جعران �س��غري 
احلجم م�سنوع من العاج، وجعران متو�سط احلجم عليه 
كتابات باللغة الهرياطيقي��ة، و5 عمالت معدنية ترجع 
للع���رص اليون��اين الروم��اين، وم�رصج��ة منقو���س عليها 
وج��ه االإل��ه حتحور، ترج��ع للع�رص الفرع��وين، و9 قطع 
من الفخار امللون عليها ر�سومات غري وا�سحة املعامل، 
وقطعة من كت��ان كفن اإحدى املومياوات، مدونة عليها 

كتابات هريوغليفية".
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