السفير البريطاني ،مؤكد ًا
ضرورة تعزيز العالقات التجارية
بني البلدين:

و 5مرشحني لشغل منصبها أبرزهم
مصرية األصل

أزمة اإلدارة
االمريكية تتفاقم
بعد استقالة
مندوبة ترامب
باألمم املتحدة

لندن تسعى لتحقيق
مصالح طهران
اإلقتصادية الواردة
في اإلتفاق النووي
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في مراسم تقدیم املدعي الجديد إلصفهان

� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

بهدف دراسة آراء مجمع تشخيص مصلحة النظام؛

اليوم الثاني من البت في الدعوى اإليرانية ضد واشنطن في محكمة الهاي؛

املدعي العام :اإلستكبار
وأذنابه باملنطقة وراء
اإلرهابيني الذين ّ
نفذوا
جريمة أهواز

محامو الدفاع عن إيران يتهمون أمريكا
بالتهرب من الرد وإنتهاكها ملعاهدة املو ّدة

أكد املدعي العام اإليراني حجة اإلسالم حممد
جعفر منتظري بأن اإلستكبار وأذنابه باملنطقة هم
وراء اإلرهابيني الذين إرتكبوا جرمية أهواز قبل فرتة.
وخ�ل�ال م��راس��م أق�ي�م��ت أم ��س األرب �ع ��اء لتقدیم
املدعي اجلديد يف اصفهان وتكريم املدعي السابق،
ق��ال حجة اإلس�لام منتظري ،أن اإلرهابيني تلقوا
التدريب بدعم من اإلستكبار وال��دول الرجعية يف
املنطقة وارتكبوا جرميتهم تلك يف أهواز وهم سعوا
ومازالوا يسعون جلعل إيران كسوريا والعراق.
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y

أمريكا تريد أال
يكون هذا الملف
موضع إنتباه
وإهتمام

إيران تدعو لعدم تسييس
ملف سوريا في منظمة حظر
األسلحة الكيمياوية

إت �ه��م حم��ام��و ال ��دف ��اع عن
إي� ��ران يف ال �ي��وم ال�ث��ان��ي من
ال�ب��ت يف ال��دع��وى اإلي��ران�ي��ة
امل��رف��وع��ة ض��د أم��ري�ك��ا ل��دى
حم �ك �م��ة ال � �ع� ��دل ال ��دول �ي ��ة
يف اله � ��اي ،إت �ه �م��وا أم��ري�ك��ا
بالتهرب من الرد وإنتهاكها
مل �ع ��اه ��دة امل � � ��ودّة م ��ن خ�لال
إح�ت�ج��از م�ل�ي��اري دوالر من
أم � � ��وال ال �ب �ن ��ك امل ��رك ��زي
اإلي� � ��ران� � ��ي ،وب � � ��دل م� ��ن أن
ت �ت �ح �م��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ت �ع��ود
وتتهم إيران بدعم اإلرهاب.

أكد سفري إي��ران ومندوبها الدائم لدى منظمة
حظر األسلحة الكيمياوية ،ض��رورة جتنب تسييس
ملف سوريا يف هذه املنظمة ،مشرياً اىل أن احلكومة
السورية تعاونت بشكل جيد مع املنظمة.
ويف كلمته أم ��ام اإلج�ت�م��اع ال�ت��اس��ع والثمانني
ل�ل�م�ج�ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ن�ظ�م��ة ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة
الكيمياوية والذي بدأ الثالثاء ويستمر اىل يوم غد
اجلمعة يف مقر املنظمة يف الهاي ،إنتقد علي رضا
جهانغريي املصادقة على آلية حتديد مسؤولية
التتمة يف الصفحة 11

التتمة يف الصفحة 11

خالل إجتماع قوى األمن الداخلي مع السفراء والقائمني باألعمال

دهقاني :أمن إيران مستهدف على الدوام
y

أميركا وبالتعاون مع بعض دول المنطقة سعت على الدوام لدحر إيران
وفرض الحظر عليها إال أن إيران كانت على الدوام شامخة مرفوعة الرأس
اإلرهابيون يعيشون اليوم براحة البال في أميركا ،وهي تتهم إيران التي
حاربت داعش والقاعدة خالل األعوام األخيرة ،بدعم الجماعات اإلرهابية

y

أكد مساعد وزير اخلارجية اإليرانية للشؤون القانونية والدولية غالم حسني دهقاني بأن أمن
اجلمهوربة اإلسالمية اإليرانية مستهدف على الدوام.
ويف كلمة له أمس األربعاء خالل إجتماع قوى األمن الداخلي مع السفراء والقائمني باألعمال
ومندوبي املنظمات الدولية بطهران ،اعترب دهقاني األم��ن يف اجمل��االت اإلقتصادية والسياسية
واإلجتماعية مهما جداً ،وقال :إن العوامل الداخلية مثل اإلدمان على املخدرات والبطالة ميكنها
التأثري على األمن الداخلي كما ان عوامل مثل التدخل العسكري واإلحتالل وعدم إحرتام سيادة
احلكومات ميكنها ان تع ّرض أمن أي بلد للخطر.
وأوضح بأن اجلمهورية اإلسالمية وعلى مدى األعوام األربعني املاضية تعرضت لإليذاء بسبب
سياساتها املستقلة وعدم رضوخها ملطالب القوى الكربى ،وأضاف :إن أمن إيران كان مستهدفاً
على الدوام.
وتابع :إن القوى الكربى وبإجراءات مثل اإلنقالبات واحلرب املفروضة على مدى  8أعوام سعت
لإلطاحة باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وجرى فرض الكثري من إجراءات احلظر عليها فیما
حظى العراق بدعم القوى الكربى.
وأضاف :إن أمريكا وبالتعاون مع بعض دول املنطقة سعت على الدوام لدحر إيران بدعم دعاة
اإلنفصال واإلرهاب وفرض احلظر منذ إنطالق الثورة اإلسالمية إال أن إيران كانت على الدوام
شاخمة مرفوعة الرأس.
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خوشرو :تهديدات
أمريكا تتطلب رد ًا سريع ًا
وحازم ًا من
اجملتمع الدولي

تخت روانجي :الفرصة
أمام أوروبا في اإلتفاق
النووي ليست دائمية
أش ��ار م�س��اع��د رئ �ي��س مكتب رئ �ي��س اجل�م�ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية جميد ختت رواجني اىل خروج
أمريكا غري القانوني من اإلتفاق النووي ،حمذراً
من أن الفرصة أم��ام أوروب ��ا لإليفاء مبسؤولياتها
جتاه اإلتفاق النووي ليست دائمية.
ويف كلمة له الثالثاء خالل ندوة (تعاون أوروبا
وإي � ��ران وم�س�ت�ق�ب��ل اإلت��ف ��اق ال� �ن ��ووي) امل�ن�ع�ق��د يف
بروكسل نوّه ختت رواجني اىل جهود إيران إلرساء
األمن واإلستقرار يف منطقة الشرق األوسط وحفظ
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ق��دّم ق��ائ��د ل ��واء ق��وة ال�ق��دس اجل�ن��رال
ق��اس��م سليماني ،يف ب��رق�ي��ة ،ت�ع��ازي��ه إىل
األمني العام حلزب اهلل الس ّيد حسن نصر
اهلل بوفاة احلاجة (أم عماد) وقال :إن أم
عماد إمرأة أسطورية دافعت عن اإلسالم
ولبنان واملقاومة وأدخلت الرعب واخلوف
إىل ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي .وأردف ق��ائ� ً
لا:
(تلك األم كانت مصدر فيض ورمحة،
تلك األم جيب أن تسمى بأم حزب اهلل).
وأش��ار سليماني إىل أن (أم عماد إم��رأة
أس �ط��وري��ة داف �ع ��ت ع ��ن اإلس �ل��ام ول�ب�ن��ان
وامل �ق��اوم��ة وأدخ �ل��ت ال��رع��ب واخل ��وف إىل
الكيان الصهيوني ،ووهبت نفسها وعائلتها
وأوالده��ا قرباناً لإلسالم ولبنان وكانت
العني واألذن واللسان هلذا النهج).
وأك��د قائد ل��واء ق��وة ال�ق��دس أن( :أم
عماد ليست أ ّماً لعماد وإخوته بل كانت
أ ّماً لكل شهداء لبنان ومل تتوا َن يوماً عن
الدفاع عن املقاومة).
وختم سليماني بالقول( :أع��زي صاحب
احل��زن األك�بر السيد نصر اهلل والعائلة
امل�م�ل��وءة ب��ال�ش�ه��داء آل (مغنية) والشعب
اللبناني واملقاومة على هذا املصاب اجللل).

فيما صور السعوديني املشتبه بتورطهم في خطفه أو قتله تنشر عبر اإلعالم

إمعان ًا في اإلهانة..

معلومات متضاربة حول مصير جمال خاشقجي ..والبالط السعودي املسؤول املباشر

ترامب وللم ّرة الرابعة :قلت للملك
سلمان يجب أن تدفع

y

منح الطاقم التركي بالقنصلية السعودية
إجازة عاجلة يوم اختفاء خاشقجي
األمن التركي يطلب تفتيش منزل القنصل
السعودي بإسطنبول
رئيس (الخارجية) بالكونغرس :معلومات سرية
تؤكد مقتل خاشقجي
(مجتهد) :تركيا لديها معلومات ستقضي على
ابن سلمان سياسي ًا

y
y
y

نقلت صحيفة (ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز) ع��ن م�س��ؤول كبري يف
وزارة اخلارجية الرتكية تأكيده أن الصحايف السعودي
مجال خاشقجي اغتيل بعد ساعتني من دخوله اىل قنصلية
اململكة يف إسطنبول.

أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��إس��م جم�ل��س ص�ي��ان��ة ال��دس�ت��ور
(عباس علي كدخدائي) عن إزالة اإلشكاليات اليت
كانت تشوب ق��راري تعديل قانون مكافحة غسيل
األم���وال وإتفاقية ب��ال�يرم��و ق��ائ� ً
لا :ان��ه مت��ت إع��ادة
هذين القرارين اىل الربملان بناء على قرار جممع
تشخيص مصلحة النظام.
وأضاف كدخدائي أمس األربعاء يف تغريدة له على
موقع تويرت أنه متت إزالة الثغرات اليت تشوب تعديل
ق��ان��ون مكافحة غسيل األم� ��وال وإت�ف��اق�ي��ة بالريمو
(اتفاقية األم��م املتحدة ملكافحة اجلرائم املنظمة)،
كما تقرر إع��ادة هذين القرارين اىل الربملان بناء
على قرار جممع تشخيص مصلحة النظام.
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سليماني معزي ًا السيد نصر الله« :أم عماد» أدخلت
الرعب إلى الكيان الصهيوني

اعترب مندوب إيران الدائم يف منظمة األمم
امل �ت �ح��دة غ�ل�ام ع �ل��ي خ ��وش ��رو ،ف ��رض احل�ظ��ر
وخ��روج أمريكا من املعاهدات الدولية تهديداً
ج ��اداً مل�ب��ادئ ميثاق املنظمة ونقضاً للقانون
ال��دول��ي ،داع�ي�اً اجملتمع ال��دول��ي للرد السريع
واحلازم على ذلك.
جاء ذلك يف تصريح أدىل به خوشرو خالل
إج�ت�م��اع اللجنة ال �س��ادس��ة ل�لإج�ت�م��اع ال �ـ 73
للجمعية ال�ع��ام��ة ملنظمة األم ��م امل�ت�ح��دة يف
نيويورك الثالثاء.
واع��ت�ب�ر م��ن ��دوب إي � ��ران خ� ��روج أم��ري �ك��ا من
اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ت�ه��دي��داً ج ��اداً مل�ب��ادئ امليثاق
والنظام القانوني وأض��اف :إنها امل ّرة األوىل يف
تاريخ منظمة األم��م املتحدة ال�تي تقوم دولة
وه��ي أمريكا بصفتها ع�ض��واً دائ �م �اً ومتتلك
ح��ق الفيتو يف جملس األم ��ن مبعاقبة سائر
ال �ش �ع ��وب يف أحن � ��اء ال� �ع ��امل إلت �ب��اع �ه��ا ق ��رار
جملس األمن.
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وأوض� ��ح امل �س��ؤول ال�ترك��ي أن م�س��ؤول�ين أم�ن�ي�ين أت ��راك
استنتجوا أن خاشقجي اُغتيل يف القنصلية السعودية
يف إس�ط�ن�ب��ول ،ب �ن��اء ع�ل��ى أوام� ��ر م��ن أع �ل��ى امل�س�ت��وي��ات يف
البالط امللكي.

مجلس صيانة الدستور
يعيد الى البرملان قرارين
يتعلقان بالـ FATF

ووصف املسؤول عملية القتل بالسريعة واملعقدة ،حيث متت
يف غضون ساعتني من وصوله إىل القنصلية من قبل فريق
من العمالء السعوديني ،ثم قاموا بتقطيع أوص��ال جسده
مبنشار عظم جلبوه هلذا الغرض ،قائ ً
ال( :إنه مثل اخليال).
وق��ال امل �س��ؤول :إن  15عمي ً
ال س�ع��ودي�اً وص�ل��وا على منت
رحلتني يوم الثالثاء املاضي ،وهو اليوم ال��ذي إختفى فيه
خاشقجي.
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واصل الرئيس األمريكي دونالد ترامب مسلسل تصرحياته
املهينة للسعودية وال�تي يأمر فيها نظام آل سعود ب��أن يدفع
األموال لواشنطن.
ترامب ويف خطاب جديد أم��ام أن�ص��اره يف والي��ة آي��وا وسط
الواليات املتحدة ،قال إن (ما نقوم به هو محاية دول غنية دون
مقابل ..دون مقابل).
وتابع( :هل تعتقدون أن السعودية دولة غنية؟ نعم ،وأنا أبلغت
امللك سلمان أن عليه الدفع).
وكرر( :أنا آسف ،عليك الدفع ،سنحميك لكن عليك الدفع).
وأردف قائ ً
ال بنربة مرتفعة( :أخرج أموالك ،عليك الدفع،
عليك الدفع).
وق��ال ترامب إن��ه ل��وال محايته للمنطقة العربية ،فإنها ما
كانت لتصمد أمام إيران مدة  12دقيقة.
يشار إىل أن هذه هي املّ��رة الرابعة يف غضون أي��ام اليت يكرر
فيها ترامب أم��ام أن�ص��اره أن��ه طلب من امللك سلمان الدفع
مقابل استمرار احلماية األمريكية للسعودية.
وت ��أت ��ي ه� ��ذه اخل� �ط ��اب ��ات ض �م��ن ج ��ول ��ة ت ��رام ��ب يف محلة
اجلمهوريني الدعائية النتخابات الكونغرس املقبلة.

وقفة

ُر َّب ضارة نافعة..
القشة التي أريد بها
قصم ظهر إيران؛ ماذا
فعلت بهذا الرجل؟!
ه��ل س�ت�ق��وض ت�ق�ل�ب��ات أس �ع��ار ال�ن�ف��ط،
احلظر األمريكي املرتقب على ص��ادرات
ال�ن�ف��ط اإلي ��ران ��ي؟ ال��رئ �ي��س األم�يرك��ي
دون��ال��د ت��رام��ب أراد جتويع إي ��ران حبصار
اق �ت �ص��ادي ج��ائ��ر ..ف�م��ا ال ��ذي ح ��دث؟ ما
ال ��ذي مل ي��أخ��ذه ت��رام��ب يف حسبانه من
خالل فرض احلزمة الثانية من العقوبات
على إي��ران؟ وما هي السيناريوهات املعدّة
مل ��ا ب �ع��د احل��ظ ��ر ع �ل��ى إي � � ��ران؟ ال�ت�ق��ري��ر
التالي يلقي الضوء على آخ��ر التطورات
والتوقعات وتأثري ما حي��دث على أس��واق
النفط العاملية.
القشة اليت أريد بها كسر ظهر إيران..
ها هي ستقصم ظهر احلظر األمريكي
يف ح��ال أق ��دم ت��رام��ب وإدارت� ��ه على فرض
اجل� ��زء ال �ث��ان��ي م�ن��ه يف ن��وف�م�بر/ت�ش��ري��ن
الثاني ،األم��ر ال��ذي دف��ع واشنطن اىل أن
تص ّرح خج ً
ال بأنها قد متنح إعفاءات من
ال�ع�ق��وب��ات ال�ت�ي س�ت�ف��رض ع�ل��ى ص ��ادرات
النفط اإليرانية الشهر املقبل.
و ُر َّب ض ��ا ّرة نافعة ،حيث يبدو أن نهاية
عصر ف��رض احل�ظ��ر ق��د أوش �ك��ت ..نسفه
الصعود الصاروخي ألسعار النفط والذي
قد يالمس سقف املئة دوالر للربميل يف
ق��ادم االي ��ام ،م��ا أج�بر اإلدارة األمريكية
على إع��ادة حساباتها بالتفرد يف قراراتها
الدولية.
وي �س �ت �ه��دف احل �ظ��ر األم�ي�رك ��ي ال ��ذي
سيدخل حيز التنفيذ يف الـ 4من نوفمرب،
صادرات إيران النفطية ،ومتارس واشنطن
ضغوطا على احل�ك��وم��ات وال�ش��رك��ات يف
كل أحناء العامل لوقف وارداتها النفطية
من إيران متاما.
ولكن م�س��ؤو ً
ال حكومياً يف إدارة ترامب
قال ،اجلمعة املاضي :إن واشنطن قد تدرس
منح إع�ف��اءات لبعض ال��دول ،وأض��اف :إن
اإلدارة (يف خضم عملية داخلية) لدراسة
م �ن��ح إع � �ف� ��اءات ل�ل�ت�خ�ف�ي�ض��ات ال �ك �ب�يرة.
وكانت تلك أول مرة يقول فيها مسؤول
أم�يرك��ي إن اإلدارة ب �ص��دد دراس� ��ة منح
إعفاءات.
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