تتمات

تتمات ص 1
محامو الدفاع...
وق ��ال حمسن حم�بي رئ�ي��س ال��وف��د اإلي��ران��ي
أن م �ع��اه��دة امل� � ��ودّة ت�غ�ط��ي جم �م��ل ال �ع�لاق��ات
اإلقتصادية الثنائية ،وأن تعامل أمريكا مع
الشركات واملؤسسات اإليرانية مبا فيها البنك
املركزي ،ميثل إنتهاكاً هلذه املعاهدة.
وأض��اف :إن البنك الوطين اإليراني (بنك
م �ل��ي) وش��رك��ة ال�ب�ن��ى التحتية ل�لإت�ص��االت
اإليرانية وشركة اخلطوط اجلوية اإليرانية،
تعد م��ن ال�ش��رك��ات األخ ��رى ال�تي تستهدفها
السياسات األمريكية.
وأوض � � ��ح حم �ب��ي ،أن اإلج� � � � ��راءات ال �ع ��اب ��رة
للحدود للمحاكم األمريكية يف لوكسمبورغ
وبريطانيا وكندا أخذت تستهدف إيران أيضاً.
واستنكر جلوء أمريكا اىل املساس بالسمعة
اإليرانية على صعيد العامل وق��ال :أنه لن ير ّد
على التهم األمريكية إلي��ران بدعمها اإلره��اب
ألنه حيضر هذه احملكمة لسبب آخر.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،أك ��د حم��ام��و ال��دف��اع عن
إيران ،بأن دفوعات أمريكا اليت تتهم إيران بدعم
اإلره��اب ال أس��اس قانوني وشرعي هلا ومل يتم
إثباتها .إن أمريكا ت��ري��د أال ي�ك��ون ه��ذا امللف
موضع إنتباه وإهتمام.
وإع�ت�بر حمامو ال��دف��اع ع��ن إي ��ران ،إج ��راءات
أمريكا املصرفية ضد إي��ران بأنها ليست بناءة
وقالوا :إن أمريكا وصفت ومن جانب واحد ،إيران
يف عقد الثمانينيات على أنها تدعم اإلره��اب،
لكن وزارة اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران�ي��ة رف�ض��ت ذلك
وإعتربت هكذا إج��راءات من قبل أمريكا يشكل
إنتهاكاً للقوانني الدولية وال ميكن الدفاع عنه
أمام أي حمكمة.
وأشاروا اىل إقدام أمريكا على إحتجاز األموال
اإلي��ران�ي��ة وق��ال��وا ب��أن ه��ذا اإلج� ��راء األمريكي
ينطوي على ع�ق��اب لعامة الشعب اإلي��ران��ي.
وق��ال��وا إن إح�ت�ج��از أم��ري�ك��ا مل�ل�ي��اري دوالر من
األموال اإليرانية أمر مثري لإلستغراب.
وأكد حمامو الدفاع عن إيران بأن إجراءات
أم��ري �ك��ا ال�ت�ي أل �ق��ت ب �ظ�لال م��ن ال �ش��ك على
اإلتفاقات املصرفية لعام  ،1954وتعاطيها مع
الشركات والبنوك اإليرانية وإستثنائها هلذه
الشركات والبنوك من مشول القوانني املالية
واملصرفية الدولية ،أمر غري ب ّناء.
وب� ��دأت حم�ك�م��ة اله� ��اي م�ن��ذ اإلث �ن�ين حبث
ش �ك��وى إي� ��ران ض��د اإلدارة األم�يرك �ي��ة بشأن
جتميد أرصدة وأموال البنك املركزي اإليراني
وفرض قيود غري قانونية ضده وسائر الشركات
اإليرانية ،وسيستمر ذلك اىل يوم غد اجلمعة.
وح �س��ب اجل� ��دول ال��زم�ني ،ق � ّدم��ت ال��والي��ات
املتحدة األمريكية وجهات نظرها بشأن عدم
صالحية حمكمة الهاي بالنظر يف هذا امللف،
وأم��س األرب�ع��اء ،قدّمت اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران�ي��ة وج�ه��ات نظرها ب�ش��أن شكواها ضد
أمريكا ،والرد على وجهات النظر األمريكية.
كما سيقوم اجلانبان اليوم اخلميس وغداً
اجلمعة ببيان وجهات نظرهما بشكل منفصل
مرة أخرى بشكل شفاهي.
ويف اليوم األول من البت يف الدعوى اإليرانية
ضد أمريكا ،حتدث حمامو الدفاع عن واشنطن
يوم اإلثنني فوجهوا تهماً ال أساس هلا إليران.
وح ��اول ��ت أم��ري �ك��ا يف دف� ��ع ال �ت �ه �م��ة ،خ�لال
جلسة اإلستماع ،طرح مزاعم سياسية مبا فيها
أكذوبة دعم إيران لإلرهاب وحتميلها مسؤولية
بعض العمليات ضد أمريكا ،لتربر إجراءاتها
وممارساتها غري القانونية واألحكام غري املربرة
بتجميد أم��وال وأرص��دة إي��ران خارج البالد مبا
فيها البنك املركزي ،وفرض قيود على الرعايا
والشركات اإليرانية التجارية.

املدعي العام...
وص � � ّرح أن ��ه ح�ت��ى ب�ع��د اهل��زمي��ة ال�ت�ي حلقت
بهم يف س��وري��ا وال �ع��راق س�ع��وا لنقل قسم من
اإلره ��اب� �ي�ي�ن اىل أف �غ��ان �س �ت��ان وه� ��م ي �ق��وم��ون
بإعدادهم اآلن ،مؤكداً ضرورة اليقظة التامة
من قبل القوى األمنية يف البالد للحيلولة دون
تكرار ما وقع يف أهواز.
يذكر أن خلية إرهابية مؤلفة من  5إرهابيني
كانوا قد ن ّفذوا هجوماً قبل فرتة على عرض
عسكري أقيم ملناسبة ذك��رى ال��دف��اع املقدس
( )1988-1980يف مدينة أهواز مركز حمافظة
خوزستان جنوب غرب إيران ما أدى اىل إستشهاد
وإصابة العشرات من املدنيني احلاضرين منهم
نساء وأطفال فضال ًعن عسكريني مشاركني
يف العرض.
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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5976
عن طبيعتها التقنية .وبشأن تفكيك األسلحة
رح��ب امل�ن��دوب اإليراني
الكيمياوية يف س��وري��اّ ،
بالتطور احلاصل يف هذا اجملال ،ونظراً لتعاون
احلكومة السورية مع منظمة حظر األسلحة
الكيمياوية ،أك��د ض��رورة جتنب تسييس هذا
امللف وجتنب مح�لات التشويه بشأن التعاون
ال �س��وري ال �ب � ّن��اء م��ع امل�ن�ظ�م��ة .وب �ش��أن ال ��دورة
ال�ع��اش��رة للمؤمتر ال��دول��ي للجوانب الطبية
للمساعدة والوقاية من األسلحة الكيمياوية
وال��ذي إستضافته طهران من  1اىل  5تشرين
االول/اكتوبر اجل��اري ،قال املندوب اإليراني:
ه��ذه ال ��دورة تعد مبثابة فرصة ق ّيمة لتعزيز
م �ع��رف��ة األط� �ب ��اء وم �ه��ارات �ه��م ل �ع�لاج ضحايا
األسلحة الكيمياوية.

مجلس صيانة...
وق��د ص��ادق ن��واب جملس ال�ش��ورى اإلسالمي
األح � ��د امل ��اض ��ي ،ع �ل��ى الئ �ح��ة إن �ض �م��ام إي� ��ران
إلتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرائم املنظمة
(بالريمو) .ومن املقرر أن تتخذ جمموعة العمل
املالي  FATFالقرار خالل إجتماعها املقبل حول
إجراءات إيران لتنفيذ توصيات هذه اجملموعة.

تخت روانجي...
سيادة القانون يف العالقات بني احلكومات،
م��ؤك��داً تعهد ال���دول األوروب��ي ��ة عملياً جتاه
مسؤولياتها يف إطار اإلتفاق النووي.
وأشار اىل اداء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
خالل األع��وام ال�ـ 15املاضية يف اجملال النووي،
ولفت اىل النهج املسؤول للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وإميانها باحلوار والتعاون ،مذكراً
ب��أن إستمرار أي إت�ف��اق دول��ي يستلزم اإليفاء
بالتعهدات من قبل مجيع األطراف.
وان �ت �ق ��د رواجن� � ��ي اإلج � � ��راء غ�ي�ر ال �ق��ان��ون��ي
والالمسؤول للحكومة األمريكية يف اخلروج
من اإلتفاق النووي ونقض القوانني الدولية،
حم ��ذراً م��ن ت��داع�ي��ات صمت ال ��دول جت��اه هذا
السلوك األمريكي اخلطري.

دهقاني...
وأش��ار دهقاني اىل اغتيال  17ألف مواطن يف
إي��ران من قبل زمرة (خلق) اإلرهابية يف بدايات
عقد الثمانينات م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي وق ��ال :إن
اإلرهابيني يعيشون اليوم براحة البال يف أمريكا،
وإن أمريكا اليوم تتهم إيران اليت حاربت داعش
والقاعدة خالل األعوام األخرية ،بدعم اجلماعات
اإلرهابية ومتنح الرتاخيص لإلرهابيني بسهولة
لتنظيم تظاهرات ضدإيران.
وأكد بأن قوى األمن الداخلي تكافح تهريب
امل �خ��درات ال�ي��وم يف احل ��دود ومتنع تهريبها اىل
أوروبا وقال :إن قوى األمن الداخلي قدمت لغاية
اآلن يف طريق مكافحة تهريب املخدرات  3آالف
شهيد واكثر من  12ألف جريح معاق ومنعت
تهريب املخدرات اىل أوروبا ،ورغم ذلك مل يوجه
إليران حتى الشكر والتقدير على ذلك :بل تكال
هلا التهم يف خمتلف احملاكم أيضاً.

خوشرو...
يعد تهديداً جاداً
وأض��اف :إن هذا التصرف ُّ
ضد ميثاق األم��م املتحدة والعالقات الدولية
وهو ما يستلزم رداً سريعاً وحازماً من اجملتمع
ال ��دول ��ي ،إذ أن اإلج� ��راء األم�يرك��ي املخالف
للقوانني يعد ظ��اه��رة ج��دي��دة ويف ذات الوقت
خطرية ختلق مشاكل ألسس سيادة القانون
على املستوى الدولي.
وأك��د خوشرو أنه ينبغي على مجيع الدول
احل� ��ذر م��ن ه ��ذه اخل �ط��وة األم�يرك �ي��ة وع��دم
السماح بوقوعها ،داعياً اجلمعية العامة حلماية
سيادة القانون على الصعيد الدولي واملبادرة اىل
دعم منهج التعددية والوقوف بوجه دولة تهدد
سائر الدول كي ال تلتزم بالقوانني الدولية.
وأش��ار اىل شكوى إي��ران املرفوعة اىل حمكمة
العدل الدولية يف الهاي ،وإعترب إصدار احملكمة
ق ��راراً مؤقتاً ملزماً لصاحل إي ��ران ،دل�ي�ل ً
ا آخر
على عدم قانونية احلظر األمريكي ضد إيران
وشعبها .واعترب مندوب إيران إجراء أمريكا غري
القانوني يف مصادرة أموال إيرانية مظهراً آخر
إلج� ��راءات أمريكا املخالفة للقوانني الدولية
وأض� ��اف :إن ��ه يف ه ��ذا اجمل ��ال ق��ام��ت أم��ري�ك��ا يف
إنتهاك صارخ للقوانني الدولية مبصادرة مليارات
ال� � ��دوالرات م��ن احل �ك��وم��ة وال �ب �ن��ك امل��رك��زي
اإليراني وستقوم حمكمة العدل الدولية يف هذه
األيام بالبت يف هذا املوضوع أيضاً.

إيران تدعو...

معلومات...

إستخدام األسلحة الكيمياوية خالل املؤمتر
ال��راب��ع اخل ��اص ب��ال��دول األع �ض��اء يف امليثاق،
وإع�ت�بر ذل��ك بأنه خ��ارج مهام منظمة حظر
األسلحة الكيمياوية ،ورأى أن ختصيص أي
ميزانية لتنفيذ ه ��ذا ال �ق��رار غ�ير اإلمج��اع��ي
وامل�ث�ير للجدل وتغيري هيكلية منظمة حظر
األس�ل�ح��ة الكيمياوية مب��ا فيها تشكيل إدارة
ج��دي��دة حت��ت ع �ن��وان إدارة حت��دي��د مسؤولية
إس �ت �خ��دام األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��اوي��ة ،ب��أن��ه أم��ر
غ�ير م�ب�رر .وإت�ه��م م�ن��دوب إي ��ران بعض ال��دول
األعضاء يف منظمة حظر األسلحة الكيمياوية،
بأنها إبتعدت عن القرارات اإلمجاعية حتى يف
املواضيع احلياتية ،وأنها بصدد حرف املنظمة

وقال املسؤول :إن اخلمسة عشر كلهم غادروا
بعد س��اع��ات قليلة فقط ،وح ��ددت تركيا اآلن
األدوار اليت يُعتقد أن معظمهم قاموا بها وهم من
احلكومة السعودية أو أجهزة األمن .وقال املسؤول:
إن أحدهم كان خبرياً بالتشريح ،ويفرتض أن
وجوده كان للمساعدة يف تقطيع اجلثة.
ك �م��ا أوردت ص�ح�ي�ف��ة (ن� �ي ��وي ��ورك ت��امي��ز)
ن�ق�ل ً
ا ع��ن صحيفة (ص �ب��اح) ال�ترك�ي��ة ،مساء
الثالثاء ،أن الفريق الرتكي العامل بالقنصلية
السعودية بإسطنبول ،منح إج��ازة عاجلة من
القنصلية يف ي��وم اختفاء الصحفي املعارض
مجال خاشقجي.
ون �ش ��رت ص�ح�ي�ف��ة (غ� ��اردي� ��ان) ال�بري�ط��ان�ي��ة

التفاصيل ذات �ه��ا .وعللت الصحف الرتكية
ذلك بأن هناك إجتماعاً دبلوماسياً هاماً يف
القنصلية.
* األمن الرتكي يريد تفتيش منزل القنصل
السعودي بإسطنبول
وأفادت قناة (اجلزيرة) بأن (اتصاالت تركية
مع السعودي ة للسماح بتفتيش منزل قنصلها
بإسط نبو ل ) ،م شري ًة إىل أن (الطلب الرتكي
يتضم ن تفت يش ا لقنصلية السعودية ومنزل
القنصل يف آن واحد).
وأش��ارت إىل أن (طلب تفتيش منزل القنصل
ال�س�ع��ود ي ج��� ا ء ب عد معلومات بتوجه سيارة
مشتبه فيها إليه).
* إتصاالت سعودية إلعتقال خاشقجي
بدورها ،قالت صحيفة (واشنطن بوست) :إن
اإلستخبارات األمريكية إعرتضت اتصاالت
مل�س��ؤول�ين س �ع��ودي�ين يبحثون خطة إلعتقال
خ��اش�ق�ج��ي ،مضيفة أن ��ه مل يتضح م��ن ه��ذه
االتصاالت ما إذا كان سيتم اعتقال الصحايف
السعودي أم قتله .وأش ��ارت (صحيفة واشنطن
بوست) إىل أن��ه ليس من الواضح أيضاً ما إذا
كانت السلطات األم�يرك��ي��ة بناء على هذه
املعلومات قد ح � ّذرت خاشقجي أم مل حت��ذره.
وكان رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس
الشيوخ األم�يرك��ي السيناتور ب��وب كوركر
ق��ال :إن كل املؤشرات تدل على أن خاشقجي
ُقتل يف القنصلية السعودية بإسطنبول.
وأض � ��اف ك ��ورك ��ر :إن رؤي �ت��ه ب �ش��أن مقتل
خاشقجي تأكدت بعد اطالعه على معلومات
استخبارية سرية .وأكد كوركر يف تصرحيات
مل��وق��ع دي�ل��ي بيست أن رواي���ة ال�س�ع��ودي��ة بشأن
خاشقجي غري مقنعة.
وق��ال ناشر (واشنطن بوست) :إن سبعة أيام
مرت على دخول مجال خاشقجي إىل القنصلية
السعودية يف إسطنبول ،ومل يقدَّم إىل اآلن أي
دليل على أنه غادر املبنى.
حي ومعتقل يف اململكة!
* خاشقجي ّ
يف امل �ق��اب��ل ،ق � ّدم��ت صحيفة (داي �ل��ي م��اي��ل)
الربيطانية رواية خمتلفة متاماً وتتناقض مع
فرضية مقتل خاشقجي ،فذكرت أ ّن األخري
ّ
خاصة
مت ترحيله من تركيا على منت طائرة ّ
وهو اآلن سجني يف اململكة ،حيث من املمكن أن
يكون ما زال على قيد احلياة ،حبسب معلومات
حصلت عليها الصحيفة من مصدر مق ّرب من
العائلة احلاكمة.
وفيما حصل م��وق��ع الصحيفة على لقطة
تظهر دخ ��ول اخلاشقجي إىل املبنى ،مل يت ّم
رصد ّ
أي مشاهد تظهر أ ّنه قد خرج منه.
ويف م ��زي ��د م ��ن ال �ت �ف��اص �ي��ل ،أخ �ب�ر امل �ص��در
الصحيفة أ ّن خاشقجي ،وبعد دخ��ول��ه مبنى
أخذ بسيارة من نوع مرسيدس سوداء
السفارةِ ،
من طراز ( )500-Sوحافلة صغرية بيضاء برفقة
أربعة مسؤولني سعوديني إىل مطار إسطنبول،
حيث طار على منت طائرة خاصة إىل دبي ومن
بعدها إىل الرياض حيث يت ّم احتجازه اآلن .ويف
اخلاصة بالرحالت اجلوية تظهر
التسجيالت
ّ
�اص��ة م��ن ن��وع (،)Gulf Stream IV
ط��ائ��رة خ� ّ
وذيلها رقم ( )HZ-SK2قد ّ
حطت يف إسطنبول
عند الثالثة صباحاً يف  2تشرين األول/أكتوبر،
يوم إختفاء اخلاشقجي.
ووف��ق املصدر ،غ��ادرت الطائرة نفسها الحقاً
يف اليوم نفسه ،متو ّقفة يف دبي ث ّم ّ
اتهت حنو
ال��ري��اض .واق�ت�ي��د اخلاشقجي م��ن ه�ن��اك إىل
الرياض حيث بقي يف مكان ما.
* متو ّرطون يف خطف أو قتل مجال
يف غضون ذلك ،نشرت وسائل إعالم تركية
ص��ور السعوديني املشتبه بتورطهم يف خطف
أو ق�ت��ل خ��اش�ق�ج��ي داخ� ��ل قنصلية ب �ل�اده يف
إسطنبول.
وأف � ��ادت أن اآلت �ي��ة أمس ��اؤه ��م يعتقد بأنهم
متورطون بإغتيال خاشقجي:
 -1مشعل البستاني -2 ،صالح الطوبيجي،
 -3ن��اي��ف العريفي -4 ،حم�م��دال��زه��ران��ي-5 ،
منصور أبو حسني -6 ،خالد الطييب -7 ،عبد
العزيراحلوساوي -8 ،وليد الشهري -9 ،تركي
الشهري -10 ،طاهر احلربي -11 ،ماهر املرتب،
 -12ف�ه��د ال �ب �ل��وي -13 ،ب ��در ال�ع�ت�ي�بي-14 ،
مصطفي املداني -15 ،سيف القحطاني.
أما املغرد السعودي الشهري (جمتهد) فقال:
ي �ب��دو أن التفاصيل ال�ت�ي ستنشرها تركيا
س �ت �ك��ون ك��اف �ي��ة ل�ل�ق�ض��اء ع �ل��ى اب���ن سلمان
سياسياً ،ورمب��ا تتسبب يف موقف دول��ي يعترب
السعودية دولة مارقة وابن سلمان جمرماً دولياً
مطلوباً حملكمة اجلنايات الدولية.
وقال جمتهد يف تغريدة له( :يبدو أن التفاصيل
اليت ستنشرها تركيا ستكون كافية للقضاء
على ابن سلمان سياسياً ،ورمبا تتسبب يف موقف
دولي يعترب السعودية دولة مارقة وابن سلمان
جمرماً دولياً مطلوباً حملكمة اجلنايات الدولية،
وجيرب احلكومة األمريكية وترامب على التخلي
عن ابن سلمان بل رمبا السعي للتخلص منه
حتى ال يكون ورط��ة) .وأض��اف( :ورغ��م أن لدى
السلطات ال�ترك�ي��ة التسجيالت واملعلومات
ال�ك��اف�ي��ة لكنها ت�تري��ث ح�ت��ى تكتمل ال �ص��ورة
قانونيا وقضائيا بعد أن اكتملت معلوماتياً،
وذلك حتى يكون التقرير النهائي بشكل يدين
ابن سلمان بأدلة قانونية دامغة وتتم صياغته
بطريقة تصمد أمام أي مؤسسة قضائية).
وأض��اف جمتهد( :ويعيش ابن سلمان حاليا
ح��ال��ة إض �ط��راب وق�ل��ق وإرت �ب��اك ،وإستنتج من
خ�ل�ال طلبات احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة أن لديهم
التفاصيل كاملة ،ولكن أكثر م��ا أرع�ب��ه أن
األمريكان وصلتهم أدل��ة دامغة جتعل ترامب
عاجزاً عن الدفاع عنه وهو يرتقب الساعة اليت
يتخلى فيها ترامب عنه).

ُربَّ ضارة نافعة...
* تطمينات زائفة
م� ��ع اق � �ت ��راب ت �ط �ب �ي��ق ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
األم�يرك�ي��ة احل��زم��ة الثانية م��ن احلظر ضد
إي� ��ران ال�ت�ي ت�س�ت�ه��دف بشكل رئ �ي��س النفط،
تزايدت التساؤالت والتكهنات حول مدى قدرة
ال� ��دول املنتجة للنفط ع�ل��ى س��د ال�ن�ق��ص يف
اإلم��دادات العاملية .وأكدت اإلدارة األمريكية
م ��راراً أنها ستضمن أن س��وق النفط سيتمتع
بإمدادات كافية قبل أن تعاود فرض عقوبات
نفطية على إي ��ران يف نوفمرب/تشرين الثاني
املقبل ،وذلك عرب استخدام احتياطيات النفط
اإلسرتاتيجية يف الواليات املتحدة عند احلاجة
لدفع األسعار لالخنفاض ،باإلضافة إىل حث
ال��دول املنتجة للنفط يف أوب��ك وروس�ي��ا على
زيادة اإلمدادات من أجل ختفيض األسعار.
* السعودية ترقص على احلبال املهرتئة
هذا األمر أكده ولي العهد السعودي حممد
بن سلمان ،الذي قال خالل حواره مع بلومبريغ
ي��وم اجلمعة املاضي( :إن الطلب ال��ذي قدمته
ال��والي��ات املتحدة للسعودية وال ��دول األخ��رى
األعضاء يف منظمة (أوب��ك) ،هو التأكد من
أن��ه إذا ك��ان هناك نقص يف امل�ع��روض بسبب
إيران فإننا سنوفر ذلك ،لذلك حنن س ُنصدّر
ما يُقدر بربميلني إضافيني مقابل أي برميل
مفقود من طرف إيران).
* مباذا ردّت إيران؟
وام��ا يف املقابل ،اعترب وزي��ر النفط اإليراني
بيجن زنكنة ،أن ادع��اءات املسؤولني السعوديني
(يف اشارة حملمد بن سلمان) قد تسعد الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،ولكن اسواق النفط
ال تصدق بها ،وأضاف :هذه التصرحيات جاءت
بضغط من ترامب على السلطات السعودية.
يف احلقيقة ال السعودية وال أي دول��ة منتجة
أخرى متلك مثل هذه القدرة .وكشف زنكنة
بأن السعوديني قاموا فقط بفتح (احتياطاتهم
السابقة) أمام السوق ،وأن انتاجهم مل يزد.
وأك ��د ان التصريح ال�س�ع��ودي ق��د ي�ك��ون له
(تأثري نفسي قصري األمد) ،لكنه ال يعين الكثري
ألس ��واق الطاقة العاملية ال�تي أب��دت خماوفها
ح��ول النقص املتوقع برفع األس�ع��ار .وبالتالي
ي��أت��ي إس�ترض��اء ألمريكا ويعكس متاشياً مع
احلظر األمريكي ضد طهران.
وي��رى العديد م��ن اخل�ب�راء اإلقتصاديني أن
ارت�ف��اع أس�ع��ار النفط سيكون ه��و سيد السوق
م��ع دخ ��ول احل�ظ��ر النفطي األم�يرك��ي على
إي��ران حيز التنفيذ يف نوفمرب ،فيذهبون إىل
أن األسعار ستتجاوز  100دوالر يف الربميل وهو
سعر ليس بإمكانه أن يرضي اجلميع يف األسواق
العاملية .كما ي��رى اخل�براء أن السعودية لن
تستطيع تعويض اإلنتاج اإليراني النها تنتج
حاليا بطاقتها القصوى ول��ن تستطيع ضخ
مليوني برميل إضافيني يف الظروف الراهنة.
ف �م��ن خ�ل�ال ق � ��رأءة م�ت��أن�ي��ة ل�ل�أوض ��اع ال�تي
تشهدها األس ��واق النفطية يتبني ب��وض��وح ان
اإلدارة األمريكية ستفشل كما فشلت سابقا
يف مترير سياستها جت��اه إي ��ران وحديثها عن
دراسة منح اعفاءات لبعض الدول هو خري دليل
على ذلك.
نق ً
ال عن موقع العامل

تتمات ص 3
التنظيمات...
وجنحت تركيا إىل حد كبري عرب نشاط
استخباراتها املكثف يف ضبط خطوط التماس
ومنع أي تصعيد واس��ع على جبهات حساسة
مثل ريف الالذقية ،على الرغم أن عدداً كبرياً
من القيادات اإلرهابية انتقدت االتفاق يف العلن،
وص ّنفت تركيا بني «األعداء» ،داعية إىل عدم
الرضوخ وتسليم نقاط الرباط أو السالح.
وسعت «النصرة» إىل احلفاظ على موقف
ضبابي من االتفاق ،وسط انقسام يف صفوف
قياداتها يف ش��أن��ه ،متجنبة خماطر انشقاق
امل �ع ��ارض�ي�ن داخ �ل �ه��ا ل�ل�ت�م��اه��ي م ��ع اخل�ط��ط
ال�ترك�ي��ة .وك ��ان الف�ت�اً ال�ث�لاث��اء دخ ��ول وفد
من «االئتالف املعارض» ألول مرة منذ سنوات
إىل إدلب ،حيث التقى ممثلوه عدداً من أعضاء
«اجلبهة الوطنية للتحرير» ،الذين قدموا هلم
شروحات عن املنطقة منزوعة السالح.
وم ��ع ب �ق��اء مخ�س��ة أي� ��ام ف�ق��ط ق�ب��ل امل��وع��د
امل�ف�ترض إلن�ش��اء تلك املنطقة ،باتت املهمة
احلالية على ج��دول أعمال اجلانب الرتكي،
ان�س�ح��اب عناصر التنظيمات اإلره��اب �ي��ة من
تلك املنطقة ،وهي مهمة ختتلف عن سابقتها
من حيث األهمية واحلساسية.
ونقلت وكالة «ف��ران��س ب��رس» عن مصدر
حملي مقرب من «النصرة» ،قوله إن «اجلميع
اض �ط��ر ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى ه ��ذه االت��ف ��اق وعلى
مضض» ،مضيفا ان التزام «النصرة» وفصائل
أخرى بتنفيذه ،أتى بعد احلصول على «تعهدات
تركية بأن ليس لدى روسيا أو الدولة السورية
أو إيران نية االنقالب على االتفاق ،وبأن وجود
القوات الرتكية ونقاطها سيحول دون أي عمل
عسكري» .من جهة اخرى جددت التنظيمات
اإلره��اب �ي��ة امل�ن�ت�ش��رة يف ري ��ف ح�ل��ب اجلنوبي
الغربي اع�ت��داءات�ه��ا بالقذائف على األح�ي��اء
السكنية يف مدينة حلب.
وأف ��ادت وك��ال��ة سانا م��ن حلب بسقوط 4
قذائف صاروخية االربعاء أطلقها اإلرهابيون
امل �ن �ت �ش��رون يف مج�ع�ي��ة ال ��زه ��راء مش ��ال غ��رب
حلب على أط��راف حيي ش��ارع النيل والشهباء

اجل��دي��دة .وبينت سانا أن االع �ت��داء اإلرهابي
تسبب بوقوع أض��رار مادية كبرية يف عدد من
املنازل والسيارة املركونة يف املكان دون وقوع
إصابات بني املدنيني.
وذك��ر الوكالة أن االعتداء جاء بعد عدة
ساعات على اعتداء آخر نفذه اإلرهابيون ،حيث
استهدفوا بالقذائف ليلة الثالثاء حيي شارع
النيل والشهباء اجلديدة ما تسبب بوقوع دمار
كبري يف املنازل.
وت�ن�ت�ش��ر يف ري ��ف ح�ل��ب اجل �ن��وب��ي ال�غ��رب��ي
جمموعات إرهابية مرتبطة بالنظام الرتكي
تعتدي بني احلني واآلخر على األحياء السكنية
يف مدينة حلب ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع
أضرار يف املمتلكات العامة واخلاصة.

إدخال وقود...
ووصلت شاحنات حمملة بالوقود إىل حمطة
توليد الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة ،عرب
آلية األمم املتحدة.
م��ن جهته أك��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م احلكومة
الفلسطينية أمحد الشامي أن «أي مساعدات
دولية لقطاع غزة جيب ان تكون عرب احلكومة
وبالتنسيق معها ..وذلك بهدف ضمان وحدة
القرار السياسي الفلسطيين اضافة اىل احلد
من حماوالت تصفية القضية الفلسطينية او
فصل القطاع عن الضفة الغربية».
وح� � ��ذ ّرت وزارة ال �ص �ح��ة الفلسطينية يف
 9أي �ل��ول /سبتمرب م��ن ت��وق��ف عمل امل��ول��دات
الكهربائية داخل ُ
كربى مستشفيات قطاع غزة
ج ّراء نفاد كميات الوقود املش ّغلة هلا.
وقال املتحدث بامسها أشرف القدرة إنه «بدأ
العد التنازلي لتوقف املولدات الكهربائية يف
كربى مستشفيات قطاع غزة جراء تفاقم أزمة
الوقود وال يوجد جتاوب من خمتلف اجلهات
حتى اللحظة» .ويف متوز /يوليو  ،2018شددت
«إسرائيل» القيود على شحنات املواد اليت تعرب
حدودها إىل قطاع غزة .ويف سياق آخر صادق
العدو الصهيوني ،األربعاء ،على إقامة  8وحدات
استيطانية جديدة يف مستوطنة «جمدال عوز»
القريبة من بلدة بيت فجار ،جنوب بيت حلم
بالضفة الغربية.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة «وف � ��ا» الفلسطينية عن
مدير ع��ام هيئة مقاومة اجل��دار واالستيطان
يف بيت حلم حسن برجيية قوله :إن سلطات
العدو أعلنت مصادقتها على إضافة  8وحدات
استيطانية يف املستوطنة املذكورة ،مشريا اىل
وج��ود موافقة يف الوقت احلالي دون املصادقة
على إضافة ( )600وحدة استيطانية أخرى يف
املستوطنة ذاتها مستقبال.
وأكد برجيية أن هذا اإلجراء االستيطاني
يأتي ضمن «تسمني» املستوطنات الصغرية يف
إطار جتمع مستوطنة «غوش عصيون « جنوبا.
كما شنت ق ��وات ال�ع��دو الصهيوني ،فجر
األربعاء ،محلة مداهمات واعتقاالت يف مناطق
متفرقة م��ن م��دن الضفة احملتلة ،طالت 21
فلسطينياً بينهم  14شابا من مدينة طولكرم
وح��ده��ا .وأف ��ادت وكالة «فلسطني ال�ي��وم» أن
قوات العدو اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت
 14ش��اب��ا م��ن م �ن��ازل ذوي �ه��م ب�ع��د مداهمتها
وتفتيشها والعبث مبحتوياتها.
واندلعت مواجهات بني شبان وق��وات العدو
مشال طولكرم.
كما اقتحمت قوات العدو الصهيوني حي
املعاجني يف نابلس وقامت باستجواب شقيقة
م�ن�ف��ذ ع�م�ل�ي��ة «ب� ��رك� ��ان» وال �ت��ي ق �ت��ل فيها
مستوطنان واصيب ثالث قرب سلفيت.

من بينها...
وق� ��ال ع�ب��د امل �ه��دي خ�ل�ال اج �ت �م��اع ع�ق��ده،
االربعاء ،مع النائب االول لرئيس جملس النواب
حسن الكعيب ،حبضور عدد من النواب« ،جيب
التقارب بني السلطة التشريعية والتنفيذية»،
مشريا اىل أن «هناك قوانني تشرع من جملس
الوزراء ويتم ارساهلا اىل جملس شورى الدولة
وتدرسها اللجان النيابية وقد ترجعها ،مايعرقل
القوانني».
واض� ��اف أن «ه �ن��اك م��ن ال�ق��وان�ين ال�ت�ي مل
تنفذ حتى اللحظة على ال��رغ��م م��ن وضعها
يف ال ��دورة االوىل» ،مقرتحا ان يكون لرئيس
جملس ال��وزراء مقرا له داخ��ل جملس النواب
وأن يكون هناك اجتماع دوري يف الربملان مع
ال�ن��واب للتنسيق بني السلطتني التنفيذيني
والتشريعيني».
من جهة أخرى ،جدد رئيس الوزراء املنتهية
والي� �ت ��ه ح �ي ��در ال� �ع� �ب ��ادي ،ت��أك �ي��ده ع �ل��ى ان
احل�ك��وم��ة ماضية يف مسؤولياتها حتى آخر
ي��وم من ب��دء تشكيل احلكومة اجل��دي��دة ،فيما
اشار اىل ان العراق حيتاج اىل خلق فرص عمل
ودع��م االستثمار .وق��ال العبادي يف كلمة له
خالل املؤمتر االسبوعي وتابعته وسائل اعالم:
بالنسبة للخروقات واالحداث االمنية االخرية،
ف�ن�ح��ن ب�ش�ك��ل ع� ��ام ن�لاح��ق اخل ��ارج�ي�ن على
القانون ومت اعتقال شبكات خطرية وعدد من
عصابات اجلرمية».
وأش ��ار ان “ان�ت�ق��ال احل�ك��وم��ة بشكل سلس
وسهل يفوّت الفرصة على االره��اب الستغالل
أي فراغ ،وسنستمر بعملنا يف خدمة املواطنني،
فالعمل ال�س�ي��اس��ي ال ينتهي باملنصب وم��ن
املمكن ان خن��دم امل��واط��ن س��واء يف املنصب او
خارجه واملهم هو خدمة املواطنني والبلد ومن
أي موقع”.
وب�ين العبادي ان��ه “بعد دق��ائ��ق م��ن تكليف
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ع ��ادل عبد امل �ه��دي ق��دم��ت ال��دع��م ل��ه وامتنى
له النجاح يف مهمته” ،الفتا اىل “اننا نسعى
الس�ت�م��رار التحالفات السياسية ،فالعملية
ال�س�ي��اس�ي��ة حت �ت��اج اىل رع��اي��ة ك��ي ت�ص��ب يف
ص��احل ال�ن��اس وال جي��وز ان تتحول اىل ص��راع
حزبي الجل التسقيط ومستمرون بالتعاون مع
اجلميع لتحقيق النجاح”.
* حزب بارزاني يبحث االنضمام إىل حكومة
عبد املهدي
رغم حديث احلزب الدميقراطي الكردستاني
املستمر عن املؤامرات السياسية من قبل بغداد
منذ تسمية برهم ص��احل رئيسا للجمهورية
وعدم التصويت لصاحل مرشحهم فؤاد حسني
يف الثاني من تشرين األول  /أكتوبر  ،2018إال
أن هناك تصرحيات خترج من أعضائه تؤكد
مرونة يف التعاطي مع احلكومة اجلديدة.
فقد صرحت ميادة النجار النائبة عن احلزب
بأن هناك رغبة لدى اجلميع لتواجد احلزب يف
احلكومة االحتادية املقرر تشكيلها خالل أيام،
الفتة إىل ثقل احلزب الدميقراطي الكردستاني
يف ب �غ��داد .ولفتت إىل أن م��ا أغ�ض��ب أعضاء
احل��زب يف البداية ،هو التأكيدات املستمرة
من قبل كتل وأحزاب -مل تسمها -بالتصويت
لصاحل ف��ؤاد حسني مرشح احل��زب وهو ما مل
يتحقق ساعة احلسم.
* احل�ل�ب��وس��ي ي�ب�ح��ث م��ع رئ �ي��س جملس
االعيان األردني العالقات الثنائية
حب � ��ث رئ � �ي� ��س جم� �ل ��س ال � � �ن� � ��واب حم �م��د
احللبوسي ،االربعاء ،مع رئيس جملس االعيان
األردن��ي العالقات الثنائية بني البلدين وسبل
دع�م�ه��ا .وق ��ال مكتب احل�ل�ب��وس��ي يف ب�ي��ان ان
«رئ �ي��س جم�ل��س ال��ن ��واب حم�م��د احللبوسي
استقبل مبقر إقامته يف انطاليا ،رئيس جملس
االعيان األردني فيصل الفايز».
واض� � ��اف ان� ��ه «ج � ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء حبث
العالقات الثنائية بني البلدين وسبل دعمها
وتطويرها وتعزيز التعاون االقتصادي يف جمال
التجارة واالستثمار».
* وزير اخلارجية الرتكي يف زي��ارة رمسية
اىل بغداد ..اليوم
ي �ع �ت��زم وزي� ��ر اخل ��ارج �ي ��ة ال�ت�رك ��ي م��ول��ود
جاويش أوغ�ل��و ،زي��ارة ال�ع��راق اليوم اخلميس،
للقاء الرئيس برهم صاحل ،وعددا من الزعماء
السياسيني يف بغداد وأربيل.
وقالت وزارة اخلارجية الرتكية يف بيان ان
«وزير اخلارجية الرتكي سيزور العراق يومي
اخلميس واجل�م�ع��ة امل��واف�ق�ين ال � �ـ 11و 12من
تشرين األول اجلاري».
واضافت اخلارجية ان «من املنتظر أن يلتقي
وزير اخلارجية الرئيس برهم صاحل ،والزعماء
ال �س �ي��اس �ي�ين ال �ع ��راق �ي�ي�ن ومم �ث �ل��ي اجمل�ت�م��ع
ال�ترك �م��ان��ي» .وت��اب �ع��ت ان ��ه «س �ي �ج��ري وزي��ر
اخلارجية الرتكي مباحثات مع مسؤولي إقليم
كردستان العراق يف أربيل».
* وزير الدفاع النروجيي يف بغداد على رأس
وفد عسكري
ويف ال��س��ي ��اق ذات � � ��ه ،وص � ��ل وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
النروجيي ،االربعاء ،اىل العاصمة بغداد على
رأس وفد عسكري.
وقال مراسل السومرية نيوز ،ان وزير الدفاع
النروجيي فرانك باك جنسن وصل االربعاء،
اىل ال�ع��اص�م��ة ب �غ ��داد يف زي � ��ارة رمس �ي��ة على
رأس وف��د عسكري .واض��اف املراسل ان الوزير
ال �ن��روجي��ي سيلتقي ب��امل�س��ؤول�ين العسكريني
ال�ع��راق�ي�ين ع�ل��ى رأس �ه��م وزي ��ر ال��دف��اع ع��رف��ان
احل�ي��ال��ي ،ويبحث معهم ال �ت �ط��ورات االمنية
والعالقات الثنائية بني البلدين.
* اصغر أمراء داعش يكشف خفايا التنظيم
خالل معاركه يف العراق
كشف اص�غ��ر أم� ��راء اجمل ��ال العسكري يف
«داع� ��ش» امل��دع��و أب��و عبد احل��ق ال�ع��راق��ي عن
أس��رار وخفايا دارت يف اواس��ط التنظيم خالل
معاركه االخرية يف العراق وسوريا.
وق ��ال ال �ع��راق��ي يف ت�ص��ري��ح ص �ح��ايف خ�لال
االدالء باعرتافاته ان «داع��ش خسر معركة
املوصل بالرغم من أن مقاتليه كانوا أكثر أو
مساوين لعدد قوات اجليش العراقي» ،مشريا
اىل ان «هناك خالفات كثرية نشبت آنذاك بني
قادة التنظيم» .واضاف ان «داعش خسر كثريا
من املعارك بسبب ارسال زعيم التنظيم ابو بكر
البغدادي قادة غري مؤهلني للقتال ,ومل يتجرأ
أحد على االعرتاض على قراراته» ،الفتا اىل ان
«اضطهاد السكان احملليني كان أحد أسباب
اهلزمية ايضا».
* جنايات ذي ق��ار :اإلع��دام واملؤبد لثالثة
إرهابيني
قضت حمكمة جنايات ذي ق ��ار ،األرب �ع��اء،
ب ��اإلع ��دام شنقا ح�ت��ى امل� ��وت حب��ق «إره ��اب ��ي»
م��ع احل�ك��م بالسجن امل��ؤب��د على «إره��اب�ي�ين»
اثنني بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خمتلفة يف
حمافظة األنبار.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ال��رمس��ي جمل�ل��س ال�ق�ض��اء
األعلى القاضي عبد الستار بريقدار يف بيان،
إن «حم�ك�م��ة ج�ن��اي��ات ذي ق ��ار ن�ظ��رت قضايا
ثالثة مدانني أحدهم اشرتك جبرمية تفخيخ
س�ي��ارة ن��وع بيك اب يف مدينة ال��رم��ادي أدت
إىل استشهاد تسعة مواطنني وبدوافع ارهابية
وحكمت عليه باالعدام شنقا حتى املوت».
وأضاف بريقدار ،أن «احلكم بالسجن املؤبد
مش��ل إره��اب �ي�ين اث �ن�ين ع��ن ج��رمي��ة االن�ت�م��اء
اىل تنظيم اره��اب��ي مسلح وجرمية االش�تراك
بادخال سيارة مفخخة اىل مدينة الرمادي»،
مشرياً إىل أن «االح�ك��ام ص��درت وفقا الحكام
املادة الرابعة 1/من قانون مكافحة االرهاب رقم
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