
االســتقرار  وعــم  للحــرب 
االفــراد  تســتهدف  والتــي 

الضعفــاء.
ايــران  ان   ، وتابــع 
الــازم  مــن  بــان  تعتقــد 
فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة 
فــي  االهتمــام  البغيضــة، 
بالجــذور  شــامل  اطــار 
واالجــراءات الوقائيــة ودعــم 
الضحايــا ومعاقبــة مهربــي 
البشــر كــي يصــل التعــاون 

الدولــي فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة الــى النتيجــة 
الازمــة.

هــذه  جــذور  مكافحــة  ان  خوشــرو،  واضــاف 
الظاهــرة، هــي مســؤولية اساســية لمجلــس االمــن، 
ــس عــن مســؤوليته  ــي هــذا المجل ــو تخل ولكــن ل

فانــه ســوف لــن ينجــح فــي البــت فــي هــذه الظاهرة 
ــر  ــي والتقاري ــع الليب ــو الوض ــك ه ــى ذل ــال عل والمث

ــد فيهــا. ــرق مــن جدي ــواردة حــول ظهــور ال ال
وتســاءل قائــا، فــي الحقيقــة، متــي ســيبت 
التــي  الحكومــات  بمســؤولية  االمــن  مجلــس 
اوجــدت هــذه الظــروف بهجومهــا علــى ليبيــا ؟.

مجمــع  رئيــس  نــوّه  طهران-تســنيم:- 
تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة اهلل الســيد محمــود 
هاشــمي شــاهرودي الــى نهايــة تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي؛ مصرحــا فــي كلمتــه بمؤتمــر "محبــي 
ــن" أن اإلنتصــار  ــة التكفيريي ــت )ع( وقضي اهــل البي
علــى هــذا التنظيــم اإلجرامــي ســيؤدي إلــى إفشــال 

األمريكيــة. المؤامــرات 

وهنــأ آيــة اهلل هاشــمي شــاهرودي، وفــي كلمتــه 
امــس االربعــاء بمؤتمــر "محبــي اهــل البيــت )ع( 
وقضيــة التكفيرييــن" الدولــي الــذي انطلــق باعمالــه 
ــورة  ــد الث ــأ ســماحة قائ ــران، هن ــاح امــس  بطه صب
ســوريا،  فــي  والحكومــة  والشــعب  اإلســامية 
الثــورة  حــرس  فــي  والنضــال  المقاومــة  وقــوى 
ــبة  ــك بمناس ــي، وذل ــزب اهلل اللبنان ــامية وح اإلس
ــة وإســتعادة  ــى شــجرة داعــش الخبيث اإلنتصــار عل
آخــر المعاقــل التــي كان يســيطر عليهــا التنظيــم 

اإلرهابــي فــي العــراق وســوريا.
مصلحــة  تشــخيص  مجمــع  رئيــس  واكــد 
النظــام ان العالــم االســامي لــن يهنــأ لــه بــال مــادام 

ــود. ــه وج ــي ل ــر الداعش الفك
ــى  ــار عل ــاهرودي: إن اإلنتص ــمي ش ــال هاش وق
زمــرة داعــش اإلجراميــة أدى إلــى إفشــال الخطــط 
واإلســتراتيجيات األمركيــة وتعزيــز جبهــة المقاومــة؛ 
مؤكــدًا أن جبهــة المقاومــة اليــوم أصبحــت أقــوى 
ــة  ــي مواجه ــى ف ــت مض ــن أي وق ــموال م ــر ش واكث
العالميــة  والصهيونيــة  أمريــكا  وحيــل  فتــن 

والمتحالفيــن معهمــا فــي المنطقــة.
ودعــا آيــة اهلل هاشــمي شــاهرودي الــى مواجهــة 
االفــكار والتيــارات التكفيريــة والتصــدي لاســس 
الفكريــة لتنظيمــي القاعــدة وداعــش االرهابييــن 
اإلســام  نبــي  بتعاليــم  التمســك  عبــر  وذلــك 
)صلــى اهلل عليــه والــه وســلم( وأهــل البيــت )عليهــم 
الســام( ؛ محــذرا مــن انــه طالمــا الفكــر المتطــرف 
التكفيــري قائــم فــإن الديــن االســامي المبيــن لــن 

ينعــم بالســام.
العالمــي  المجمــع  اميــن  هنّــأ  جهتــه  مــن 
واليتــي  اكبــر  علــي  االســامية  للصحــوة 
ــراق  ــي الع ــة ف ــا المقاوم ــي حققته ــارات الت باالنتص
وســوريا علــى تنظيــم داعــش االرهابــي، واصفــا 
فكــرة  انهــارت  فيمــا  بالكبــرى  االنتصــارات  هــذه 

التقهــر". "اســرائيل 
بالمؤتمــر  القاهــا  كلمــة  فــي  واليتــي،  وقــال 
وقضيــة  )ع(  البيــت  اهــل  لمحبــي  العالمــي 
التكفيرييــن ، ان المرحلــة الحساســة االنتقاليــة فــي 
غــرب آســيا رافقتهــا نجاحــات المثيــل لهــا حيــث 
انهــارت فكــرة )اســرائيل التقهــر( فيمــا حقــق العــراق 
وســوريا انتصــارات كبــرى بدعــم مــن المقاومــة 

وانهــار داعــش خــال االيــام االخيــرة.
الــى التطــورات الجاريــة فــي اليمــن،  واشــار 
ــوم يقتــل تحــت القصــف  موضحــا ان شــعبه المظل
الوحشــي الســعودي كمــا ان البحريــن تقتــرب مــن 

ــد. ــد اال ان المســتقبل واع ــر ومعق وضــع خطي
ولفــت الــى ان بعــض القــوى السياســية ارادت 
الصحــوة  مســار  تحريــف  الغــرب،  مــن  باغــراء 

االســامية. 

ــب أن  ــة للصل ــة العالمي ــر عــن الجمعي ــادت أحــدث التقاري طهران-ايســنا:- أف
ــر/ ــي شــهر اكتوب ــران ســجل نمــوا بنســبة ۲۴ % ف ــي إي ــب ف ــاج الصل حجــم إنت

تشــرين األول مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
ــب خــال  ــن الصل ــف طــن م ــون و980 أل ــاج ملي ــم انت ــات ت حســب المعلوم
ــع  ــة م ــف طــن مقارن ــث ســجل نمــوا بحجــم 386 أل ــر /تشــرين األول حي اكتوب
ــاج خــال األشــهر الـــ10  ــغ حجــم اإلنت ــا بل ــام الماضــي كم ــن الع ــرة م نفــس الفت
ــة  ــبة 20% مقارن ــوا بنس ــجل نم ــث س ــن حي ــف ط ــا و901 أل ــى 17 مليون ــى ال األول
مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي الــذي وصــل هــذا الرقــم فيــه الــى 14 مليونــا 

و804 آالف طــن.
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قــال  اســطنبول-ارنا:- 
رئيــس مجلــس الشــورى 
االســامي علــي الريجانــي 
االرهــاب  ظاهــرة  ان 
البغيضــة والتطــرف العنيــف 
عمّــت اليــوم الكثيــر مــن 
وخاصــة  العالــم  اجــزاء 
اســيا؛  فــي  هامــة  مناطــق 
معربــا عــن اســفه مــن ان 
هــذه الظواهــر تحولــت الــى 
ــر يتهــدد االمــن  خطــر مدمّ

العالــم. انحــاء  فــي  والســام 
خــال  جــاءت  هــذه،  الريجانــي  تصريحــات 
الكلمــة التــي القاهــا امــس االربعــاء خــال االجتمــاع 
البرلمانــات  'اتحــاد  لـــ  العامــة  للجمعيــة  العاشــر 
اســطنبول  مدينــة  فــي  عقــد  الــذي  اآلســيوية' 

التركيــة.
واكــد الريجانــي انــه رغــم االضــرار التــي خلفهــا 
القــارة  وكرامــة  التنميــة  مســيرة  علــى  االرهــاب 
االســيوية، لكــن اليــوم ناحــظ انــه بفضــل المواقــف 
القضــاء  تــم  الرائــدة،  الــدول  لبعــض  الحكيمــة 
علــى تيــار داعــش االرهابــي المشــؤوم فــي كل 
ــا ان هــذه االنتصــارات  ــراق وســوريا؛ مضيف مــن الع
امريــكا  تدخــر  لــم  الــذي  الوقــت  فــي  تحققــت 
وبعــض الــدول خــال الســنوات الماضيــة اي جهــد 
ان كان علــى صعيــد التاســيس او مســاندة هــذا 

التيــار.
و وصــف رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 

خالل كلمته في اجتماع اتحاد البرلمانات اآلسيوية..

الريجاني: القضاء على داعش يوم عظيم لجميع احرار العالم واالرهاب تحول الى خطر مدّمر يهدد الجميع
* االرهاب اضر بمسيرة التنمية وكرامة القارة االسيوية وقتل 

وشرد الماليين في بلدان المنطقة
* الجرائم بحق الفلسطينيين تجسّد نموذجا للعنف المنظم 

الذي فاق اجراءات نظام التمييز العنصري

القضــاء علــى داعــش بأنــه يــوم عظيــم لجيمــع 
االحــرار؛ مصرحــا بقولــه : ينبغــي تهنئــة العــراق 
وســوريا حكومــة وشــعبا علــى مــا حققــه البلــدان 
فــي ســاحة الكفــاح ضــد االرهــاب رغــم الشــهداء 
ــة؛  ــذه المواجه ــا ه ــي خلفته ــرة الت ــائر الكبي والخس
كمــا يجــب تهنئــة حــزب اهلل )لبنــان( لكونــه يشــّكل 

تيــارا مقاومــا اصيــا فــي مواجهــة االرهابييــن والثنــاء 
ــم. ــى جهوده عل

واشــار الريجانــي الــى النتائــج المروّعــة التــي 
ــل  ــه قت ــا االرهــاب والتطــرف والعنــف، بمــا في خلفه
فــي  الماييــن  وتشــريد  االبريــاء  آالف  واصابــة 
بلــدان ســوريا والعــراق وافغانســتان وليبيــا واليمــن 

ــدول. ــذه ال ــة له ــى التحتي ــر البن وايضــا تدمي
ــس الشــورى االســامي  ــس مجل ــرب رئي واع
البرلمانــات  اجتمــاع  لتزامــن  ســروره  عــن 
االســيوية العاشــر فــي اســطنبول مــع االجــراءات 
'سوتشــي'  مدينــة  فــي  'المفيــدة'  الدبلوماســية 
ايجــاد حــل سياســي  فــي  للمســاهمة  الروســية 
الحــرب  نهايــة  الــى  متطلعــا  الســورية؛  لازمــة 
ــي ســوريا  ــوام ف ــي اســتمرت لـــ 7 اع ــرة الت المدمّ
وإرســاء الســام واالمــن فــي هــذا البلــد وباقــي دول 

المنطقــة.

خالل مؤتمر محبي اهل البيت )ع( وقضية التكفير بطهران..

هاشمي شاهرودي: اإلنتصار على داعش افشل المؤامرات األميركية وعزز جبهة المقاومة
*واليتي: العراق وسوريا حققا انتصارات كبرى فيما انهارت فكرة »اسرائيل التقهر«

الجمعية العالمية للصلب تعلن ارتفاع انتاج الصلب اإليراني بنسبة %24

معدل التضخم السنوي يسجل 
8.4 % في البالد

فــي  االحصــاء  مركــز  طهران-فارس:-أعلــن 
والخدمــات  الســلع  تضخــم  معــدل  أن  البــاد، 
ــي شــهر  ــة ف ــي الشــهور الـــ 12 المنتهي ــة ف المصرفي
"آبــان" االيرانــي المختتــم 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2017، ســجل مســتوى 8.4 بالمئــة فــي كل ايــران 

علــى اســاس ســنوي.
فيمــا بلــغ معــدل التضخــم بالمــدن 8.2 بالمئــة 

وباالريــاف 9.3 بالمئــة فــي الفتــرة المذكــورة.
ســجل  االحصــاء،  مركــز  بيانــات  وبحســب 
ــي  ــات االســتهاكية ف مؤشــر قيمــة الســلع والخدم
شــهر "آبــان" المختتــم 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
 255.8 وبالمــدن  نقطــة،   258.4 ايــران  بــكل   ،2017
نقطــة واالريــاف 268.9 ، مرتفعــا 1.1 بالمئــة قياســا 

عــن الشــهر الســابق.

مسؤول زراعي يتوقع انتاج 5 ماليين طن 
من الحمضيات في البالد

الزراعــة  وزيــر  مســاعد  طهران-فارس:-توقــع 
، أن  البســتنة محمــد علــي طهماســبي  لشــؤون 
يبلــغ حجــم االنتــاج الســنوي للحمضيــات 5 ماييــن 

طــن حتــى 20 مــارس/آذار 2018.
فعاليــات  هامــش  علــى  طهماســبي  وأوضــح 
للبســتنة  الدولــي  المعــرض  مــن  الثانيــة  الــدورة 
والبيــوت الزجاحيــة واالعشــاب الطبيــة، أن انتــاج 
ــام  ــذا الع ــف طــن ه ــوي ســيتجاوز 300 ال ــة الكي فاكه

ايضــا.
واشــار الــى تأميــن احتياجــات ايــران مــن الحمضيــات والكيــوي هــذا العــام، فيما ســتتم العمليــة التصديرية 

وفــق برنامــج مقايضة الســلع.

زنكنة: دعوة ترامب بعدم شراء النفط االيراني لم تترك 
تأثيرا على حجم صادراتنا

ــى دعــوة  ــي معــرض إشــارته ال ــا:- ف طهران-ارن
ترامــب بعــدم شــراء النفــط االيرانــي، اكــد وزيــر 
الدعــوات  هــذه  مثــل  ان  زنكنــة،  بيجــن  النفــط 

النفطيــة. التتــرك تاثيــرا علــى حجــم صادراتنــا 
وحــول المزاعــم القائلــة بتراجــع اســتيراد الهنــد 
مــن النفــط االيرانــي بســبب عــدم تســلم الهنــد 
حقــل »فــرزاد بــي« للنفــط، اوضــح زنكنــة امــس 
األربعــاء ، ان الهنــد الزالــت تشــتري النفــط مــن 

ايــران و ال توجــد مشــكلة فــي هــذا المجــال.
هــذا وقــد اصــدر ترامــب قبــل أيــام بيانــا اعلــن فيــه ان مــا يتوفــر مــن النفــط و المنتجــات النفطيــة فــي 
االســواق يكفــي لتغطيــة حاجــات الســوق لذلــك يمكــن تراجــع حجــم شــراء النفــط و البتروكيماويــات مــن 

ايــران حســب زعمــه .
ويأتــي موقــف ترامــب هــذا فــي حيــن ان االتفــاق النــووي ينــص علــى منــع امريــكا مــن وضــع عراقيــل امــام 

تصديــر ايــران مــن النفــط أو تحســين عاقاتهــا االقتصاديــة و تطبيــع هــذه العاقــات مــع العالــم.

اليوم.. جهانغيري الى بوليفيا للمشاركة 
في اجتماع الدول المصدرة للغاز

أن  المقــرر  العربــي:- مــن   طهــران - كيهــان 
ــة اســحاق  ــب االول لرئيــس الجمهوري يتوجــه النائ
جهانغيــري اليــوم الخميــس الــى بوليفيــا للمشــاركة 
للغــاز  المصــدرة  الــدول  منتــدى  اجتمــاع  فــي 

.)GECF (
الــدول  لمنتــدى  الرابــع  االجتمــاع  ويعقــد 
ــانتاكروز البوليفيــة،  ــدرة للغــاز فــي مدينــة س المص
حيــث ســيطرح جهانغيــري خــال هــذا االجتمــاع 
مواقــف طهــران فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة 

الســيما فــي مجــال طاقــة الغــاز.
يذكــر ان منتــدى الــدول المصــدرة للغــاز هــي 
منظمــة حديثــة التأســيس انشــأت عــام 2008 بهــدف 
التنســيق فــي انتــاج وتصديــر وتحديــد ســعر الغــاز 

الطبيعــي فــي العالــم.
هــذا  فــي  االعضــاء  الــدول  ان  بالذكــر  جديــر 
المنتــدى تملــك 42 بالمئــة مــن االنتــاج و70 بالمئــة 
ايــران،  وهــي  العالــم،  فــي  الغــاز  احتياطــات  مــن 
ــا،  ــتوائية، ليبي ــا االس ــا، مصــر، غيني ــر، بوليفي الجزائ
ــا، قطــر، روســيا، ترينيــداد وتوباغــو، االمــارات  نيجري

وفنزويــا.
يشــار الــى ان االجتمــاع الثالــث لمنتــدى الــدول 

المصــدرة للغــاز عقــد بطهــران فــي نهايــة عــام 2015.

طهران-فارس:-أكــد مســاعد وزيــر النفــط رضــا نــورزادة 
اســتثمارات  لتوظيــف  رغبتهــا  أبــدت  اوزبكســتان  أن   ،
بقطــاع البتروكيماويــات، ســيما بمجــال تحويــل الميثانــول 

ــن. ــى األوليفي ال
واشــار نــوروز زادة فــي حديــث لموقــع "شــانا" الــى محــور 
االجتمــاع مــع مســاعد رئيــس وزراء اوزبكســتان "علــي شــير 
ســلطانوف"، مبيّنــا أن أوزبكســتان وبالرغــم مــن امتــاك 

اوزبكستان تتطلع لالستثمار بقطاع 
البتروكيمياويات االيراني

المــوارد الغازيــة، غيــر أنهــا تتطلــع لاســتثمار فــي المناطــق 
التــي تمتلــك الغــاز بجانــب االتصــال بالميــاه الدوليــة.

بقطــاع  االســتثمار  اوزبكســتان  رغبــة  وحــول 
البتروكيماويــات االيرانــي، أكــد تعييــن مندوبيــن اثنيــن 
مــن الشــركة الوطنيــة للصناعــات البتروكيماويــة االيرانيــة 
توظيــف  لوضــع خطــط  االوزبكســتاني،  الجانــب  ومــن 

االســتثمارات.
البتروكيماويــة  المشــاريع  جميــع  أن  الــى  ولفــت 
ذات الجــدوى االســتثمارية ودراســتها، ســتقدم للجانــب 
االوزبكــي بهــدف تحديــد اطــار اســتثماري بيــن البلديــن. استهالك 81 مليون لتر بنزين يوميا في البالد

طهران-فارس:-ســجل متوســط اســتهاك البنزيــن 
فــي البــاد 81 مليــون لتــر يوميــا خــال 245 يومــا وتحديدا 
فــي فتــرة 21 مــارس/آذار – 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، 

بارتفــاع 8 بالمئــة عــن الفتــرة المناظــرة 2016.
الفتــرة  فــي  اســتهلكت  قــد  ايــران  وكانــت 
لتــر يوميــا. الماضــي، 75 مليــون  العــام  المماثلــة 

ــان" االيرانــي  ــهر" آب ــا بلــغ االســتهاك بش فيم
ــون  ــي، 78.3 ملي ــم 21 نوفمبر/تشــرين الثان المختت
لتــر يوميــا بارتفــاع 8 بالمئــة علــى اســاس ســنوي.

اقرار اتفاقية انشاء ممر للشحن الدولي 
مع افغانستان والهند

طهران-فارس:-أقــر مجلــس الشــورى االســامي ، 
اتفاقيــة انشــاء ممــر للشــحن والنقــل الدولــي مــع الهنــد 

وافغانســتان )اتفاقيــة جابهــار(.
لمجلــس  العلنيــة  الجلســة  خــال  ذلــك  جــاء 
وافــق  حيــث  االربعــاء،  امــس  االســامي  الشــورى 
والــذي  المقــدم  االتفاقيــة  مشــروع  علــى  المجلــس 
الوثائــق  بتســليم  وخــوّل  مــادة،  و15  ديباجــة  شــمل 

لمتعلقــة. ا
ــي  ــد وافغانســتان ف ــع الهن ــران وقعــت م ــت اي وكان
طهــران اتفــاق تاســيس ممــر للنقــل والشــحن الدولــي، 

بعنــوان »اتفاقيــة جابهــار« فــي مايــو /أيــار2016.
وتــم التوقيــع علــى هــذا اإلتفــاق اإلســتراتيجي 
والهنــد  إيــران  بيــن  للنقــل  دولــي  ممــر  إليجــاد 
حســن  االيرانــي  الرئيــس  بحضــور  وأفغانســتان، 
روحانــي والرئيــس االفغانــي اشــرف غنــي ورئيــس 

مــودي. نارنــدرا  الهنــد  وزراء 

فــي  الدائــم  مندوبنــا  نيويورك-ارنا:-اعتبــر 
علــي خوشــرو،  غــام  المتحــدة،  االمــم  منظمــة 
تهريــب البشــر بانــه مــن تداعيــات الحــرب وعــدم 
االســتقرار، داعيــا مجلــس االمــن الدولــي لتحميــل 

الحكومــات التــي هاجمــت ليبيــا المســؤولية.
جــاء ذلــك فــي كلمــة القاهــا خوشــرو خــال 
اجتمــاع مجلــس االمــن الدولــي حــول موضــوع 

تهريــب البشــر فــي ظــروف النزاعــات.
واضــاف، ان تهريــب البشــر يعــد احــد التحديات 
العالميــة التــي تهــدد حيــاة عــدد كبيــر مــن االفــراد. 
المصــدر  واحــد  آن  فــي  تعــد  الظاهــرة  هــذه  ان 

خالل اجتماع مجلس االمن الدولي..

طهران: ينبغي مكافحة تهريب البشر بعد انتشارها بسبب الحروب

بورصة طهران تواصل وتيرة االنتعاش وتصعد 
564 نقطة

طهران-كيهــان العربي:-واصلــت بورصــة طهــران لاســهم واالوراق الماليــة انتعاشــها، اثــر تســجيل 
المؤشــر العــام "تدبيكــس" فــي تعامــات امــس االربعــاء، 564 نقطــة الــى 89.339 نقطــة.

وتداولــت الســوق 1.093 مليــار ســهم وورقــة ماليــة بأكثــر مــن 2.82 تريليــون ريــال توزعــت علــى 68 الفــا 
و24 صفقــة.

وقــادت المؤشــر تدبيكــس للصعــود اســهم "فــوالد مباركــه" للصلــب 125 نقطــة و"كل كهــر" الصناعيــة 
والتعدينيــة 92 نقطــة والوطنيــة للصناعــات النحاســية 57 نقطــة.

فيمــا ضغطــت علــى المؤشــر، اســهم مصافــي التكريــر "بندرعبــاس" 29 نقطــة و"طهــران" 28 نقطــة وايــران 
لاتصــاالت 12 نقطــة.

وتخطى حجم السيولة في تعامات بورصة طهران 2.76 تريليون ريال.
ــى اعتــاب تســجيل مســتوى غيــر مســبوق عبــر كســر حاجــز 89.500  يشــار الــى أن بورصــة طهــران عل

نقطــة.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

ماهي قصة الصناديق التي سلمتها السعودية “للصدر” 
وسؤال اإلمارات عنها؟ 

كشــف زعيــم التيــار الصــدري “مقتــدى الصــدر” عــن قصــة الصناديــق التــي أهدتــه إياهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية خــال زيارتــه األخيــرة لهــا، وأســباب اســتغراب اإلمــارات العربيــة منهــا.

ــة الســعودية عرضــت  ــز تابعــه “الموقــف العراقــي”  إن المملكــة العربي ــال “الصــدر” فــي حديــث متلف وق
عليــه الدعــم المالــي خــال زيارتــه األخيــرة لهــا، لكنــه رفــض أي عــرض مالــي مــن كل الــدول التــي زارهــا، 

حتــى يبقــى قــراره عراقيــا.
ــا  ــل إنه ــه مــن الســعودية وقي ــد عودت ــرة عن ــت معــه مــن الطائ ــرة التــي نزل ــق الكبي وعــن قصــة الصنادي
أمــوال قدمــت لــه، أوضــح الصــدر أنهــا “كانــت هدايــا قدمتهــا الســعودية لــه وللوفــد المرافــق لــه وتضمنــت قطعــا 

مــن أســتار الكعبــة وبخــور”.
وعلــى إثــر ذلــك، قــال الصــدر: “اتصلــت بــه دولــة اإلمــارات مســتغربة مــن عــدم قبولــه هداياهــا، وقبــول 
هدايــا الســعودية”، الفتــا إلــى أن “الــدول العربيــة التــي زارهــا، حاولــت أن تفتــح معــه موضــع التيــار الصــدري 

والدعــم المالــي وغيــر المالــي لكنــه رفــض”.

متعب بن عبدالله متمسك بموقفه من نقل السلطة 
وال يتعاون في التحقيقات 

يرفــض وزيــر الحــرس الوطنــي الســابق “متعــب بــن 
عبــداهلل”، التعــاون مــع ولــي العهــد الســعودي فــي مخططــه 
لنقــل الســلطة إليــه فــي حيــاة الملــك ســلمان، وكذلــك فــي 
التحقيقــات الجاريــة بزعــم التــورط بالفســاد التــي يشــرف 
عليهــا محمــد بــن ســلمان. وال يبــدو التعامــل مــع وزيــر 

الحــرس الوطنــي الســابق متعــب بــن عبــداهلل ســها.
فرغــم ضغــوط ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن 
ســلمان، إال أن متعــب متمســك برفضــه التعــاون معــه، ال 
ســيما فيمــا يتعلــق بتوليــه بــن ســلمان الحكــم فــي حيــاة 

ــات الفســاد. ــي ملف ــى ف ــده، وال حت وال
وفــي إشــارة الــى صــدق روايــة تمســك متعــب بموقفــه 
الرافــض، كشــفت مصــادر متطابقــة، أن 17 معتقــا بينهــم 
ســتة أمــراء، علــى رأســهم متعــب بــن عبــداهلل والوليــد 
ــم أو  ــداء عليه ــر االعت ــفى، إث ــوا المستش ــال، دخل ــن ط ب

ــق. محاولتهــم االنتحــار، خــال التحقي
وهــذا مــا أكــده الكاتــب البريطانــي المتخصــص فــي 
إن  بقولــه  هيرســت،  ديفيــد  األوســط  الشــرق  شــؤون 
متعــب تعــرّض للضــرب والتعذيــب مــع  أمــراء آخريــن فيمــا 
يواصــل الملــك ســلمان العمــل علــى إقنــاع أفــراد عائلــة آل 
ــوالء،  ــه بال ــد إلبن ــوا يعارضــون التعه ــا زال ــن م ســعود، الذي
وربمــا ان تمســكوا بموقفهــم ســيكون مصيرهــم كمصيــر 

متعــب بــن عبــداهلل.


