
ــوات المســلحة  ــاع واســناد الق ــر الدف ــال وزي ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
ــع  ــه التصــدي بصــورة جــادة لجمي ــم كل ــى العال ــه عل ــر حاتمــي بان ــد أمي العمي
الــدول التــي تــدق علــى طبــول الحــرب وان ال يســمح لهــا بــان تســوق العالــم 
بتمردهــا نحــو النــزاع والعنــف والحــرب، محــذرا مــن ان العالــم سيشــهد ظهــور 
أمثــال »هتلــر« مــن جديــد ان لــم يقــف  العالــم أمــام منتهكــي القانــون الدولــي 

هــؤالء.
وقــال الوزيــر حاتمــي فــي كلمتــه التــي القاها أمــس االثنين خالل المراســم 
الختاميــة لمؤتمــر »آســيا –الباســيفيك« الدولــي الرابــع المنعقــد بطهــران، 
والتــي جــرت بحضــور العديــد مــن المســؤولين المدنييــن والعســكريين فــي 
ــا  ــر ضحاي ــن اكب ــران واحــدة م ــي اي ــة االســالمية ف ــال: ان الجمهوري ــالد، ق الب

الحــروب الغــادرة التــي اســتخدمت فيهــا ضدنــا القنابــل الكيمياويــة واالســلحة 
المحظــورة ومختلــف انــواع االلغــام والقنابــل.

التــي  االســلحة  لهــذه  قائمــة  مازالــت  التــي  التداعيــات  الــى  واشــار 
اســتخدمت ضــد البــالد خــالل فتــرة الحــرب المفروضــة مــن قبــل نظــام 
»صــدام« البائــد، وقــال: بمعــزل عــن مــرارة االضــرار االجتماعيــة فقــد تســببت 
)هــذه االســلحة( باضــرار نفســية ايضــا، كمــا ان المنظومــات العالجيــة قــد دفعــت 

ومازالــت تدفــع اثمانــا باهظــة لمعالجــة هــؤالء االفــراد.
واضــاف وزيــر الدفــاع: المهــم هــو تعاوننــا مــع بعــض لمعالجــة وخفــض آالم 
الجرحــى واالضــرار النفســية الحاصلــة الســرهم الننــا نعتقــد بانــه علــى البشــرية 

كلهــا التكاتــف للحــد مــن آالمهــم ومعاناتهــم.

اشتون: ايران ملتزمة تماما بتعهداتها 
في االتفاق النووي

لنــدن- وكاالت انبــاء:- اكــدت المســؤولة الســابقة للسياســة الخارجيــة فــي االتحــاد االوروبــي كاتريــن 
اشــتون التــزام ايــران بتعهداتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي بمائــة بالمائــة، معربــة عــن اســفها لخــروج اميــركا 

مــن االتفــاق.
وقالــت اشــتون فــي تصريــح لهــا ، ان مســتقبل االتفــاق النــووي مرتبــط بالتــزام جميــع االطــراف، وفــي 
الوقــت الحاضــر فــان ايــران ملتزمــة بتعهداتهــا مائــة بالمائــة وهــذه نقطــة تحظــى باالهميــة الننــا ال نــرى 

التزامــا بنســبة مائــة بالمائــة فــي الكثيــر مــن االتفاقيــات.
ــا فــي هــذا الظــرف نشــهد خــروج احــد  ــت، انن ــووي وقال ــاق الن ــركا مــن االتف ــى خــروج امي واشــارت ال
االطــراف المهمــة مــن االتفــاق مــا ادى الــى خلــق صعوبــات لالخريــن. واضافــت، اننــي لســت قلقــة علــى 
هــذا االتفــاق فقــط بــل اشــعر بالقلــق ايضــا ازاء مســالة انــه كيــف يمكننــا توســيع اجراءاتنــا الدبلوماســية 

وانشــطتنا المشــتركة مســتقبال.

االســتئناف العليــا قــد اســتكملت اليــوم الموافــق 15 أكتوبــر/ تشــرين 
األول 2018 جلســات نظــر الطعــن المقــام مــن النيابــة العامــة فــي الحكــم 
الصــادر عــن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة ببراءتــه مــن التهــم المنســوبة 
لــه واثنيــن مــن زمالئــه، وهمــا الشــيخ حســن الســلطان والنائــب الســابق 

ــي األســود. عل

فيما تنخفض ديونها الخارجية بنسبة 8 %..

صندوق النقد الدولي: حوالي 432 مليار دوالر إجمالي 
انتاج ايران الوطني العام الماضي

طهــران- كيهــان العربــي:- اعلــن البنــك المركــزي بــان الديــون الخارجيــة 
للبــالد قــد انخفضــت بنســبة 8 % فــي االشــهر الخمســة االولــى مــن العــام االيرانــي 
الجــاري )بــدا فــي 21 اذار/مــارس( مقارنــة مــع الفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي.

وافــاد احــدث تقريــر صــادر عــن البنــك المركــزي ان ديــون البــالد تبلــغ 
ــون دوالر  ــارات و 613 ملي ــا 6 ملي ــن ضمنه ــن دوالر م ــارات و 405 ماليي 10 ملي

ــد. ــرة االم ــون دوالر قصي ــارات و 792 ملي ــد و 3 ملي ــدة ومتوســط االم بعي
ــي( 11  ــهر االول )االيران ــة الش ــي نهاي ــة ف ــران الخارجي ــون اي ــت دي وبلغ
مليــارا و 305 مالييــن دوالر فيمــا انخفضــت فــي نهايــة الشــهر الخامــس الــى 

ــارات و 405 مالييــن دوالر. 10 ملي
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شؤون دولية القاضي ببراءته من التهم المنسوبة له وأثنين من زمالئه..

المحكمة الخليفّية تحجز إستئناف قضّية الشيخ علي سلمان للحكم حتى 4 نوفمبر القادم
*استمرار الحراك الشعبي السلمي الرافض لالنتخابات الصورية لسلطات المنامة واستنكارًا إلعتقال أولياء الدم

"ناشيونال انترست": الرئيس األسد فاز وأميركا خسرت

طهران تنفي مزاعم حول اخالء 
سفارتها في انقرة 

نفــى  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
بهــرام  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
قاســمي مزاعــم حــول اخــالء الســفارة االيرانيــة 
ــوع  ــر مــن احتمــال وق ــرة لوجــود تحذي ــي انق ف

انتحاريــة. تفجيــر  عمليــة 
هــذا  ان  االثنيــن،  أمــس  قاســمي  وقــال 
ســفارتنا  مننتســبي  وان  تمامــا  كاذب  النبــأ 
ويزاولــون  عملهــم  مــكان  فــي  متواجــدون 
اعمالهــم الروتينيــة اليوميــة وهــم فــي اتــم 

واالمــان. الصحــة 

كما هي عضو في مؤسسة المواصفات القياسية العالمية..

ايران في المرتبة 22 في المواصفات 
القياسية بين 163 بلداً

مستشفيات الحديدة تطلق نداء عاجاًل إلغاثة ضحايا مجزرة الحديدة األخيرة..

وكاالت األمم المتحدة العاملة في اليمن تدين بشكل ال لبس فيه هجمات تحالف العدوان السعودي على المدنيين

بريطانيا، فرنسا وألمانيا تطالب الكشف عن مالبسات 
اختفاء خاشقجي

عواصــم عالميــة – وكاالت انبــاء:- طالــب وزراء خارجيــة بريطانيــا وفرنســا والمانيــا بضــرورة الكشــف عــن 
مالبســات اختفــاء خاشــقجي داخــل القنصليــة الســعودية فــي اســطنبول منــذ الثانــي مــن الشــهر الحالــي، 

وأكــدوا فــي بيــان مشــترك ضــرورة إجــراء تحقيــق موثــوق بالقضيــة وتحديــد المســؤولين.
ــا حصــل  ــة وكشــف م ــة، لمعرف ــال دولي ــر ردود افع ــواب الموصــدة ال زال يثي ــك االب ــف تل ــا حــدث خل م

ــطنبول. ــي اس ــالده ف ــة ب ــه قنصلي ــد دخول ــقجي بع ــال خاش ــعودي جم ــي الس للصحف
وضمــن تفاعــالت القضيــة، طالــبَ وزراُء خارجيــةِ كٍل مــن بريطانيــا وفرنســا والمانيــا فــي بيــان بضــرورةِ 

الكشــفِ عــن مالبســاتِ اختفاِء خاشــقجي.

وزير الدفاع: إن لم يقف العالم أمام منتهكي القانون الدولي سنشهد ظهور أمثال "هتلر" من جديد
على العالم التصدي بصورة جادة للدول التي تدق طبول الحرب وعدم السماح لها بان تسوق العالم بتمردها نحو النزاع والعنف والحرب

القاضي ترامب يصدر 
حكمه السياسي

مدير CIA السابق: ادعاءات براءة السعودية 
بقضية خاشقجي فارغة

»محمد بن نايف« يعود بقوة للواجهة 
بفضل خاشقجي!

ليزيكو الفرنسية: مصداقية رؤية 2030 
السعودية في مهب الريح

خبيرة سياسية أمريكية: قد تقدم أمريكا ودول 
غربية على المطالبة بعزل بن سلمان

الرئيس العراقي للمبعوث االميركي: على واشنطن تجنيب 
العراق تبعات التوترات االقليمية بالمنطقة

حماس: تصعيد المقاومة الطريق األقصر 
للتحرر من االحتالل الصهيوني

الرئيس األسد للجعفري: االنتصارات التي تحققت على اإلرهاب 
في سوريا والعراق هي انتصارات مشتركة 

العفو الدولية تطالب التحالف األميركي باإلعتراف 
بقتل المدنيين السوريين

على الصفحة الثالثة العدد )9971( السنة الثامنة والثالثون ، الثالثاء 6 صفر، 1440 هـ ق 24 مهر 1397 هـ ش، 16 تشرين األول 2018م

طهران تنصح ترامب االعتماد على خبراء 
اكثر فطنة في قضايا ايران والمنطقة

* االندنبدنت: استهداف السعودية إلمدادت الغذاء في اليمن والتي 
تهدد الماليين بالمجاعة أسوأ من اغتيال خاشقجي

* السعودية واإلمارات وحلفاؤهما في واشنطن ولندن وباريس ال يشعرون 
بأي نوع من األسف لمجازر العدوان في اليمن

وزيــر  وصــف  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
مجــزرة  فــي  اإلصابــة  حــاالت  اليمنــي  الصحــة 
ضحايــا  أن  مؤكــدًا  بالخطــرة،  األخيــرة  الحديــدة 
الغاشــم  االميركــي  الســعودي  العــدوان  جريمــة 

التنقــل. صعوبــة  بســبب  لالرتفــاع  مرشــحة 
واستشــهد 19 يمنيــًا بينهــم ثمانيــة مــن عائلــة 
واحــدة، وجــرح أكثــر مــن 30 آخريــن فــي غــارات 
ســعودية علــى حافلتيــن تقــالن أســرًا نازحــة فــي 

ــي اليمــن. ــدة غرب محافظــة الحدي
مــن جانبهــا أدانــت األمــم المتحــدة مجــزرة 
العــدوان الســعودي األميركــي بحــق نازحيــن فــي 
والتــي  الحديــدة  بمحافظــة  راس  جبــل  منطقــة 

أســفرت عــن استشــهاد وجــرح 49 شــخصا. 
»ليــز  اإلنســانية  الشــؤون  منســقة  وقالــت 
غرانــدي« فــي بيــان نشــره موقــع األمــم المتحــدة 
ــم  ــن وكاالت األم ــة، تدي ــة مروع ــذه حادث أمــس، ه
لبــس  اليمــن بشــكل ال  فــي  العاملــة  المتحــدة 

كيهــان العربــي – خــاص:- قضــت محكمــة االســتئناف العليــا حجــز 
اســتئناف بــراءة الشــيخ علــي ســلمان، أميــن عــام جمعيــة »الوفــاق« الوطنــي، 
الثانــي 2018 وصرحــت  4 نوفمبــر/ تشــرين  بتاريــخ  فــي جلســة  للحكــم 

ــبوع. ــالل أس ــرات خ ــم مذك بتقدي
وقــال المحامــي العــام المستشــار أســامة العوفــي بــأن »محكمــة 

الكاتــب  اعتبــر  انبــاء:-  وكاالت   – واشــنطن 
حديــث  فــي  بانــدو"  "دوغ  السياســي  والمحلــل 
لمجلــة "ناشــيونال انترســت" أن الرئيــس الســوري 

ــى  ــن عل ــد فــي خطــر، ويتعيّ ــم يع بشــار األســد ل
واشــنطن وقــف تدخلهــا العســكري فــي ســوريا.
وقــال بانــدو إنــه قضــى أســبوعًا كامــاًل فــي 
مــن  بجــالء  واضحــًا  "كان  أنــه  والحــظ  ســوريا، 
المســؤول ومــن يســيطر علــى كل شــيء هنــاك”.
وأضــاف أنــه شــاهد أن كل النخبــة الســورية 
األمــن،  ومراكــز  الحكوميــة  المؤسســات  وكل 
تزينــت  التــي  دمشــق،  العاصمــة  فــي  تتواجــد 
الرئيــس األســد، وأن  شــوارعها ومبانيهــا بصــور 
للمســتقبل. بتفــاؤل  ينظــرون  المدينــة  ســكان 
إلــى أن  الكاتــب والمحلــل السياســي أشــار 
علــى  البدايــة  منــذ  راهنــت  المتحــدة  الواليــات 
رحيــل األســد، وأخطــأت لوجــود عــدد كبيــر مــن 
المؤيديــن واألنصــار لــه، وألنــه كان مــن المحتمــل 

أن يأتــي مكانــه "شــخص أكثــر فظاعــة”.
وقــال "بانــدو"، إن الحــرب فــي ســوريا كانــت 
مأســاة كبيــرة، ورأى أنــه ال يحــق إلدارة الرئيــس 

شــهدت  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
العالمــي  باليــوم  االحتفــاء  طهــران  العاصمــة 
األول  النائــب  بحضــور  القياســية  للمواصفــات 
وعــدد  إســحاق جهانغيــري  الجمهوريــة  لرئيــس 
مــن المســئولين، بهــدف تبييــن اآلثــار والفوائــد 

اليوميــة. حياتنــا  فــي  للتقييــس  اإليجابيــة 
اليــوم  االجتمــاع هــذا  فــي  وقــال جهانغيــري 
ــى تحســين  ــل عل ــن أجــل العم فرصــة مناســبة م
القائميــن  علــى  ويتوجــب  المواطنييــن،  حيــاة 
بتعييــن المعاييــر العالميــة بالجلــوس مــع بعضهــم 
الرفاهيــة  لتأميــن  واضحــة  خطــط  ليرســموا 

لإليرانييــن. المناســبة 
يأتــي هــذا االحتفــاء فــي ظــل تحقيــق العديــد 
مــن اإلنجــازات الهادفــة الــى دعــم وتعزيــز التعــاون 
المعنيــة  والدوليــة  اإلقليميــة  المنظمــات  مــع 
بالمواصفــات القياســية، حيــث أكــد المشــاركون 
وســالمة  صحــة  علــى  الحفــاظ  وجــوب  علــى 
القطاعــات  جــودة  مســتوى  ورفــع  المســتهلك 

والخدميــة. واإلنتاجيــة  الصناعيــة 

أكــدت  جانبهــا  مــن 
مؤسســة  مديــرة 
القياســية  المواصفــات 
الوطنيــة نيــرة بيروزبخــت، 
الــى  منتســبون  نحــن 
المواصفــات  مؤسســة 
منــذ  العالميــة  القياســية 
اســتطعنا  وقــد  عامــًا،   60
أن  الماضــي  العــام  خــالل 
مــن   22 المرتبــة  نحتــل 
بيــن 163 بلــداً، وأصبــح لدينــا عضــو إيرانــي فــي 
اللجنــة الفنيــة لهــذه المؤسســة التــي تتكــون مــن 

عضــوا.” فيــه هجمــات تحالــف العــدوان الســعودي علــى 15 
المدنييــن وتقــدم التعــازي ألســر الضحايــا”.

احتــرام  إلــى  العــدوان  تحالــف  البيــان  ودعــا 
اإلنســاني. الدولــي  القانــون 

“االندنبدنــت”  صحيفــة  ذكــرت  جانبهــا  مــن 

إلمــدادت  الســعودية  اســتهداف  إن  البريطانيــة، 
الغــذاء فــي اليمــن والتــي تهــدد مالييــن اليمنييــن 
الصحفــي  اغتيــال  مــن  أســوأ  هــو  بالمجاعــة 

خاشــقجي. جمــال  الســعودي 

* ايران واحدة من اكبر ضحايا الحروب الغادرة التي استخدمت ضدها 
القنابل الكيمياوية واالسلحة المحظورة

* ايران اثبتت حسن نواياها ازاء االزمة النووية المفتعلة والتزمت 
ضبط النفس رغم نقض العهد من جانب اميركا

* ايران اثبتت بانها دولة مسؤولة وداعية للسالم وااللتزام بالتعهدات 
الدولية ومقتدرة في الدفاع عن نفسها

* ايران وضعت خبراتها في  كيفية مواجهة االسلحة الكيمياوية تحت 
تصرف بعض الدول من خالل اقامة دورات بهذا الصدد


