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طهران تأسف لحادث دهس قطار عشرات االشخاص بالهند
طهران-فــارس:- اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة بهــرام قاســمي عــن اســفه لحــادث دهــس 
ــه مــع ذوي  ــا عــن تعاطف ــد ومقتــل وجــرح العشــرات معرب قطــار لعشــرات االشــخاص شــمال الهن

ضحايــا هــذا الحــادث .

مليون و 300 ألف ايراني يسجلون للمشاركة في الزيارة االربعينية
طهران-فــارس:- قــال اميــن اللجنــة المركزيــة لمراســم زيــارة اربعينيــة االمــام الحســين )عليــه 
ــي  ــي ســجلوا اســماءهم للمشــاركة ف ــر ايران ــف زائ ــا و 300 ال ــدري ان مليون الســالم( شــهريار حي
مراســم الزيــارة علــى موقــع "ســماح" الخــاص بتســجيل الراغبيــن لغايــة صبــاح  امــس الســبت.

ضبط طنين من المخدرات في سيستان وبلوجستان
ــد محمــد  ــي محافظــة سيســتان وبلوجســتان العمي ــد الشــرطة ف ــن قائ ــارس:- اعل طهران-ف
قنبــري انــه فــي ســياق المكافحــة المســتمرة لمهربــي المخــدرات فقــد تــم اعتقــال اعضــاء عصابــة 

كبيــرة وضبــط أكثــر مــن طنيــن مــن المخــدرات فــي المحافظــة.

موقع »الوقت« أوّل من كشف تكليف ابن سلمان للعسيري بتصفية »خاشقجي«

انجيال ميركل: ال نقبل الرواية 
السعودية لمقتل خاشقجي

ــركل،  ــال مي ــة، أنجي ــت المستشــارة األلماني قال
مقتــل  بشــأن  الســعودية  تفســير  تقبــل  ال  إنهــا 
داخــل  خاشــقجي  جمــال  الســعودي  الصحفــي 

قنصليــة بــالده فــي إســطنبول.
ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« األمريكيــة عــن ميــركل 
القــول إن »األحــداث المروعــة التــي أحاطــت بقتــل 
الصحفــي هــي تحذيــر مــن أن الحريــات الديمقراطيــة 

تتعــرض للهجــوم فــي جميــع أنحــاء العالــم«.
وأضافــت ميــركل، فــي مؤتمــر إقليمــي لحــزب 
االتحــاد الديمقراطــي المســيحي أمــس الســبت، 
نطالــب  وبالطبــع  األحــداث،  توضيــح  يتــم  »لــم 

بتفســير«.
وكان الصحفــي الســعودي، جمــال خاشــقجي، 
الكاتــب بصحيفــة »واشــنطن بوســت« األمريكيــة، 
قــد اختفــى بعــد دخولــه إلــى القنصليــة الســعودية 
فــي إســطنبول فــي الثانــي مــن أكتوبر/تشــرين 

األول الجــاري، ولــم يــر بعــد ذلــك.

جمــال  الســعودي  الصحفــي  اختفــاء  علــى  األســبوعين  حوالــي  بعــد 
خاشــقجي، أعلــن النائــب العــام الســعودي، ســعود بــن عبــد اهلل المعجــب، مســاء 
الجمعــة، أن التحقيقــات األوليــة فــي قضيــة اختفــاء الصحفــي، جمــال خاشــقجي، 

ــي إســطنبول. ــة الســعودية ف ــه داخــل القنصلي ــرت مقتل أظه
وفــي محاولــة لتبريــر الجريمــة، أعلــن العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز، إعفــاء كلٍّ مــن المستشــار بالديــوان الملكــي فــي الســعودية، ســعود 
القحطانــي، ونائــب رئيــس االســتخبارات العامــة، أحمــد عســيري، مــن منصبيهمــا.
وتأتــي إقالــة العســيري بعــد أكثــر مــن 10 أيّــام علــى كشــف »الوقــت« مســؤولية اللــواء 

عســيري عــن العمليــة »ابــن ســلمان يكّلــف العميــد عســيري بمهمّــة »خاشــقجي«.

ــد  ــي العه ــف ول ــا تكلي ــت« حينه ــع »الوق ــفت لموق ــة كش ــادر الخاصّ المص
الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان، نائــب رئيــس االســتخبارات العامــة فــي 
الســعودية، والمتحــدث الســابق باســم التحالــف الســعودي فــي اليمــن، اللــواء 
أحمــد عســيري فــي مهمّــة )تصفيــة( خاشــقجي، وأشــار المصــدر إلــى أن قــرار 
تصفيــة خاشــقجي قــد اتخــذ منــذ فتــرة، وذلــك بعــد فشــل محــاوالت اســتدراجه.
وتابــع المصــدر: مهمّــة »خاشــفجي« كانــت تــدور بيــن ضابطيــن، إال أن قــرب 
عســيري مــن ولــي العهــد رجّــح كّفتــه علــى حســاب الضابــط اآلخــر الــذي يمتلــك 
خبــرة واســعة جــدًا فــي التعاطــي مــع المعارضيــن، بخــالف عســيري حديــث العهــد فــي 
االســتخبارات كحداثــة صاحبــه فــي الحكــم«، فــي إشــارة إلــى األميــر محمــد بــن ســلمان.

المرجع نوري همداني: مجازر آل سعود 
في اليمن مصداق بارز للفتنة

طهران-فــارس:- نــدد المرجــع الدينــي آيــة اهلل 
ــا  ــي يرتكبه ــي بالمجــازر الت ــوري همدان حســين ن
نظــام آل ســعود بحــق الشــعب اليمنــي االعــزل 

ــة. ــارز للفتن ــة مصــداق ب ــا بمثاب ووصفه
وقــال آيــة اهلل نــوري همدانــي، فــي كلمتــه امــس  
الســبت خــالل اســتقباله حشــدا مــن الطلبــة وعلمــاء 
الديــن التعبوييــن فــي قــم المقدســة ان الضجيــج 
الكيــان  قبــل  مــن  اليــوم  العالــم  يشــهده  الــذي 
االســرائيلي وجبهــة االســتكبار مــن مصاديــق الفتنــة.

واشــار الــى حديــث االمــام علــي عليــه الســالم 
حــول الفتنــة والــذي عــدّه عمــال يتعــارض مــع الديــن 
ــى  ــؤدي ال ــا ي ــط الحــق بالباطــل م وقيمــه والحــق وخل
معانــاة النــاس فــي قضايــا تتعــارض مــع القيــم الدينيــة.

الديــن  وأعــداء  المســتكبرين  ان  الــى  ولفــت 
يؤججــون مختلــف الفتــن، موضحــا ان العنصــر االهــم 
فــي مواجهــة الفتــن  يتمثــل بالتفكــر والتدبــر وامتــالك 

البصيــرة الالزمــة فــي مواجهــة قــوى الفتنــة.

خالل اتصال مع قائد قوات الجيش الباكستاني..

اللواء باقري: على باكستان القاء القبض الفوري على خاطفي عدد من حرس حدودنا

من خالل نشر الفوضى والعبث بامان الدول اإلسالمية..

متحدث عسكري: اميركا واإلمارات والسعودية يريدون 
خلق مالذ آمن للكيان الصهيوني

بشأن الدعوى االيرانية ضد اميركا..

غوتيرش يطلع مجلس االمن الدولي على قرار 
محمكة العدل الدولية

بحضورهما مجلس الشورى االسالمي..

اليوم.. ظريف وعراقجي يناقشان معاهده 
مكافحة تمويل االرهاب

كوبا: اميركا انتهكت مبدأ التعايش السلمي 
بخروجها من االتفاق النووي

طهران-فــارس:- انتقــدت مندوبــة كوبــا الدائمــة فــي منظمــة االمــم المتحــدة "آنايانســي 
رودريغــز كاميجــو" قــرار اميــركا بالخــروج مــن االتفــاق النــووي، واعتبــرت ذلــك انتهــاكا لمبــدأ 

التعايــش الســلمي بيــن الــدول.
واوردت ممثليــة كوبــا الدائمــة فــي منظمــة االمــم المتحــدة فــي تغريــدة لهــا علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي "تويتــر" نقــال عــن كاميجــو تصريحهــا خــالل اجتمــاع فــي المنظمــة حــول االســلحة النوويــة: 
ان قــرار اميــركا بالخــروج مــن برنامــج العمــل المشــترك الشــامل او االتفــاق النــووي االيرانــي، يعــد انتهــاكا 

ــدول. لقواعــد التعايــش الســلمي بيــن ال
ــدول فــي االســتخدام  ــع ال ــى "الحــق القانونــي" لجمي ــة فــي االجتمــاع عل واكــدت الدبلوماســية الكوبي

ــز. ــة مــن دون اي تميي ــة النووي الســلمي للطاق

نيكي هايلي: مهمتي كانت اظهار ترامب 
بانه مجنون الخافة الدول

طهران/كيهــان العربــي: اقــرت ممثلــة اميــركا لــدى 
االمــم المتحــدة »نيكــي هايلــي«؛  لقــد اظهرنــا ترامــب 

فانــه عصبــي المــزاج لكــي نخيــف الجهــات االخــرى.
ــي« فــي المؤتمــر  المعــروف   وصرحــت »نيكــي هايل
بـــ »شــارلوت » قائلــة: لقــد كنــت اظهــر ترامــب بانــه 
خــالل  فعلــه  ردود  متوقــع  والغيــر  العصبــي  الشــخص 
المفاوضــات الخافــة الجهــات االخــرى، وان هــذا العمــل 
فــي  المجنــون  »الرجــل  اطــار سياســة  فــي  يتــم  كان 
الرئيــس  يقلدهــا  كان  الفكــرة  وهــذه  الدبلوماســية«. 
االميركــي االســبق »ريتشــارد نيكســون«، مضيفــة: حيــن 
ــا  ــة كوري ــول قضي ــي ح ــا الصين ــع نظيرن ــاوض م كان نتف
الشــمالية بعــد اطــالق صــاروخ مــن قبــل كوريــا الشــمالية 
فــي ســبتمبر 2017، قلــت لــه ان رئيســنا رجــل اليمكــن 
توقــع فعالــه، وال ادري  مــاذا ســيصدر منــه مــن ردود فعــل. 
وكان تهديــد اميــركا لكوريــا الشــمالية بالهجــوم كافيــا 
ــات جــادة ضــد  ــول عقوب ــن لقب لدرجــة ان انصاعــت الصي
كوريــا الشــمالية فــي مجلــس االمــن الدولــي. وقلــت 
للرئيــس  ترامــب ســافعل ذلــك مــرارا وكان موافقــا علــى 
هــذه المنهجيــة. وفــي تلــك االيــام تمــت المصادقــة علــى 
العقوبــات ضــد كوريــا الشــمالية فــي االمــم المتحــدة، 
يلقــي ترامــب والول مــرة كلمــة  ان  المقــرر  وكان مــن 
ــه ان ال  ــد قلتل ــة العامــة لالمــم المتحــدة. وق ــي الجمعي ف
ــة  ــذه المؤسس ــي ه ــمالية، ف ــا الش ــم كوري ــب زعي يخاط
الدوليــة، »الرجــل الصاروخــي الصغيــر«. فنحــن فــي االمــم 
ــي اال ان  ــل رســمية مــن تجمــع انتخاب المتحــدة وهــو اق
ترامــب قــد شــدد علــى ان يســتخدم عــدة عبــارات مهينــة 
ــت. ــس ان ــس فالرئي ــا ســيادة الرئي ــه؛ حســنا ي ــت ل فقل

بشان انطباق هذه الالئحة مع السياسات العامة للنظام..

دراسة الئحة CFT في هيئة االشراف العليا بمجمع 
تشخيص مصلحة النظام

طهران-ارنــا:- قامــت هيئــة االشــراف العليــا بمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام  امس الســبت بدراســة 
.)CFT(الئحــة معاهــدة مكافحــة تمويل االرهــاب

واعلنــت دائــرة العالقــات العامــة فــي مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، انــه تــم تبنــي دراســة انطبــاق 
وعــدم معارضــة الئحــة التحــاق ايــران بمعاهــدة مكافحــة تمويــل االرهــاب)CFT( خــالل الجلســة التــي عقدتهــا 
امــس هيئــة االشــراف العليــا بمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام بحضــور مســاعد رئيــس الجمهوريــة فــي 

الشــوون القانونيــة ورئيــس لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى االســالمي.
ــة' بمجمــع  ــة 'الشــوون السياســية الدفاعي ــة 'االشــراف' ولجن ــر لجن وطــرح خــالل هــذه الجلســة تقري
ــل  ــم تاجي ــام وت ــة للنظ ــات العام ــع السياس ــة م ــذه الالئح ــاق ه ــان انطب ــام بش ــة النظ ــخيص مصلح تش

ــا. ــة الحق ــي ســتعقدها الهيئ ــى الجلســة الت ــة دراســتها ال مواصل

بعد اجتياز 158 الف زائر منفذ مهران..

قوى االمن: اليمكن اجتياز الحدود سوى بجواز 
سفر وتأشيرة دخول نافذين

طهران تستضيف مؤتمر الحلف التعاوني 
الدولي في منطقة آسيا والباسيفيك

ــة  ــن مســاعد رئيــس غرف طهران-فــارس:- أعل
التعــاون االيرانيــة فــي الشــؤون االقتصاديــة، امــس 
الســبت، أنــه وللمــرة االولــى تمكنــا مــن الحصــول 
ــي  ــف التعاونــي الدول ــى اســتضافة مؤتمــر الحل عل
ــن  ــك م ــادئ، وذل ــط اله ــيا والمحي ــة آس ــي منطق ف
خــالل الجهــود التــي بذلتهــا غرفــة التعــاون خــالل 

ــن. ــن الماضيي العامي

 طهران-ارنــا:- دعــا رئيــس االركان العامــة 
باقــري  محمــد  اللــواء  المســلحة  للقــوات 
خــالل اتصــال هاتفــي اجــراه مــع قائــد قــوات 
'قمــر جاويــد باجــوا'  الباكســتاني  الجيــش 

باكســتان  قيــام  الــى 
وحــازم  فــوري  باجــراء 
علــى  القبــض  اللقــاء 
مــن  عــدد  خاطفــي 
ــوات حــرس الحــدود  ق

االيرانييــن.
هــذا  وخــالل 
اللــواء  نــوّه  االتصــال 
باقــري الــى إختطــاف 
عــدد مــن قــوات حرس 
االيرانييــن  الحــدود 
مــن قبــل زمــرة ارهابيــة 
ونقلهــم الــى االراضــي الباكســتانية وقــال: 

اننــا و وفقــا لالتفاقيــات المبرمــة مــع القــوات 
المســلحه الباكســتانية نتوقــع أن تقــوم هــذه 
القــوات باجــراءات الزمــة و فوريــة لالفــراج 

. االيرانييــن  المختطفيــن  عــن 
مــن  مزيــد  نشــر  ضــرورة  علــى  واكــد 
الحــدود  طــول  علــى  الباكســتانية  القــوات 
المشــتركة مــع ايــران لضمــان االمــن فــي 
هــذه المناطــق و ســد الطريــق امــام عمليــات 

فيهــا. ارهابيــة 
يذكــر انــه اختطــف 14 مــن قــوات التعبئــة 
»ميرجــاوَه«  مدينــة  فــي  الحــدود  وحــرس 
مســاء اإلثنيــن الماضــي علــى يــد جماعــة 

إرهابيــة.

لالمــم  العــام  االميــن  بعــث  طهران-ارنــا:- 
المتحــدة 'انطونيــو غوتيــرش' رســالة الــى رئيــس 
مجلــس االمــن اطلعــه فيهــا علــى قــرار محكمــة 
العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق بالدعــوي االيرانيــة 
ــن  ــا وبي ــام1955 بينه بخصــوص معاهــدة المــودة لع

وارفــق  االمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات 
االميــن العــام الرســالة نســخة مــن نــص 
قــرار محكمــة العــدل الدولية بشــأن تعليق 
 فقــرات مــن الحظــر االمريكــي علــى ايران.
الدوليــة  العــدل  محكمــة  ان  يذكــر 
قــرارا  اصــدرت  قــد  كانــت  الهــاي  فــي 
الحظــر  بتعليــق  اكتوبــر   3 بتاريــخ 
ايــران  علــى  المفــروض  االمريكــي 
والمعــدات  االدويــة  مجــال  فــي 
الجويــة. المالحــة  و  واالغذيــة   الطبيــة 
الخارجيــة  وزارة  اعلنــت  الحكــم  اصــدار  وبعــد 
االمريكيــة انهــا ستنســحب مــن معاهــدة المــودة 
ــدة اي  ــادة 23 للمعاه ــن الم ــة م ــرة الثالث ــزم الفق وتل
مــن الطرفيــن يــود االنســحاب اعــالم الطــرف االخــر 

ــك. ــه ذل ــنة يمكن ــد س ــا وبع خطي

ســيحضر  طهران-ارنــا:-   
وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد 
ظريــف و نائبــه فــي الشــؤون 
عراقجــي   عبــاس  السياســية 
اجتمــاع  فــي  االحــد  اليــوم 
االســالمي  الشــورى  مجلــس 
بشــأن  لــه  تقريــرا  ليقدمــا 
تمويــل  مكافحــة  معاهــدة 
االرهــاب )CFT( و محادثاتهمــا 

االوروبيــة. المجموعــة  مــع 
باســم  المتحــدث  واوضــح 

الهيئــة الرئاســية فــي المجلــس 'بهــروز نعمتــي' امــس 
ــا، ان اجتمــاع اليــوم  الســبت فــي حديــث لمراســل ارن
ــف و عراقجــي  ــه ظري ــا و ســيقدم خالل ســيكون مغلق
تقريــرا حــول محادثاتهمــا مــع المجموعــة االوروبيــة 
ــة  ــاب واالجاب ــل االره ــة مكافحــة تموي ــة باتفاقي المعني

ــال. ــذا المج ــي ه ــس ف ــواب المجل ــئلة ن ــى اس عل
وبشــأن الــوزراء المقترحيــن مــن قبــل الحكومــة 
ــم اســماء هــوالء  ــم تقدي ــان يت ــه ب اعــرب عــن امل

الــوزراء للمجلــس حتــى اليــوم االحــد.

طهران-فــارس:- أكــدت الشــرطة أنــه اليمكــن 
زيــارة  مراســم  فــي  للمشــاركة  الحــدود  اجتيــاز 
اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم ســوى 

بحيــازة جــواز ســفر وتأشــيرة دخــول نافذيــن.
امــس  بيــان صــادر  فــي   ، الشــرطة  وعــزّت 
ــه  ــام الحســين علي ــة االم الســبت، بذكــرى أربعيني
ــة للشــعب  الســالم، واشــادت بالمشــاركة المليوني
االيرانــي المســلم فــي أرجــاء البــالد بهــذا التجمــع 
العظيــم واالســتضافة الطيبــة الهالــي المحافظــات 
ومنافــذ مهــران وجزابــه وشــلمجه الحدوديــة لــزوار 

ــه الســالم. ــام الحســين علي ــة االم اربعيني
واكــدت انــه اليمكــن اجتيــاز المنافــذ الحدوديــة ســوى 
بحيــازة جــواز ســفر وتأشــيرة دخــول نافذيــن، ودعــت الــى 

التعــاون مــع قــوات الشــرطة لــدى حصــول أيــة مشــكلة.
مــن جهتــه قــال مديــر مصلحــة الجمــارك فــي محافظــة 
ايــالم  روح اهلل غالمــي ان 158 الــف زائــر و 1600 شــاحنة 
الصحــاب المواكــب اجتــازوا منفــذ مهــران الحــدودي باتجــاه 
العــراق لغايــة مســاء الجمعــة للمشــاركة فــي مراســم زيــارة 

اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم.
ولفــت الــى ان مصلحــة الجمــارك فــي مهــران 
ــهيل  ــدة لتس ــذه الم ــالل ه ــارا خ ــال ونه ــط لي تنش
الحجــم الهائــل لحركــة نقــل الــزوار وشــحن الســلع.

لزيــارة  المركزيــة  اللجنــة  اميــن  اعلــن  كمــا 
اربعينيــة االمــام الحســين )ع( شــهريار حيــدري بــان 
حــدود خســروي بمحافظــة كرمانشــاه لــن تفتــح 
ــاري، الســباب  ــام الج ــي الع ــة ف ــام زوار االربعيني ام

امنيــة فــي الجانــب العراقــي.

البقية على الصفحة7

رفيــع  المتحــدث  قــال  طهران-إرنــا:- 
ابوالفضــل  المســلحة  القــوات  فــي  المســتوى 
حيــن  كاذبــون  األمريكييــن  إّن  شِــكارجي: 
للشــعب  الناجــون  بأنهــم  مزاعــم  يُطلقــون 
ــيوفهم  ــهروا س ــم أش ــى أنه ــدًا عل ــي مؤك االيران
الســتهداف أعنــاق الشــعب وممارســة ضغــوط 

االيرانييــن. المواطنيــن  علــى 
وتحــدّث هــذا المســؤول العســكري عــن قضايــا 
كإختطــاف حــرس الحــدود شــرق البــالد وأســباب 
جريمــة أهــواز اإلرهابيــة وشــن حــرب اقتصاديــة 
الجمهوريــة  ضــد  الغــرب  جانــب  مــن  واعالميــة 

االســالمية.
وفــي حديــث لــه عــن المختطفيــن االيرانييــن 
أعــرب عــن إمكانيــة تخديرهــم قبــل اختطافهــم 
وتعــاون عناصــر متوغلــة فــي تنفيــذ المهمــة، داعيــًا 
الــى اإلنتظــار حتــى إنتهــاء التحقيقــات فــي الملــف.

ــا  ــة بأنه و وصــف شــكارجي الحــرب اإلقتصادي
آخــر رصاصــة كانــت بحــوزة أعــداء نظــام الجمهوريــة 

ماكينتهــم  توظيــف  عبــر  أطلقوهــا  االســالمية 
اإلعالميــة لنيــل أهــداف وضعوهــا مســبقًا، داعيــًا 
مســؤولي البــالد الــى أخــذ الحيطــة والحــذر حيــال 
هــذه الحــرب بــكل ذكاء و وعــي وأخذهــم ايّاهــا 

ــل الجــد. محم
وحــّذر شــكارجي الجماعــات االرهابيــة الهادفــة 
مغبــة  مــن  االيرانــي  باألمــن  المســاس  الــى 
مــن  الفــرار  إمكانيتهــا  وعــدم  أفعالهــا  وإفــرازات 

االيرانيــة. القبضــة 
للقــوات  الرفيــع  المتحــدث  هــذا  ووصــف 
المســلحة الواليــات المتحــدة بأنهــا وكــر ومركــز 
ذلــك  فــي  يشــاطرها  العالــم  إرهابيــي  قيــادة 
ضلــوع  الــى  أشــار  كمــا  الصهيونــي،  الكيــان 
ــج  ــد آخــر مــن دول الخلي ــة آل ســعود وبل حكوم
ــوب  ــة جن الفارســي فــي جريمــة أهــواز اإلرهابي

غــرب البــالد.
ولفــت فضلــي الــى المشــاكل التــي ســببتها 
زمــرة المنافقيــن االرهابيــة الخبيثــة فــي البــالد 
وفــي ســائر الــدول االســالمية الفتــًا الــى أّن ســبب 
ــبب  ــران آتٍ بس ــد اي ــج ض ــداء المنته ــذا الع كل ه
وغــزة  المظلــوم  اليمنــي  الشــعب  عــن  دفاعهــا 
والملــف الفلســطيني ولبنــان ومســتضعفي العالــم.

واإلمــارات  واشــنطن  ثالثــي  هــدف  وإعتبــر 
والســعودية متمثــاًل فــي اإليقــاع بالعالــم االســالمي 
وجعلــه موثوقــًا بحبــل األمريكييــن وخلــق مــالذ 
ــي ونشــر الفوضــى والعبــث  ــان الصهيون آمــن للكي

ــالمية. ــالد اإلس ــي الب ــان ف باألم

فما ايامكم اال عدد ورأيكم إال فند
التخبــط واالربــاك الســائدين فــي مملكــة الشــر واالغتيــاالت همــا اللــذان دفعتهــا لتصفيــة 
خاشــقجي وبهــذا الشــكل المــروع للتخلــص منــه اوال ومــن اعبائــه المســتقبلية لمــا كان يمتلكــه 
ــا  ــوي اطالقه ــي كان ين ــة الت ــن مشــاريعه االعالمي ــك م ــة وكذل ــرة حــول المملك ــن اســرار خطي م
مــن تركيــا او قطــر، لكــن مــا ارتكبتــه المملكــة بقيــادة بــن ســلمان فــي هــذه الظــروف العصيبــة مــن 
فضيحــة بتصفيــة خاشــقجي زلزلــزت اركان نظــام آل ســعود وزادت مــن ورطتــه وازماتــه لذلــك ظــل 
ــكأ ويتخبــط فــي تصريحاتــه حــول انــكار الجريمــة ومــن ثــم االعتــراف الحقــا بــان قاشــقجي  يتل
دخــل القنصليــة لكنــه خــرج منهــا بعــد 20 دقيقــة وهــذا مــا جــاء علــى لســان محمــد بــن ســلمان 

وكذلــك القنصــل الســعودي فــي اســطنبول.
ولشــدة الغضــب العالمــي وضغــوط الــرأي العــام الدولــي واالقليمــي واالوســاط االعالميــة 
والسياســية اضطــرت المملكــة وبعــد اســبوعين مــن التهــرب والتملــص ان تعتــرف بنهايــة 
المطــاف بوقــوع القتــل وداخــل القنصليــة لكــن باخــراج تافــه وصبيانــي ال يقبــل بــه اال مــن 

اختــل عقلــه وفقــد بصيرتــه.
ــذي  ــد االســتخباراتي ال ــة والوف ــن الضحي ــوع شــجار بي ــان الســعودي يتحــدث عــن وق  فالبي
حضــر الســطنبول القناعــه بالعــودة الــى المملكــة ولــو قبلنــا جــدال بالروايــة الســعودية لمــاذا يتأخــر 
ــة  ــت قضي ــو كان ــه لحــد االن؟ والســؤال األهــم ل ــت جثت ــاذا اخفي ــا؟ ولم ــك 14 يوم االعــالن عــن ذل
إقناعــة بالعــودة الــى المملكــة حســب ادعــاء الريــاض فهــل كان االمــر يســتدعي ايفــاد فريــق 
اســتخباراتي أم وفــد سياســي؟ وهــل كان االمــر ان يحصــل هــذا اللقــاء داخــل البعثــات الدبلوماســية 
ــاذا كانــت مهمــة مســؤول الطــب  الســعودية ام فــي اي مــكان آخــر؟ واألهــم مــن كل هــذا وذاك م
الشــرعي فــي المملكــة بيــن هــذا الفريــق االســتخباراتي؟ كل هــذه االبهامــات تســاؤالت مشــروعة 

تعجــز المملكــة عــن االجابــة عنهــا وتســود مــن صورتهــا الفاضحــة امــام العالــم.
البيــان التافــه والرخيــص الــذي صــدر مــن مملكــة الرعــب واالغتيــاالت لــم يلــق اي صــدى فــي 
العالــم اال داخــل البيــت االبيــض الــذي اعتبــره ترامــب بانــه جديــر بالثقــة؟! وهــذا مــا زاد مــن فضائــح 
النظــام الســعودي وادخلــه فــي مطــب اعمــق يزعــزع اركان نظامــه الــذي يســتحمر العالــم بمثــل 
ــة  ــوم االخالقي ــام الي ــذا النظ ــة ه ــى وان ازم ــى الثكال ــي تضحــك حت ــات الســخيفة الت ــذه البيان ه
ــل  ــا تتعام ــا انه ــة اكــدت خالله ــار ابشــع جريم ــي وضــح النه ــت ف ــة جــدا وارتكب واالنســانية عميق
ــراف  ــن واالع ــة القواني ــك كاف ــت بذل ــا وضرب ــوت والمحــرم دولي ــة« الممق ــاب الدول باســلوب »اره

الدوليــة والقواعــد الدبلوماســية عــرض الحائــظ وباســلوب دمــوي قــذر وفظيــع. 
ــورط االول فــي هــذه الجريمــة ســواء مــن الصــور  ــى ان المت ــل تشــير ال كل الشــواهد والدالئ
والمســتندات بــان اقــرب المقربيــن البــن ســلمان كانــوا فــي مســرح الجريمــة لكــن االمــر الالفــت 
يريــدون االلتفــاف عليــه هــو تبرئــة بــن ســلمان مــن هــذه الجريمــة عبــر تقديــم 18 كبشــا للفــداء 
مــن العناصــر االســتخباراتية فــي وقــت يســتحيل التصــور ان تتجــرأ عناصــر كمــا ســماها ترامــب 
غيــر منضبطــة دون ضــوء اخضــر مــن اعلــى الســلطات علــى خطــوة مثــل هــذه الجريمــة الخطيــرة 

والمكلفــة وفــي بلــد مثــل الســعودية الشــمولية واالســتبدادية والبوليســية؟!
والخطــأ اآلخــر واالفــدح الــذي وقــع فيــه الملــك ســلمان وان يجمــع الكثيــرون انــه فــي واد آخــر 
ــًا  ــي حكم ــا يضــع الجان ــان يصــدر بيان ــه ب ــدور حول ــا ي ــدرك م ــه ان ي ــي ال يســمح ل ــه العقل ووضع
ويخولــه معالجــة هــذا الملــف الجنائــي عبــر اعطائــه مســؤولية اعــادة هيكلــة المخابــرات العامــة فــي 

الســعودية لمنــع مثــل هــذه االحــداث.
مــا هــذه الســذاجة والســطحية الضحلــة فــي التفكيــر للضحــك علــى ذقــون النــاس، انهــم فــي 
الواقــع يســتحمرون انفســهم الن هــذه الخــدع واالالعيــب الرخيصــة لــم تنطــل علــى احــد ومهمــا 
تتفننــون فــي اخــراج مثــل هــذه الخزعبــالت  فانهــا لــن تغيــر مــن واقعهــم المــأزوم والمهــزوز شــيئا.. 

فمــا ايامكــم اال عــدد ورأيكــم إال فنــد..
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