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تركيا: سنكشف عن مصير جثة 
خاشقجي في القريب العاجل!

تركــي  مســؤول  أعــرب  وكاالت:   – انقــرة 
األتــراك  المحققيــن  بــأن  اعتقــاده  كبيــر عــن 
ــر  ــب العاجــل، عــن مصي ــي القري سيكشــفون ف
جثــة الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي 
الــذي قتــل فــي قنصليــة بــالده فــي اســطنبول.

ونقلــت وكالــة »رويتــرز« عــن المســؤول الــذي رفــض 
ذكــر اســمه، أن عينــات الحمــض النــووي لخاشــقجي 
تــم أخذهــا فــي تركيــا، األمــر الــذي يعنــي أن المحققيــن 

يجــب أال يطلبــوا هــذه العينــات مــن الســعودية.
وجــاءت تصريحــات جليــك بعــد إعــالن الســلطات 
الســعودية، فجــر امــس الســبت، مقتــل خاشــقجي إثــر 
»شــجار« داخــل قنصليــة بــالده بمدينــة إســطنبول، 

وذلــك بعــد 18 يومــا علــى واقعــة اختفائــه. 
ــم  ــف 18 شــخصا جميعه ــاض توقي ــت الري وأعلن
ســعوديون، لكنهــا لــم تكشــف عــن مــكان جثمــان 
خاشــقجي الــذي اختفــى عقــب دخولــه القنصليــة فــي 

ــه.  ــة رســمية خاصــة ب ــاء معامل ــر 2018، إلنه 2 أكتوب

موسكو: واشنطن تلفق اتهامات ضد روسيا لتبرر 
فرض عقوبات جديدة

وكاالت:   – موســكو 
اعتبــر نائــب وزيــر الخارجيــة 
ــوف  الروســي ســيرغي ريابك
وجهتهــا  التــي  االتهامــات 
إلــى  المتحــدة  الواليــات 
يلينــا  الروســية،  المواطنــة 
خوســياينوفا، محاولــة لفبركــة 
عقوبــات  لفــرض  حجــة 

روســيا. علــى  جديــدة 
وجــاء فــي بيــان صــدر 
ونشــر  ريابكــوف  عــن 
ــة  ــل وزارة الخارجي ــن قب م

الروســية، امــس  الســبت: »ال تــزال الســلطات األمريكيــة تقــوم بتخويــف المجتمعيــن األمريكــي والدولــي 
بـــ »القراصنــة الــروس«، واتهمــت مواطنــة روســية أخــرى بمحاولــة التأثيــر علــى مــزاج الناخبيــن األمريكييــن. 
وتحــاول واشــنطن خــالل الســنتين األخيرتيــن، أي منــذ االنتخابــات الرئاســية الماضيــة، وذلــك عــن طريــق 
نشــر المعلومــات الكاذبــة بــال خجــل، اســتخدام نفــس االتهامــات قبيــل االنتخابــات الجديــدة، فســينتخب 

ــر المقبــل أعضــاء جــددا للكونغــرس«. األمريكيــون فــي الـــ6 مــن نوفمب

مستقبال مبعوث الرئيس الروسي والوفد المرافق له..

الرئيس األسد: سوريا مستمرة في العمل مع كل من لديه اإلرادة الحقيقية للقضاء على اإلرهاب
*سوريا تطالب مجلس األمن بتحمل مسؤولياته في منع اعتداءات “التحالف الدولي” ومعاقبة المعتدين

وكاالت:   – دمشــق 
الرئيــس  اســتقبل 
األســد  بشــار  الســوري 
امــس مبعــوث الرئيــس 
الخــاص  الروســي 
ألكســندر  ســورية  إلــى 
وســيرغي  الفرينتييــف 
وزيــر  نائــب  فيرشــينين 
الروســي  الخارجيــة 
لهمــا. المرافــق  والوفــد 
خــالل  وجــرى 
حــول  اآلراء  تبــادل  اللقــاء 

تطــورات األوضــاع فــي ســوريا وخاصــة علــى المســار 
السياســي وعملية تشــكيل لجنة مناقشــة الدســتور 
ارتيــاح  عــن  الفرينتييــف  أعــرب  حيــث  الحالــي 
ــة التــي تبديهــا دمشــق  الجانــب الروســي لإليجابي
ــى كل مــا مــن شــأنه المســاهمة فــي  ــا عل وانفتاحه
المضــي قدمــًا وتحقيــق التقــدم المنشــود علــى هــذا 

ــدًا أن هــذا األمــر يســاعد فــي ســحب  المســار مؤك
ــًا  ــارس ضغوط ــي تم ــدول الت ــض ال ــن بع ــع م الذرائ
كبيــرة بغيــة عــدم تحقيــق أي تقــدم فــي العمليــة 
السياســية لكــي تتمكــن الحقــًا مــن تحميــل دمشــق 

ذلــك. مســؤولية  وحلفائهــا 
وأكــد الرئيــس األســد أن بعــض الــدول فــي 
تواصــل  الغربيــة  الــدول  مــن  والعديــد  المنطقــة 

التدخــل فــي المســار السياســي وممارســة الضغوط 
لفــرض إرادتهــا علــى الســوريين وهــو مــا قــد يعيــق 
إحــراز أي تقــدم الفتــا إلــى أن ســوريا مســتمرة فــي 
العمــل مــع كل مــن لديــه اإلرادة الحقيقيــة للقضــاء 
علــى اإلرهــاب وإعــادة االســتقرار وفــي الوقت نفســه 
ــة  ــق الدولي ــه المواثي ــذي كفلت ــا ال ــكة بحقه متمس
ــي  ــدم الســماح ألي طــرف خارجــي بالتدخــل ف بع

ــة. شــؤونها الداخلي
كمــا تطــرق الحديــث إلــى موضــوع عــودة 
الســوريين الذيــن اضطرتهــم ظــروف الحــرب 
لمغــادرة بلدهــم حيــث أكــد الرئيــس األســد 
أن عــودة الســوريين إلــى بلدهــم هــي هــدف 
لعمــل  بالنســبة  األولويــات  ومــن  أساســي 
علــى  العمــل  فــي  مســتمرة  وهــي  الحكومــة 

لعودتهــم. يلــزم  مــا  تأميــن كل 
الخارجيــة  وزارة  وجهــت  اخــر  جانــب  مــن 
ــم  ــام لألم ــن الع ــى األمي ــالتين إل ــن رس والمغتربي
المتحــدة ورئيــس مجلــس األمــن حــول الجريمــة 
التــي ارتكبتهــا طائــرات التحالــف غيــر الشــرعي 
الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة أمــس والتــي أدت 
الستشــهاد مــا يزيــد علــى 62 مدنيــا ســوريا فــي 

ــزور. ــر ال ــف دي ري
التــي  الجريمــة  إن  الرســالتين:  فــي  وجــاء 
علــى  أخــرى  مــرة  تبرهــن  التحالــف  ارتكبهــا 
ــون  ــي والقان ــون الدول ــكام القان ــه بأح اســتهتار دول
الــدول مــن أي  الدولــي اإلنســاني وتجــرد هــذه 
قيمــة اخالقيــة يمكــن أن تتقمصهــا يومــا لوعــظ 
اآلخريــن حــول ضــرورة احتــرام حيــاة المدنييــن 

اإلنســان. حقــوق  وصكــوك 
النكــراء  الجريمــة  هــذه  الخارجيــة:  وأضافــت 
تؤكــد للعالــم بأســره مــرة أخــرى أن هــدف الواليــات 
المتحــدة مــن وراء العمليــات غيــر المشــروعة لهــذا 
ــر  ــل أكب ــل قت ــف ليــس مكافحــة اإلرهــاب ب التحال
فــي  الســوري  الشــعب  أبنــاء  عــدد ممكــن مــن 

ــم اإلنســانية ــكل القي اســتهتار واضــح ب
تطالــب  ســورية  أن  إلــى  الخارجيــة  ولفتــت 
ــي  ــؤولياته ف ــل مس ــن بتحم ــس األم ــددا مجل مج
دولــي  تحقيــق  وإجــراء  االعتــداءات  هــذه  منــع 
مســتقل وشــفاف بهــذه الجرائــم وإدانتهــا والتحــرك 

الفــوري لوقفهــا ومعاقبــة المعتديــن.

فيما شكك أعضاء بالكونغرس بالرواية السعودية..

األمم المتحدة: ال يجب على أي حكومة قبول التفسير 
السعودي لمقتل خاشقجي

نيويــورك – وكاالت: أكــدت مقــررة األمــم المتحــدة الخاصــة بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أن »تفســير الســعودية 
لإلعــدام التعســفي للصحفــي جمــال خاشــقجي غيــر معقــول«.

وأشــارت المقــررة الــى انــه »ال يجــب علــى أي 
حكومــة قبــول التفســير الســعودي أو قبــول أنهــا تقــوم 
ــا بحاجــة  ــى »انن ــر«، مشــددًة عل ــي األم ــق ف بالتحقي
إلــى تحقيــق جديــر بالثقــة ونزيــه وشــفاف لتحديــد 

ــر«. ــة خاشــقجي والعقــل المدب قتل
مــن جانــب اخــر أعــرب أعضــاء فــي الكونغــرس 
المدعــي  تفســير  فــي  تشــككهم  عــن  األمريكــي 
العــام الســعودي بــأن شــجارا اندلــع بيــن خاشــقجي 
للقنصليــة  توجــه  عندمــا  بــه  التقــوا  وأشــخاص 
ــر  ــن أكتوب ــي م ــي الثان ــي اســطنبول ف الســعودية ف

إلــى وفاتــه. تشــرين األول وأن الشــجار أدى 
وقــال الســناتور األمريكــي الجمهــوري لينــزي جراهــام فــي تغريــدة علــى تويتــر ”القــول بأننــي متشــكك فــي 
الروايــة الســعودية الجديــدة ســيكون مــن قبيــل تبســيط األمــور“، وأضــاف ”يصعــب تصديــق هــذا التفســير األخيــر“.

افغانستان.. عشرات القتلى والجرحى جراء تفجيرات وحوادث 
أمنية رافقت االنتخابات التشريعية 

كابــل – وكاالت: أفــادت وكالــة »رويتــرز« بــأن 15 شــخصًا علــى األقــل لقــوا مصرعهــم وأصيــب 25 آخــرون 
ــم فــي  ــل، بالتزامــن مــع إدالء المواطنيــن بأصواته ــس فــي العاصمــة كاب ــاري دوى ام جــراء تفجيــر انتح

ــة. ــات النيابي االنتخاب
ونقلــت الوكالــة عــن مســؤولين أمنييــن تأكيدهم 
أن االنتحــاري فجــر نفســه عنــد مدخــل أحــد مراكــز 
االقتــراع فــي شــمال العاصمــة، مشــيرين إلــى أنــه 
بيــن ضحايــا التفجيــر عشــرة مدنييــن وخمســة مــن 

عناصــر الشــرطة.
ــز  ــارات مراك ــدة انفج ــس ع ــبق أن هــزت أم وس
ــوم مــن  ــر معل ــل موقعــة عــددا غي التصويــت فــي كاب

ــرس«. ــس ب ــة »فران ــب وكال ــا، حس الضحاي
عشــرات  وقــوع  »رويتــرز«  أكــدت  كمــا 
مــن  متفرقــة  مناطــق  فــي  األمنيــة  الحــوادث 
البــالد بيــوم االنتخابــات ُقتــل جراءهــا 14 شــخصا 

العشــرات. وأصيــب  الغربيــة  غــور  واليــة  مــن  11 شــرطيا  فيهــم  بمــن  األقــل،  علــى 
وفــي هــذه الظــروف، أعلنــت الحكومــة األفغانيــة عــن تمديــد التصويــت حتــى اليــوم األحــد فــي 

توعــدت حركــة »طالبــان« بنســفها. التــي  االنتخابــات 

»االسيوشيتدبرس«: 6 ماليين دوالر ما تنفقه السعودية 
على ارشاء وسائل االعالم االميركية سنويا

النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي 
األسبوع على خسائر 

النفــط  عقــود  ارتفعــت  وكاالت:   – نيويــورك 
وســط دالئــل علــى قفــزة فــي الطلــب فــي الصيــن، 
ثانــي أكبــر مســتهلك للخــام فــي العالــم، رغــم أن 
األســعار ســجلت ثانــي خســارة أســبوعية بفعــل 
ــن أن  ــق م ــة والقل ــات األمريكي ــي المخزون ــادة ف زي

ــادي. ــاط االقتص ــح النش ــة تكب ــا تجاري حروب
وأنهــت عقــود خــام القيــاس العالمــي مزيــج 
برنــت جلســة التــداول مرتفعــة 49 ســنتا لتبلــغ عنــد 

التســوية 79.78 دوالر للبرميــل.
األمريكــي  القيــاس  خــام  عقــود  وصعــدت 
غــرب تكســاس الوســيط 47 ســنتا لتســجل عنــد 

للبرميــل. دوالر   69.12 التســوية 
وينهــي برنــت األســبوع منخفضــا 0.9 بالمئــة 
بالمئــة.   3.1 األمريكــي  الخــام  هبــط  حيــن  فــي 
والخامــان القياســيان منخفضــان حوالــي 7 دوالرات 
عــن أعلــى مســتوياتهما فــي أربعــة أعــوام التــي 

وصــال إليهــا فــي أوائــل أكتوبــر تشــرين األول.
واتســع الفــارق بيــن أســعار الخــام األمريكــي 
وبرنــت إلــى 11.00 دوالرا، وهــو األكبــر منــذ الثامــن 

ــران. ــو حزي ــن يوني م

واشــنطن – وكاالت: حســب تقريــر لوســائل 
االعــالم االميركيــة فــان الســعودية تنفــق ســنويا 6 
مالييــن دوالر الرشــاء جماعــات الضغــط فــي ســلك  
االعــالم والمحاميــن وخبــراء العالقــات العامــة فــي 
االميركييــن  المســؤولين  علــى  ليؤثــروا  اميــركا، 

ــع صــورة الســعودية. باتجــاه تلمي
وكالــة االسوشــيتدبرس ذكــرت بهــذا الخصــوص، 
ان الســعودية تنفــق ســنويا 6 مالييــن دوالر علــى 

اللوبيــات المتنفــذة فــي مجــال المحامــاة والعالقــات 
العامــة ليحســنوا مــن صــورة الســعودية فــي الشــرق 
االوســط. وهــذا الرقــم ال يشــمل الرشــاوى بالمليــارات 

ــن مباشــرة. ــي تصــل للمســؤولين االميركيي والت
وحســب هــذا التقريــر فانــه يحتمــل ان تنحــى 
اللوبيــات المدافعــة عــن الريــاض بعــد الضغــوط 
علــى الســعودية لتوضيــح مــا جــرى فــي القنصليــة 
الســعودية فــي اســطنبول مــن عمليــة اخفــاء جمــال 
خاشــقجي. ومــع ذلــك شــددت احــدى اللوبيــات 
فــي  لزبــون  العهــود  حفــظ  ان  علــى  االميركيــة 

ــة! ــور المهم ــن االم ــه م ــات الحرجــة ل االوق

قالوا في االمام الحسين عليه السالم:
لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة 

في تاريخ اإلنسانية وأرتفع بمأساته 
الى مستوى البطولة الفذة

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 49 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 40 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 52 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 16 دقيقة

التي عجز الجيش الصهيوني عن ايقافها..

حرائق بالونات المقاومة الورقية تلتهم مستوطنات غالف غزة
*مسؤول صهيوني: عباس هو الضامن ألمننا 

ويجب إعادته لغزة؟!
*ليفني تدعو لنزع سالح غزة واستئناف 

المفاوضات مع السلطة!
غــزة – وكاالت: ذكــرت 
عبريــة،  إعــالم  وســائل 
امــس الســبت، أن ثالثــة 
فــي  اندلعــت  حرائــق 
نتيجــة  غــزة«  »غــالف 
ســقوط بالونــات المقاومــة 
مــن  أطلقــت  الحارقــة 

غــزة. قطــاع 
 »14 »القنــاة  وأفــادت 
العبريــة بانــدالع حريقيــن 
فــي كيبوتــس »بئيــري« 
حــدود  مــن  القريــب 

شــرق قطــاع غــزة، وحريــق فــي غابــة »شــوكدا« 
فــي المجلــس اإلقليمــي »أشــكول«، جــراء ســقوط 

القطــاع. مــن  أطلقــت  حارقــة  بالونــات 

وقــد اعلــن الجيــش الصهيونــي مــرارا عــدم 
قدرتــه علــى ايقــاف هــذه الطائــرات بحيــث اصبحت 
لــدى  المســتديم  الخــوف  عقبــة كأداء فــي رفــع 
القطعــان المســتوطنين. باالضافــة الــى ماتكلفــه 

مــن اثمــان باهضــة تثقــل الخزينــة االســرائيلية.
العمــل  أّكــد زعيــم حــزب  اخــر  مــن جانــب 
الصهيونــي آبــي جيــاي أن رئيــس الســلطة محمــود 
ــى  ــا إل ــاس هــو الضامــن ألمــن االحتــالل، داعيً عب

ــاك. ــدوء هن ــان اله ــزة لضم ــه لقطــاع غ إعادت
وكتــب جيــاي فــي تغريــدة عبــر موقــع »تويتــر« 
صبــاح األربعــاء، أن حكومــة نتنياهــو »ال تمتلــك 
ــر  ــزة، ووزي ــع غ ــل م اســتراتيجية وال خطــة« للتعام

ــاء«. ــعارات جوف ــغل بش ــان »منش ــرب ليبرم الح
الهــدف  أن  الصهيونــي   الزعيــم  وبيّــن 
يكــون  أن  يجــب  االحتــالل  لحكومــة  المطلــوب 

غــزة«. إلــى  مــازن  أبــو  »إعــادة 
هنــاك  مــازن(  )أبــو  »معــه  مفسّــرًا  وأضــاف 
ــاك فــي  ــة، وســيكون معــه هن ــة الغربي هــدوء الضف
غــزة«، مطالبًــا بعــدم تنفيــذ أي خطــة دوليــة إال عند 
عــودة رئيــس الســلطة محمــود عبــاس للقطــاع 

ــزة. وبســط ســيطرته علــى غ
مــا  هنــاك،  الديمقراطيــة  تعنينــي  »ال  وتابــع 
ــن  ــو الضام ــازن ه ــو م ــن إســرائيل، وأب ــي أم يعنين

إســرائيل«. ألمــن 
الكنيســت  عضــو  دعــت  جانبهــا  مــن 
الســبت،  أمــس  ليفنــي،  »تســيبي  اإلســرائيلي، 
لنــزع ســالح المقاومــة فــي قطــاع غــزة، واســتئناف 
ــطينية. ــلطة الفلس ــع الس ــرة م ــات المباش المفاوض

نظــام  اســتبدال  أؤيــد  »أنــا  ليفنــي:  وقالــت 
حمــاس وتجريــد غــزة مــن الســالح كهــدف دولــي 

مشــترك بــدال مــن اتخــاذ خطــوات انهزاميــة«.
وعبّــرت عــن انتقادهــا مــن إجــراء حكومــة » 
بنياميــن نتنياهــو« مفاوضــات غيــر مباشــرة مــع 
ــن المفاوضــات المباشــرة  ــدال م ــاس »ب ــة حم حرك

مــع الســلطة الفلســطينية«.

برغم الخالفات فان رئيس الوزراء المكلف سيأتي بكابينته ناقصة..

»تحالف البناء«: التشكيلة السياسية اكتملت تقريبا رغم بعض االشكاالت للمكونين السني والكردي
*العبادي يدعو البقاء المنظومة األمنية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة

*تحالف القرار )السني(: ضرورة تقديم رئيس الوزراء المكلف 
الكابينة الوزارية كاملة لكسب ثقة الشعب ودعمه

*الشرطة االتحادية: مقتل القائد العسكري لداعش ومسؤول 
مفارز العبوات الناسفة واحد معاونيه في الرشاد

وكاالت:   – بغــداد 
البنــاء  تحالــف  كشــف 
امــس الســبت، عــن الكتل 
تطــرح  التــي  السياســية 
اشــكالياتها علــى الكابينــة 
الوزاريــة التــي ســيقدمها 
المكلــف  الــوزراء  رئيــس 

المهــدي. عبــد  عــادل 
ــال عضــو التحالــف  وق
ــث  ــي حدي ــز ف ــر الفاي عام
  « ان  نيــوز(  لـ)وطــن 
السياســية  التشــكيلة 

االشــكاالت  بعــض  وجــود  مــع  تقريبــا  اكتملــت 
التــي تصــدر مــن جانــب المكــون الســني والكــردي 
علــى بعــض النقــاط الخاصــة بالتشــكيلة الوزاريــة« 
مبينــا انــه » فــي حــال اســتمرار هــذه الخالفــات 
ــوزراء المكلــف عــادل عبــد المهــدي  ــان رئيــس ال ف
ســيأتي بكابينتــه ناقصــة مــن بعــض الــوزراء ليتــم 

العمــل علــى اكمالهــا فــي االيــام التــي تلــي موعــد 
الحكومــة«. علــى  التصويــت  جلســة 

ــى  ــل يجــري االن عل ــز ان » العم واضــاف الفاي
السياســية  والكتــل  المهــدي  االتفــاق بيــن عبــد 
ورئاســة البرلمــان لتحديــد موعــد لعقــد جلســة 
التصويــت علــى الكابينــة الوزاريــة« متوقعــا ان » 
ــد الجلســة منتصــف االســبوع الجــاري«.  ــم عق يت

مــن جهــة اخــرى دعــا رئيــس الــوزراء حيــدر 
العبــادي الــى إبقــاء المنظومــة األمنيــة تحــت امــرة 

ــوات المســلحة. ــام للق ــد الع القائ
وذكــر بيــان لمكتبــه، تلقــت وكالــة }الفــرات نيــوز{ 
نســخة منــه امــس ، ان« العبــادي شــدد خــالل زيارتــه 
الــى قيــادة العمليــات المشــتركة واجتماعــه بالقــادة 
فيهــا، امــس الســبت، علــى اهميــة اســتمرار ابعــاد 
العمــل االمنــي والعســكري عــن التأثيــرات الحزبيــة 
للوطــن  بالــوالء  االمنيــة  المنظومــة  تســتمر  وان 
وللمواطنيــن وتتبــع القائــد العــام للقــوات المســلحة«.

وقــدم العبــادي خــالل االجتمــاع« شــكره لــكل 
القــادة والضبــاط والمنتســبين الذيــن كانــوا يتواجــدون 
ليــال ونهــارا فــي القيــادة«، مبينــا« كلمــا جئــت فــي 
اوقــات متأخــرة وفــي اي وقــت اجدهــم كخليــة نحــل 

ــت االنتصــار«. ــرة حقق ــود كبي ــون بجه يعمل
العمليــات  قيــادة  إبقــاء  اهميــة  علــى«  واكــد 
العمــل  المشــتركة لدورهــا الكبيــر فــي تنســيق 
االمنيــة  واالجهــزة  القــوات  صنــوف  جميــع  بيــن 
فــي  والعســكرية ولمــا قدمتــه مــن عمــل كبيــر 

داعــش«. علــى  الحــرب 
مــن جهتــه قــدم تحالــف القــرار العراقــي، امــس  
الســبت، عــدداً مــن المقترحــات لرئيــس مجلــس الــوزراء 
المكلــف عــادل عبــد المهــدي، قبــل اعــالن تشــكيلته 

الحكوميــة.


