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خالل اجتماع مؤتمر نزع االسلحة االممي..

مندوب ايران في جنيف: دعوة ايران الى االلتزام بتعهداتها مثيرة للسخرية
همتي: كوريا الجنوبية ستقوم بتسديد 

ديونها المستحقة اليران
طهــران- ارنــا: – قــال محافــظ البنــك المركــزي عبــد الناصــر همتــي ان األمــوال التــي يطلبهــا البنــك المركــزي مــن 
ــارات دوالر ،  ــة هــي 7 ملي ــا الجنوبي كوري
و مــن المقــرر أن تبــدأ المدفوعــات علــى 

األقــل مــن مليــار دوالر.
هامــش  علــى  همتــي  واضــاف 
اجتمــاع الحكومــة فيمــا يتعلــق باالتفــاق 
بشــان  الجنوبيــة  وكوريــا  ايــران  بيــن 
االمــوال االيرانيــة: ان كوريــا الجنوبيــة 
االمــوال  بشــأن  التفــاوض  طلبــت 
االيرانيــة المودعــة فــي مصارفهــا واننــا 
ــوال  ــذه االم ــم ســبل تســديد ه ــا له بين
وتــم اصــدار االوامــر لدفعهــا , لــذا فمتــى يشــاؤون يمكنهــم التســديد وفــي غيــر ذلــك ســتتخذ االجــراءات الالزمــة.

وبيــن همتــي انــه يجــب التحــرك مــع االتفــاق لنــرى كيــف يســير و قــال هنــاك مفاوضــات مكثفــة مــع كل 
مــن عمــان واليابــان والعــراق وكوريــا الجنوبيــة بهــذا الشــأن .

وكان محافــظ البنــك المركــزي قــد التقــى االســبوع الماضــي ســفير كوريــا الجنوبيــة بنــاءا علــى طلــب 
االخيــر لبحــث آليــة نقــل االمــوال االيرانيــة حيــث تــم االتفــاق علــى تفعيــل أليــة لذلــك .

طهــران- ارنــا:- قــال ســفير ومنــدوب 
لــدى  الدائــم  االســالمية  الجمهوريــة 
جنيــف  فــي  المتحــدة  االمــم  منظمــة 
دعــوة  ان  هامانــه«،  بقائــي  »اســماعيل 
ايــران كاحــد االطــراف الملتزمــة باالتفــاق 
النــووي الــى العــودة الكاملــة لتعهداتهــا قبــل 
مبــادرة الطــرف الــذي انتهــك االتفــاق، مثيــرة 

الغطرســة. عــن  يكشــف  و  للســخرية 
بــوزارة  االعــالم  دائــرة  واعلنــت 
الخارجيــة يــوم الخميــس، ان هامانــه 
وفــي معــرض رده  علــى تصريحــات 

عــدد مــن مســؤولين غربييــن التــي تفتقــر الــى 
نــزع   مؤتمــر  اجتمــاع  خــالل  قــال  العقالنيــة، 
فــي  المتحــدة  االمــم  لمنظمــة  التابــع  االســلحة 
جنيــف، انــه وقبــل دعــوة ايــران الــى التخلــى عــن 
خفــض تعهداتهــا والــذي قامــت بــه بعــد انســحاب 

ــزام  ــدم الت ــك ع ــووي وكذل ــاق الن ــن االتف ــكا م امري
ــا بهــذا االتفــاق، فعلــى الجانــب الــذي انتهــك  اوروب

االتفــاق أن يعــود الــى التزاماتــه.
واشــار منــدوب ايــران الــى مواقــف الجمهوريــة 
المســتويات  مختلــف  فــي  االخيــرة  االســالمية 
ــى  ــودة ال ــران ســتتخذ خطــوة نحــو الع ــد ان اي واك

تعهدتهــا بعدمــا يلتــزم الطــرف االخــر بتعهداتــه.
ونــوه الــى تصريحــات وزيــر الخارجيــة وتاكيــده 
ــي  ــا إل ــاك ســبيل واحــد للمضــي قدم ــى ان هن عل
االمــام علــى اســاس نظــام منطقــي، واضــاف علــى 
امريــكا كطــرف الــذي انتهــك االتفــاق، أن تبــادر 

باتخــاذ اجــراءات تصحيحيــة وان تلتــزم بتعهداتهــا 
بشــكل فاعــل وفــي المقابــل ســترد ايــران فــورا عبــر 

ــة. ــا التعويضي العــودة عــن اجرائاته
واضــاف ان دعــوة ايــران وهــي ملتزمــة بتعهداتهــا، 
الكاملــة وذلــك قبــل ان  الــى تعداتهــا  العــودة  الــى 
يقــوم الجانــب الــذي انتهــك االتفــاق بالمبــادرة، تثيــر 

ــلطوية. ــة الس ــن النزع ــف ع ــخرية وتكش الس
واعتبــر دعــوة ايــران الــى االلتــزام بكامــل تعهداتهــا 
باعتبارهــا هــي ملتزمــة باالتفــاق النــووي واتخــذت اجــراءات 
تعويضيــة لخفــض بعــض تعهداتهــا تجــاه االتفــاق اعتبــر 
ــك اجــراء غيرالمســؤول وغيرالعــادل يشــكف عــن نزعــة  ذل

ــة. ــة والعنجهي ــن الغطرس ــم ع ــلطوية تن س
االســالمية  الجمهوريــة  عــزم  علــى  واكــد 
لتحقيــق الهــدف المتمثــل فــي بنــاء عالــم خــال مــن 
اســلحة الدمــار الشــامل وجعــل الشــرق االوســط 
منطقــة منزوعــة الســالح النــووي واضــاف ان ايــران 
تحمــل امريــكا و حلفائهــا مســؤولية عــدم تحقيــق 
هــذا الهــدف بســبب دعــم الكيــان الصهيونــي ومــده 
باالســلحة النوويــة معتبــرا البرنامــج التســليحي 
العامــل  النوويــة  ومنشــأتها  الصهيونــي  للكيــان 

ــدف. ــذا اله ــق ه ــل تحقي ــذي يعرق ــس ال الرئي

بدء تطعيم كبار السن في البالد بلقاح كورونا
طهــران- فــارس:- اعلــن وزيــر الصحــة والعــالج 
والتعلــم الطبــي ســعيد نمكــي عــن بــدء تطعيــم كبــار 
ــا. الســن فــي البــالد باللقــاح المضــاد لفيــروس كورون

وقــال نمكــي فــي تصريــح لــه الخميــس: ان 
المرحلــة الثانيــة مــن التطعيــم بلقــاح كورونــا بــدات 
البــالد والتــي تشــمل فضــال عــن زمالئنــا  فــي 
فــي النظــام الصحــي فــي اقســام »آي ســي يــو« 
االصابــة  لمخاطــر  تعرضــا  االكثــر  والمجموعــات 
فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والطبيــة، 

مجموعــة كبــار الســن كمجموعــة ضعيفــة.  
ــى هامــش  ــي تصريحــه عل ــر الصحــة ف واضــاف وزي
ــار الســن فــي مراكــز الرعايــة  مراســم بــدء التطعيــم لكب
لهــذه  التطعيــم  عمليــة  اليــوم  بدانــا  االجتماعيــة: 
المجموعــات مــن مركــز »كهريــزك« للرعايــة االجتماعيــة 
وستســتمر هــذه العمليــة غــدا )الجمعــة( فــي غالبيــة 
مراكــز الرعايــة لكبــار الســن والمعاقيــن فــي انحــاء البــالد.

ــو 20  ــمل نح ــة تش ــذه المرحل ــي: ان ه ــال نمك وق

الــف شــخص مــن المســنين والمعاقيــن االكثــر عرضة 
للتطعيــم  الوطنيــة  للوثيقــة  ووفقــا  االصابــة  لخطــر 
الوطنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة  »كوفيــد-19«  بلقــاح 
لمكافحــة كورونــا، ســيتم تطعيــم ســائر المجموعــات 
ــات  ــة والمجموع ــة والطبي ــوادر الصحي ــة الك ــع اولوي م
بامــراض  والمصابيــن  الســن  كبــار  مثــل  الضعيفــة 
ــات  ــة والمجموع خاصــة وجرحــى االســلحة الكيمياوي

االكثــر عرضــة لالصابــة.
واوضــح انــه بعــد تطعيــم المجموعــات 
المســتهدفة ســيتم تطعيــم المواطنيــن 
العادييــن باللقــاح وقــال: اننــا نتوقــع االنتهــاء 
المســتهدفة  المجموعــات  غالبيــة  مــن 

ــادم. ــر الق ــى تشــرين االول /اكتوب حت
وحــول كورونــا االيرانــي قــال وزيــر 
الصحــة: لــم نشــهد لغايــة االن تحــورا 
ملحوظــا فــي كورونــا الموجــود فــي البــالد 
ــي  ــن المحتمــل ان يحــدث تحــور ف ولك
الفيــروس فــي مــكان مــا مــن البــالد فــي 
ان زمالءنــا مســيطرون  الحــظ  اي لحظــة ولحســن 
علــى االوضــاع تمامــا وقــد قمنــا بزيــادة عــدد الفحوصــات 

ــة. ــات المحتمل للكشــف عــن االصاب

إيران وروسيا تؤكدان على تطوير 
التعاون الزراعي

طهــران- فــارس:- أكــد مســاعد وزيــر الزراعــة الروســي 
ــي  ــاون ف ــر التع ــى ضــرورة تطوي ــي موســكو عل وســفيرنا ف

ــة و ضمــان األمــن الغذائــي. مجــال المنتجــات الزراعي
فــي  عقــد  اجتمــاع  فــي  الجانبــان  وناقــش 
موســكو امــس الجمعــة مــع مســاعد وزيــر الزراعــة 
الروســي فــي الشــؤون الدوليــة ســيرجي لوفيتــش 

ليفيــن، ناقشــا ســبل توســيع تبــادل المنتجــات 
الزراعيــة وتحســين البنيــة التحتيــة للنقــل مــن 

أجــل تبــادل البضائــع وعبورهــا.
إلــى  وأشــار الســفير جاللــي فــي االجتمــاع 
زيــادة الصــادرات اإليرانيــة إلــى روســيا فــي عــام 2020 
، وقــال: »يمكــن اعتبــار هــذه الخطــوة بدايــة جيــدة 
ــم ادراجــه  ــذي ت ــادل التجــاري ال ــادة حجــم التب لزي

ــن. ــادة البلدي ــى جــدول أعمــال ق عل
وقــال جاللــي: ان إيــران وروســيا لديهمــا قدرات 
عاليــة جــدا لتوســيع التعــاون فــي مجــال المنتجــات 
مســتعدة  اإليرانيــة  الشــركات  إن  و  الزراعيــة 
للمشــاركة فــي زراعــة الحبــوب و المحاصيــل عبــر 

ــي روســيا. ــة ف ــوت البالســتيكية الزراعي البي
كمــا ناقــش الجانبــان خــالل االجتمــاع تحســين 
البنــى التحتيــة للنقــل مــن أجــل تبــادل البضائــع وتوســيع 
أســطول الشــحن وتطويــر النقــل بالســكك الحديديــة 
الفواكــه  تنقــل  التــي  الحاويــات  اســتخدام  وزيــادة 
والخضــروات مــن إيــران إلــى روســيا واســتخدامها فــي 
طريــق العــودة لنقــل البضائــع إلــى األســواق التــي حصلــت 

عليهــا روســيا مؤخــرًا فــي الخليــج الفارســي.

إيران تنتج 72 ألف مقال علمي عام 2020
طهــران- إرنــا:- أعلــن نائــب رئيــس جامعــة طهــران للعلــوم الطبيــة لشــؤون األبحــاث، شــاهين آخونــد 
زادة، عــن إنتــاج إيــران 72 ألــف مقــال علمــي فــي المجــاالت الطبيــة وغيــر الطبيــة عــام 2020، مضيفــا ان إيــران 
نجحــت فــي تحســين ترتيبهــا بهــذا المجــال مــن 42 فــي بدايــة الثــورة اإلســالمية لتصــل الــى المركــز الـــ15.

وعلــى هامــش حفــل الذكــرى الســنوية العشــرين لتأســيس مركــز أبحــاث المناعــة والربــو والحساســية، 
الــذي انعقــد شــخصيا وافتراضيــا أعتبــر آخونــد زاده، المرتبــة العلميــة إليــران بأنهــا مشــرفة وأضــاف: »لقــد 

حققــت إيــران نمــوا علميــا ملحوظــا جــدا فــي الســنوات األخيــرة«.
ــدد االستشــهادات  ــث ع ــن حي ــة م ــى بالمنطق ــا واألول ــة 15 عالمي ــل المرتب ــران تحت ــى أن إي وأشــار إل

ــة. ــى مســتوى المنطق ــة عل ــا والثاني ــة 21 عالمي ــل المرتب ــة تحت ــوم الطبي ــي مجــال العل ــاالت، وف بالمق
كمــا نــوه نائــب رئيــس جامعــة طهــران للعلــوم الطبيــة لشــؤون األبحــاث إلــى مركــز إيــران 
ــث عــدد  ــم مــن حي ــي العال ــة 19 ف ــل المرتب ــران تحت ــال، إن إي ــم المناعــة قائ ــي مجــال عل ف
المقــاالت فــي هــذا المجــال، وهــو مركــز جيــد، كمــا تصنــف فــي المرتبــة 30 مــن حيــث انتــاج 

المقــاالت األكثــر استشــهادا فــي المجــال ذاتــه.

في غضون اسابيع..

توقعات الستيراد نحو 4 ماليين جرعة 
لقاح كورونا  الى البالد

طهــران- فــارس:- اعلــن مســاعد وزيــر الصحــة والعــالج والتعليــم الطبــي محمــد رضــا شــانة ســاز بــان 
المتوقــع ان يتــم فــي غضــون االســابيع المقبلــة اســتيراد مــا بيــن 3 الــى 4 مالييــن جرعــة مــن لقــاح كورونــا.
ــن  ــى 4 ماليي ــن 3 ال ــا بي ــع اســتيراد م ــا نتوق ــه امــس الخميــس: انن ــح ل ــي تصري ــال شــانة ســاز ف وق

جرعــة مــن لقــاح كورونــا حتــى نهايــة 
العــام )االيرانــي( الجــاري )ينتهــي فــي 
ــا  ــك فانن ــع ذل ــارس( ولكــن م 20 اذار/م

نعقــد االمــل علــى اللقــاح الداخلــي.
طــرح  لقــاح  اي  بــان  واوضــح 
ــا  ــم لعــالج كورون علــى مســتوى العال
فــي  بتوطينــه  قمنــا   »19- »كوفيــد 
الداخــل فــي غضــون 3 اشــهر وتــم 
تلبيــة حاجــة البــالد فــي هــذا المجــال 
فــي ظــل جهــود خبرائنــا واخصائيينــا.

واشــار الــى ان حاجــة البــالد حســب التوقعــات تتــراوح مــا بيــن 120 الــى 160 مليــون جرعــة ســنويا واضــاف: هنالــك 15 
مشــروعا لصنــع لقــاح كورونــا فــي البــالد مــن قبــل 10 شــركات وصلــت 3 منهــا الــى مرحلــة الدراســات الســريرية.

واوضــح بــان مرحلتيــن مــن االختبــارات الســريرية لقــاح كورونــا الكوبــي جرتــا فــي كوبــا وتتــم المرحلــة الثالثــة فــي 
البــالد بتعــاون معهــد »باســتور« االيرانــي وهــو فــي الواقــع طريــق مختصــر للوصــول الــى لقــاح كورونــا.

ــة  ــد مــع شــركة ايراني ــاق جي ــى اتف ــت ال ــا توصل ــاح كورون ــان الشــركة الروســية المنتجــة للق وصــرح ب
ــران ســنويا. ــي اي ــاح ف ــون جرعــة مــن اللق ــاج 20 ملي النت

غلق معبري جذابة وشلمجة امام 
المسافرين لفترة اسبوعين

طهران-فــارس:- اعلــن مســاعد محافــظ خوزســتان 
للشــؤون االمنيــة والشــرطية ولــي اهلل حياتــي عــن 
امــام  العــراق  مــع  وشــلمجة  جذابــة  معبــري  اغــالق 

المســافرين لفتــرة اســبوعين.
وقــال حياتــي فــي تصريــح  الخميــس: رغــم هــذا 
ــام المســافرين اال ان النشــاط الحــدودي  ــالق ام االغ

مســتمر امــام صــادرات الســلع والتبــادل التجــاري.
نقطــة  فــي  مختبــر  وجــود  ان  الــى  واشــار 
ــة الفحــص الســريع  ــة يقــوم بعملي الصفــر الحدودي
لالصابــة بفيــروس كورونــا لالفــراد الداخليــن الــى 
االســواق الحدوديــة واضــاف قائــال: انــه بنــاء علــى 
ــوم غــد )أمــس  ــدءا مــن ي ــرار المحافــظ ســيتم ب ق
الجمعــة( توزيــع كمامــات ومــواد معقمــة بصــورة 
مجانيــة فــي االســواق الحدوديــة وعلــى االفــراد 

العامليــن فــي الشــؤون التنفيذيــة.
الحالــة  الخــروج مــن  فــي حــال  انــه  قائــال:  وتابــع 
الطارئــة واســتئناف عبــور المســافرين ســيتم فــي الحــدود 

اجــراء اختبــار »PCR« فضــال عــن االختبــار الســريع.  
تدشــين  الخميــس  يــوم  تــم  بأنــه  وأوضــح 
المختبــر فــي حــدود شــلمجة فيمــا ســيتم الجمعــة 

تدشــين المختبــر فــي حــدود جذابــة.
يذكــر أن 11 مدينــة فــي محافظــة خوزســتان هــي االن فــي 

الحالــة الحمــراء و 8 مــدن فــي الحالــة البرتقاليــة فيهــا.

خالل 10 اشهر..

انتاج الفحم الحجري يتخطى 1.3 مليون طن
طهــران- ارنــا:- بلــغ انتــاج الفحــم الحجــري المركــز مليــون و 379 الــف طــن فــي غضــون عشــرة اشــهر 

االخيــرة بزيــادة قــدره 5% عــن مثيلتهــا 
مــن العــام الماضــي .

ونقــال عــن تقريــر لنقابــة منتجــي 
الفحــم  ان انتــاج  الحجــري  الفحــم 
ــون و 379  ــغ ملي ــز بل ــري المرك الحج
الــف طــن فــي غضــون عشــرة اشــهر 
االخيــرة مســجال زيــادة قدرهــا 5% عــن 

مثيلتهــا مــن العــام الماضــي.
منتجــي  نقابــة  تقريــر  وبحســب 
الفحــم الحجــري فــان انتــاج ايــران مــن 

الفحــم الحجــري المركــز يبلــغ 1,6 مليــون طــن ســنويا وان اســتهالكها يبلــغ 2,5 مليــون طــن حيــث يتــم اســتيراد المتبقــي.
وبحســب المصــدر فأنــه وبعــد تدشــين المشــاريع التــي هــي قيــد االنشــاء ســتزداد طاقــة ايــران النتــاج 

الفحــم الحجــري المركــز لتصــل الــى ســتة مالييــن طــن ســنويا .

تسجيل 8103 إصابات جديدة 
و69 حالة وفاة بكورونا

طهــران- فــارس:- أعلنــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة والعــالج والتعليــم الطبــي ســيما ســادات الري 
عــن تســجيل 8103 إصابــات جديــدة و69 حالــة وفــاة خــالل الـــ24 ســاعة الماضيــة، مشــيرة الــى تعافــي قرابــة 
مليــون و380 ألــف شــخص لحــد اآلن.
الجمعــة:  امــس  الري  وقالــت 
منــذ ظهــر الخميــس ولغايــة امــس 
الجمعــة تــم تســجيل 8103 إصابــات 
وفــق   19 كوفيــد-  بفيــروس  جديــدة 
ــة ليرتفــع  ــر التشــخيص النهائي معايي
اجمالــي االصابــات الــى مليــون و615 

ألفــا و184 إصابــة مؤكــدة.
واوضحــت انــه مــن بيــن المصابيــن 
الــى  مصابــا   592 ادخــال  تــم  الجــدد، 

العــالج. لتلقــي  المستشــفيات 
تعافــي  الــى  الري  ولفتــت 

اآلن. لغايــة  كورونــا  بفيــروس  المصابيــن  مــن  شــخصا  و922  ألفــا  و379  مليــون 
واضافــت: ان 3720 شــخصا مــن المصابيــن بفيــروس كورونــا مازالــوا فــي حالــة حرجــة ويخضعــون 

للعنايــة المركــزة.
ــة  ــد 19 خــالل 24 ســاعة الماضي ــروس كوفي ــن بفي ــاة مــن المصابي ــة وف ــى تســجيل 69 حال واشــارت ال

ــاة. ــة وف ــى 59899 حال ــات ال ــي عــدد الوفي ــع اجمال ليرتف
وقالــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة االيرانيــة انــه تــم اجــراء 10 مالييــن و734 ألفــا و375 إختبــارا 

ــالد. ــاء الب ــع انح ــي جمي ــد-19 ف ــروس كوفي ــة بفي ــخيص اإلصاب لتش

الفروف: واشنطن لم تبلغ موسكو بغاراتها على شرق 
سوريا إال قبل دقائق من شنها

الواليــات  أن  الروســي،  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
ــغ موســكو بخطتهــا شــن غــارات  المتحــدة لــم تبل
جديــدة علــى شــرق ســوريا إال قبــل دقائــق معــدودة 

ــذ الهجــوم. مــن تنفي
وأوضــح الفــروف، أثنــاء مؤتمــر صحفــي مشــترك 

عقــده فــي موســكو اليــوم الجمعــة مــع نظيــره األفغانــي 
تلقــوا  الــروس  العســكريين  أن  أتمــر،  محمــد حنيــف 
إخطــارا مــن الجانــب األمريكــي بشــأن الغــارات الجديــدة 
ــا:  ــن شــنها، مضيف ــط م ــق فق ــع أو خمــس دقائ ــل أرب قب
ــوع االشــتباك  ــع وق ــا عــن إجــراءات من ــى إذا تحدثن »حت
الــروس  العســكريين  بيــن  العالقــات  فــي  المعتــادة 
يأتــي  الــذي  اإلخطــار  هــذا  مثــل  فــإن  واألمريكييــن 

بالتزامــن مــع تنفيــذ الضربــة ال يجلــب أي منفعــة”.
وشــدد الفــروف علــى أن تواجــد القــوات األمريكيــة 
فــي ســوريا غيــر شــرعي ويتناقــض مــع جميــع أعــراف 
القانــون الدولــي، بمــا فيهــا قــرار مجلــس األمــن الدولــي 

رقــم 2254 الخــاص بالتســوية الســورية.
ولفــت وزيــر الخارجيــة الروســي إلــى أن الواليــات 
تنــوي  ال  المعطيــات،  بعــض  حســب  المتحــدة، 
االنســحاب مــن ســوريا إطالقــا، مؤكــدا أن موســكو 

تعتــزم توضيــح هــذه المســألة مــع واشــنطن.

سياسي لبناني: الحشد الشعبي ومحور المقاومة 
سيمنعون عودة داعش في العراق

اتهم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي،بعض الدول بالعمل على اعادة داعش مرة اخرى الى العراق.
وقــال قبيســي فــي تصريــح لوكالــة /المعلومــة/ إن “بعــض الــدول تســعى لعــودة داعــش مــرة أخــرى إلــى 

العــراق وســوريا”، مضيفــا أن “عــودة داعــش كمــا فــي الســابق بــات ضربــا مــن الخيــال”.
ــل عــودة  ــان جع ــي ســوريا ولبن ــة ف ــراق ومحــور المقاوم ــي الع وأوضــح، أن “وجــود الحشــد الشــعبي ف

ــرا مســتحيال” ــراق أم ــى الع ــة ال ــات االرهابي العصاب
ــة بشــن حــرب  ــات المتحــدة األمريكي ــة”، الوالي ــة “المعلوم ــح ســابق لوكال ــي تصري ــم قبيســي ف واته

ــة ب” داعــش”.  ــا المتمثل ــن خــالل أدواته ــراق وســوريا م ــي الع ــدة ف ــة جدي تخريبي

بايدن يحلب السعودية 
بإسلوب جديد 

امير حسين
وكالــة  تقــوم  ان   المقــرر  مــن  كان 
االســتخبارات المركزيــة االميركيــة »ســي 
آي ايــه« خــالل الـــ 24 الســاعة الماضيــة 
اغتيــال  حــول  الســري  تقريرهــا  بنشــر 
الصحافــي جمــال خاشــقجي بعــد قــرار 
ــرية  ــع الس ــي برف ــبوع الماض ــدن االس باي
عــن هــذا التقريــر الــذي حجبــه ترامــب 
عــن الكونغــرس االميركــي يومهــا بســبب 
ســلمان  بــن  مــع  الوطيــدة  العالقــات 
ومصالحــه الشــخصية، لكــن علــى مــا يبدو 
وأخــرت  الخــط  علــى  التســوية  دخلــت 
الهاتفــي  االتصــال  بعــد  التقريــر  نشــر 
ــك  ــع المل ــدن م ــس باي ــذي اجــراه الرئي ال
الســعودي ســلمان مســاء الخميــس مــن 
دون ان يترشــح شــيئا مهمــا عــن هــذا 
االتصــال مــا عــدا التأكيــد علــى حقــوق 
البيــت  تســريب  حســب  االنســان، 
ــي  ــة الت ــة والبالي االبيــض اليافطــة المزيف
تعتــاد عليهــا اميــركا دائمــا فــي االســتثمار 
فيهــا. وقــد ســعى الملــك ســلمان اثنــاء 
بالرئيــس  الماضــي  الســبت  اتصالــه 
نشــر  بوقــف  قــراره  عــن  ثنيــه  بايــدن 
تقريــر الوكالــة حــول اغتيــال خاشــقجي 
لكنــه فشــل فــي ذلــك ألن الرئيــس بايدن 
وحفظــا لســمعة اميــركا ومصالحها يســعى 
الســعودية  مــع  العالقــة  ضبــط  العــادة 
مــن  ليــس  ولكــن  عليهــا  والحفــاظ 
نظــام  بقلــب  للمخاطــرة  المغامــرة  بــاب 
اســتبدادي تابــع لبــالده. وهــذا مــا يهــدف 
اليــه الرئيــس بايــدن ولــم يكــن مــن وراء 
قــراره برفــع الســرية عــن التقريــر أي وازع 

اخالقــي. أو  انســاني 
مــا  ومنهــا  المؤشــرات  مــن  فالكثيــر 
الدوائــر  مــن  واشــنطن  فــي  تســرب 
بالملــك  بايــدن  اتصــال  ان  السياســية 
الســعودي خــرج بتســوية فاضحــة تبعــد 
محمــد بــن ســلمان عــن العــرش مقابــل 
الملــف وعــدم مالحقتــه قضائيــا. أغــالق 
واذا مــا تــم توجيــه االتهــام البن ســلمان 
ــه السياســية  ــة حيات ــك يعنــي نهاي ــان ذل ف
ــوية  ــذه التس ــن ه ــدن م ــده باي ــا يري وان م
الجنائيــة هــو حفــظ النظــام الســعودي مــن 
الــذي اليمكــن ضبــط  بــن ســلمان  دون 
التــي  والالمســؤولة  المتهــورة  تصرفاتــه 
ــات  ــح الوالي ــة ومصال تخاطــر بأمــن المنطق

ــا. ــة فيه ــدة االميركي المتح
الســعودي  النظــام  يذعــن  لــم  واذا 
جــدا  مســتبعد  هــو  الــذي  بايــدن  لقــرار 
لمــا ســتلتبس االمــور وتعقــد الموقــف الن 
حســب  جريمتيــن  يواجــه  ســلمان  بــن 
الدوائــر االميركيــة االولــى تتعلــق بملــف 
ألبشــع  المدبــر  العقــل  بصفتــه  االغتيــال 
جريمــة مروعــة بحــق  الصحافــي جمــال 
محاكمــة  اجــراء  والثانيــة  خاشــقجي 
صوريــة للمتورطيــن فــي هــذا القتــل واعفــاء 
المحيطيــن بــه مــن هــذه الجريمــة كســعود 

القحطانــي.
االميركــي  القضــاء  يذهــب  وقــد 
الواليــات  وســمعة  وجهتــه  لتحســين 
الــذي حصــل  المتحــدة بعــد االتصــال 
بيــن بايــدن وســلمان باســتصدار مذكرة 
بحــق محمــد بــن ســلمان خالصتهــا ان 
يمنــع مــن الســفر الــى الخــارج وعــدم 

هنــاك. اســتقباله 
برفــع  ترامــب  الرئيــس  فقــرار 
الســرية عــن تقريــر وكالة االســتخبارات 
المركزيــة االميركيــة لــم ينطلــق مــن 
ــا  ــدر م ــي بق ــد انســاني أو اخالق اي بع
هــو اعــادة بترســيم العالقــة مــع النظــام 
ــنطن  ــع لواش ــع والخاض ــعودي التاب الس
او  الديمقراطيــة  ســواء  اميــركا  الن 
الجمهوريــة هــي أم الجرائــم واالرهــاب 
فــي العالــم وكل مــا تريــده مــن هــذه 
ــن  ــظ النظــام الســعودي م الخطــوة حف
دون محمــد بــن ســلمان لمــا تقدمــه 

مــن خدمــات ســخية لهــا.
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