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10000ريال

وسط تواصل برقيات التعازي من مختلف دول العالم وحضور شعبي وسياسي ودبلوماسي منقطع النظير..

خالل االجتماع السادس للجنة المشتركة لخطة العمل المشترك..

االمام الخامنئي يرعى مجلس العزاء على روح رحيل رفيق دربه الشيخ رفسنجاني

طهران ومجموعة " "1+5تتعهدان بمواصلة
التنفيذ الكامل لالتفاق النووي

* أسرة الفقيد تصدر بياناً تقدم فيه بالغ الشكر لسماحة قائد الثورة االسالمية والشعب االيراني األبي على المشاركة الكبيرة في مراسم تشييع جثمان الشيخ رفسنجاني

* المرجع الديني الكبير السيد السيستاني يعزي بفقدان الشيخ رفسنجاني * المرجع بشير النجفي وحشد من علماء وشخصيات العراق وحشده * الجميع يشيد بدور الفقيد الشيخ هاشمي رفسنجاني في دعم المقاومة
الشعبي وعلماء البحرين ومعارضتها يعزون ايضاً
االسالمية واهتمامه الجاد بقضايا األمة خاصة فلسطين
ويوفد ممثله العام للمشاركة في مجلس التأبين

التفاصيل على الصفحة2

مؤكداً أن طبيعة الجماعات االرهابية واحدة في كل مكان ،خالل مؤتمر صحفي ونظيره المالي بطهران..

الريجاني :على مؤتمر البرلمانات االسالمية اتخاذ القرارات
المهمة تجاه التحديات التي تواجهها األمة

طهــران  -كيهــان العربــي -:دعــا الدكتــور علــي
الريجانــي رئيــس مجلــس الشــورى االســامي
الــى ضــرورة اتخــاذ قــرارات مهمــة تجــاه التحديــات
التــي تواجههــا الــدول االســامية فــي المؤتمــر
القــادم التحــاد البرلمانــات االســامية الــذي يعقــد
فــي مالــي.

مآزق الرياض
تفشل الزيارة

كتب المحرر السياسي

لــم يــأت انتخــاب الرئيــس اللبنانــي عــون
للســعودية كمحطــة اولــى لجوالتــه الخارجيــة
اعتباطــا بــل جــاءت فــي ســياق مــدروس
وخطــوة ذكيــة لترميــم العالقــات اللبنانيــة ــــ
العربيــة خاصــة الســعودية التــي تأثــرت بســبب
احــداث المنطقــة وازماتهــا ،الن الســعودية
الزالــت فــي نظــر البعــض الشــقيق االكبــر فــاراد
الرئيــس عــون ان يلقــي الكــرة فــي ملعبهــا اوال
ثــم اتمــام الحجــة علــى الجهــات المتعاطفــة مــع
الســعودية فــي الداخــل اللبنانــي مــن ان تلومــه.
اذا مــا تبطــأت الســعودية بالغــد فــي تعاملهــا
مــع لبنــان ســواء فــي مجــال العالقــات او الهبــة
العســكرية التــي قطعتهــا او مســألة رفــع المنــع
عــن زيــارة الســواح الســعوديين للبنــان وفعــا
كل هــذه االمــور طرحهــا الرئيــس عــون مــع
القــادة الســعوديين ولنــرى النتيجــة؟!
لكــن مــا نعلمــه ويعرفــه كل لبيــب ان
الســعودية لــن تعطــي هبــة او مســاعدة دون
شــروط او امــاءات وهــذا مــا تعاملــت بــه مــع
دولــة كبيــرة مثــل مصــر فــي المنطقــة فكيــف
بهــا مــع لبنــان الــذي الزال البعــض الواهــم
يــراه بــان ذلــك البلــد الصغيــر ســابقا .صحيــح
ان لبنــان صغيــر بحجمــه وامكاناتــه لكنــه
كبيــر وعظيــم بمقاومتــه االســامية التــي
دحــرت الول مــرة فــي تاريــخ الصــراع العربــي ـ
االســرائيلي الكيــان الصهيونــي وهزمتــه مرتيــن،
غيــر انــه اليــوم يلعــب دورا اقليميــا اكبــر خــارج
حــدوده ومــن منطلقــات مبادئــه االصيلــة فــي
الدفــاع عــن محــور المقاومــة وهــذا مــا وضــع
لبنــان فــي خانــة الــدول القويــة والمؤثــرة فــي
سياســة المنطقــة وهــذا مــا يدركــه الرئيــس
عــون جيــدا حيــن وضــع نفســه فــي هــذا المحــور
دفاعــا عــن مســتقبل لبنــان وشــعبه ومصالحــه
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الدكتــور
واكــد
الريجانــي فــي المؤتمــر
الصحفــي الــذي عقــده
أمــس االربعــاء مــع نظيــره
المالــي «ايســاكا ســيديبة»
الــذي بــدأ زيــارة رســمية
للبــاد أمــس ،إن اســماء
اإلرهابيــة
الجماعــات
تختلــف لكــن طبيعتهــا واحــدة فــي كل مــكان .معربـاً
عــن أســفه بســبب معانــاة بعــض الــدول األفريقيــة
مــن مشــكلة اإلرهــاب.
واعتبــر رئيــس المجلــس أن نظــرة البلديــن
تجــاه القضايــا المهمــة فــي المنطقــة وخاصــة فيمــا
يتعلــق بمكافحــة االرهــاب قريبــة جــدا ،واصفــاً
العالقــات االيرانيــة  -الماليــة بالطيبــة والوديــة .
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الحكومة التركية تعلن فصل نحو  100ألف
موظف منذ فشل االنقالب
السعودية تلغي عقودا حكومية بقيمة

البنك الدولي :نمو االقتصاد
االيراني 2ر %5هذا العام

واشــنطن  -وكاالت انبــاء -:توقــع تقريــر للبنــك
الدولــي ،تســجيل االقتصــاد االيرانــي نمــوا بنســبة
2ر 5بالمائــة فــي عــام .2017
جــاء ذلــك ضمــن تقريــر البنــك الدولــي حــول
االقتصــاد العالمــي ،حيــث أوضــح بــأن االقتصــاد
االيرانــي حقــق نســبة نمــو بلغــت  4.6بالمئــة فــي
عــام .2016
كمــا توقــع البنــك بــان يشــهد االقتصــادي
العالمــي ،نمــوا بنســبة 7ر % 2فــي عــام .2017

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد المشــاركون فــي االجتمــاع الســادس
للجنــة المشــتركة لالتفــاق النــووي فــي بيــان صحفــي علــى االلتــزام التــام
بمواصلــة التنفيــذ الكامــل والمؤثــر لالتفــاق.
وعقــد االجتمــاع الســادس للجنــة المشــتركة لالتفــاق النــووي يــوم
الثالثــاء فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا بحضــور ممثلــي ايــران ومجموعــة
" "1+5وبرئاســة مســاعدي الخارجيــة االيرانيــة عبــاس عراقجــي ومجيــد
تخــت روانجــي ومســاعدة مســؤولة السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد
االوروبــي هيلغــا شــميت ،اثــر الرســالة التــي بعثهــا وزيــر الخارجيــة االيرانــي
محمــد جــواد ظريــف الــى فيدريــكا موغرينــي بشــان تمديــد قانــون الحظــر
االميركــي ضــد ايــران "آيســا".
وفــي ختــام االجتمــاع الــذي اســتغرق 5ر 3ســاعة اصــدر المجتمعــون بيانــا
صحفيا .
واشــار البيــان الــى ان اللجنــة المشــتركة عقــدت اجتماعــا بهدف مناقشــة
الهواجــس المطروحــة مــن جانــب ايــران عبــر الرســالة التــي بعثهــا وزيــر
الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف بتاريــخ  16ديســمبر الــى الممثلــة
العليــا لالتحــاد االوروبــي فيدريــكا موغرينــي بصفتهــا منســقة اللجنــة
المشــتركة.
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في اشارة واضحة على اصرار النظام الخليفي بسياسة القمع الممنهجة في البالد..

هجوم وحشي لقوات آل خليفة بقنابل الغاز السام على مدرسة في سترة واصابة طفل في عينه

* منظمات حقوقية دولية تندد بقرار المنامة باعدام النشطاء وتطالبها إسقاط التهم وإعادة جميع الجنسيات التي تم إسقاطها عن المتهمين

 75مليار ريال!
أوباما :لنر إن كان نتنياهو سينام أفضل
في عهد ترامب
فتنة ابن تيمية بتكفير ابن سينا تثير
ضجة عارمة باالردن
على الصفحتين2و3

ميانمار ..الجيش يواصل دهم قرى مسلمي الروهينغا
ويهجر عشرات اآلالف منهم

طهــران  -كيهــان العربــي -:اعلنــت مصــادر
حقوقيــة وإعالميــة فــي ميانمــار (بورمــا) إن
الجيــش داهــم عــددا مــن قــرى أقليــة الروهينغا
المســلمة بواليــة راخيــن (أراكان) غــرب البــاد
لليــوم الثالــث علــى التوالــي ،بينمــا تواصــل
تهجيــر آالف األشــخاص نحــو بنغالديــش،
مــع بــدء مبعوثــة مــن األمــم المتحــدة تحقيقــا
فــي االنتهــاكات.
وقــال شــهود عيــان إن جيــش ميانمــار داهــم
قــرى تســكنها أقليــة الروهينغــا ،وأكثــر مــن 20
ســيدة تعرضــن لالعتــداء واالغتصــاب مــن قبــل
الجنــود .كمــا تعــرض عشــرات مــن الرجــال للضــرب
والتعذيــب.
فــي هــذا االطــار أعلنــت األمــم المتحــدة أن نحو
 22ألفــا مــن الروهينغــا دخلــوا بنغالديــش انطالقــا
مــن واليــة راخيــن خــال األســبوع الماضــي ،ممــا
يرفــع عــدد أفــراد هــذه األقليــة الفاريــن مــن بالدهــم
منــذ بــدء هجــوم جيــش ميانمــار إلــى  65ألفــا.
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على الصفحة الثانية

كيهــان العربــي  -خــاص -:أصيــب طفــل فــي
عينــه صبــاح امــس األربعــاء  11يناير/كانــون الثانــي
 2017بســبب إطــاق قــوات األمــن الخليفيــة لقنابــل
الغــاز الســامة والمســيل للدمــوع عنــد مدرســة أوال
اإلعداديــة بجزيــرة ســترة.
ونشــر نشــطاء صــوراً فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي عــن طلــق قنابــل الغــاز عنــد مدرســة
أوال وللطفــل الــذي أصيــب فــي عينــه ،لكــن لــم
يعــرف بعــد ســبب اســتخدام القــوات األمنيــة
لقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع.
علــى صعيــد آخــر ،أدانــت  4منظمــات حقوقيــة
بحرينيــة تثبيــت الحكــم بإعــدام المعتقليــن عبــاس
الســميع ،ســامي مشــيمع ،وعلــي الســنكيس
مطالبــة ســلطات المنامــة باإلفــراج عنهــم جميعــا
بســبب اســتخدام الســلطات التعذيــب النتــزاع
االعترافــات وإجــراءات المحاكمــة الجائــرة.
وطالبــت المنظمــات «منظمــة األميركيــون
مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي
البحريــن ،معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة،
مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان ،المركــز األوروبــي

للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان» بإعــادة جميــع
الجنســيات التــي تــم اســقاطها عــن المتهميــن فــي
القضيــة خاصــة وأن الســلطات لــم تضمــن لهــم
إجــراءات المحاكمــة العادلــة.
واكــد المديــر التنفيــذي لمنظمــة أميركيــون
مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق االنســان حســين
عبــد اهلل ان كل الدالئــل تشــير الــى أن البحريــن

خالل زيارته للعاصمة السعودية..

الرئيس عون :عالقاتنا طبيعية مع ايران ومساعدتها
لحزب الله نقطة اليمكن تجاهلها

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون ،أن لــدى لبنــان عالقــات طبيعيــة مــع
إيــران ،وهنــاك تمثيــل دبلوماســي  ،وال تتضمــن هــذه العالقــات مــا يحــول دون عالقــات طبيعيــة مــع العالــم
العربــي.
وأضــاف الرئيــس العــون فــي حــوار لصحيفــة "الشــرق االوســط" الســعودية فــي الريــاض ،أن هنــاك نقطــة
ال يمكــن تجاهلهــا وهــي مســاعدة إيــران لحــزب اهلل فــي إطــار سياســة دعــم المقاومــة ،وأن هــذه المســاعدة
تحولــت الــى مــا يوصــف بالحــرب علــى اإلرهــاب فــي ســوريا،
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طيران العدوان الغاشم يحصد عشرات الضحايا االبرياء في صنعاء والمخا..

القوات اليمنية المشتركة تقنص عدداً من العسكريين السعوديين في جيزان وتقتل العشرات من المرتزقة

* الجيش واللجان يفشلون زحوفات جديدة لقوات هادي والمرتزقة

* استهداف مدفعي لتجمعات المرتزقة في البيضاء والغيل ،والعدوان

في باب المندب والجوف ويكبدونهم خسائر كبيرة

يدفع قوات هادي التحضير لهجوم جديد على المخا

كيهــان العربــي  -خــاص -:إرتكــب الطيــران الســعودي مجــازر متعــددة
خــال الســاعات الماضيــة ضحاياهــا عشــرات الشــهداء والجرحــى ..فاستشــهد
ثمانيــة تالميــذ وجــرح  15آخــرون فــي ثــاث غــارات شــنتها الطائــرات
الســعودية علــى مدرســة ابتدائيــة فــي مديريــة نهــم شــمال غــرب العاصمــة
صنعــاء ،فيمــا استشــهد  15شــخصاً بينهــم نســاء بقصــف قــارب يقــل مدنييــن
مــن جيبوتــي إلــى ســاحل المخــاء فــي تعــز غربــي اليمــن.
ميدانيــاً ،لقــي جنديــان ســعوديان مصرعهمــا قنصــا علــى يــد قــوات

لــن تغيــر مســارها الطويــل بانتهــاك الحقــوق
القضائيــة واإلجــراءات ،معتبــراً هــذا الحكــم ضــد
ضحايــا التعذيــب والــذي بنــي علــى اعترافــات
باإلكــراه مــا هــو إال أحــدث مثــال .قائــا إنــه يجــب أن
تكــون هنــاك إدانــة دوليــة قويــة لهــذه الممارســات
القضائيــة ،بمــا
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الجيــش واللجــان فــي أحــد المواقــع العســكرية الســعودية فــي تبــة الضبــرة
بجيــزان ،بعــد ســاعات مــن قنــص جندييــن فــي موقــع الفريضــة العســكري
المجــاور ليرتفــع عــدد الجنــود الذيــن تــم قنصهــم الــى  4جنــود.
داخليــاً ،أفشــلت القــوات اليمنيــة المشــتركة محاولــة تســلل اخــرى
لمرتزقــة العــدوان الســعودي األميركــي فــي وادي شــواق بمديريــة الغيــل
التابعــة لمحافظــة الجــوف.
البقية على الصفحة7

شؤون دولية
ممثل المرجعية العليا :العراق سيكون عزيزا ومنيعا
وسيبقى موحدا بتضحيات ابنائه
االعالم الصهيوني  :المقاومة الفلسطينية تسعى
لمواجهة أكثر دقة خالل الحرب القادمة
مصدر حكومي سوري  :وفد عسكري وأمني في وادي
بردى إلبرام تسوية مع سبع قرى
«واشنطن بوست « :مرشح ترامب للخارجية
يستعد لمهاجمة روسيا لنيل الثقة
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