
معتبرًا رحيله مصيبة محزنة جدًا وثلمة ال يسدها شيء..

الرئيس روحاني: رفسنجاني كان سنداً كبيراً 
و الساعد القوي لسماحة القائد 

ــور حســن  ــة الدكت ــر رئيــس الجمهوري ــي:- اعتب ــان العرب ــران - كيه طه
ــيخ  ــة اهلل الش ــام آي ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش ــس مجم ــاة رئي ــي وف روحان
ــة جــدًا وثلمــة ال يســدها شــيء،  ــة محزن ــر هاشــمي رفســنجاني مصيب أكب
واصفــًا الفقيــد الراحــل بأنــه كان الســاعد القــوي حقــًا لقائــد الثــورة اإلســامية.

وشــدد الرئيــس روحانــي خــال اجتمــاع الحكومــة أمــس االحــد، بالقــول: 
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اللجان الشعبية تكسر زحفا لمرتزقة العدوان على التوالي باتجاه ذباب لليوم السادس..

هالك وجرح وفرار المئات من مرتزقة العدوان السعودي - االميركي في عدة جبهات

على مدى اسبوع.. اميركا تشهد 
تظاهرات ضد "ترامب"

ناشــطون  بــدأ  انبــاء:-  وكاالت  واشــنطن- 
مــن  اســبوعًا  المتحــدة  الواليــات  فــي  حقوقيــون 
ــس  ــي الرئي ــل تول ــنطن قب ــي واش ــات ف االحتجاج

منصبــه. ترامــب  دونالــد  المنتخــب 
وتظاهــر عشــرات اآلالف اغلبهــم مــن اصــول 
لوثــر  لمارتــن  التــذكاري  النصــب  قــرب  افريقيــة 
اجــل  مــن  النضــال  بمواصلــة  متعهديــن  كينــج، 
حقــوق االقليــات والعدالــة والمســاواة فــي ظــل االدارة 

الجديــدة. االميركيــة 

إعدام الشهداء بأكثر من رصاصة يدل على همجية 
السلطة وإحترافية القتلة

* عدنان عالمة
المشــيمع  الشــهيدين  صــور  توزيــع  تــم 
بأربــع  مصــاب  منهمــا  وكل  والســنكيس 
رصاصــات بالقلــب مباشــرة تتــوزع فــي قطــر 
5 ســم ممــا يــدل علــى أن القتلــة هــم مــن 

. جــدا  المحترفيــن  القناصــة 
ــراف  ــاك خــرق لألع ــدام هن ــي اإلع ــى ف حت
المعتمــدة فــي كل الســنن. فــإذا نفــذ اإلعــدام 
بالمقصلــة او شــنقا أو رميــا بالرصــاص ونجــا 
ألنهــم  عنــه  العفــو  فيتــم  إعدامــه  المقــرر 
وبخــاف معتقداتهــم يؤمنــون بــأن قــوة خفيــة 

تفــوق قدرتهــم عملــت علــى إنقــاذه .
اإلعــدام  يتــم  أن  عليــه  المتعــارف  ومــن 
برصاصــة واحــدة حيــث يتــم تجميــع عــدد مــن 
القناصــة المحترفيــن ويلبســون المقــرر إعدامــه 
القلــب  فــوق  بيضــاء  بقعــة  مــع  ثيابــا خاصــة 
مباشــرة فيضعــون رصاصــة حقيقيــة واحــدة فــي 
بندقيــة ورصاصــة “خلبيــة” فــي كل بندقيــة مــن 

ــا . ــدام فيه ــذ اإلع ــي ســيتم تنفي ــادق الت البن
البحريــن  فــي  الســلطات  أقدمــت  وقــد 
عــن ســابق إصــرار وتصميــم باختيــار طريقــة 
إلعــدام  انســانية  وغيــر  وهمجيــة  وحشــية 
قمــة  فــي  قناصيــن  اختــاروا  فقــد   . الشــهداء 
ــة وحشــية ال  ــدام بطريق ــذ اإلع ــراف لتنفي اإلحت
مثيــل لهــا فهنــاك فــي جســد الشــهيد علــي 
ــارق  الســنكيس رصاصتيــن بنفــس المــكان بف
ملــم واحــد او أثنيــن علــى أكثــر تقديــر وهــذا 
يضعنــا أمــام احتمــال وحيــد وهــو أنــه تــم تقييــد 
الشــهداء تقييــدا محكمــا قبــل تنفيــذ اإلعــدام 
لضمــان عــدم حركتهــم وبالتدقيــق فــي مخــارج 
ــن  ــاك نوعي ــظ أن هن ــات ناح ــاق الرصاص إط
مــن الرصــاص المســتعمل أحدهمــا مــن النــوع 
المتفجــر والمعــروف بالدمــدم )وهــو نــوع محــرم 
اســتعماله (أصــاب الجســد الطاهــر . وســيتم 

تحليــل ذلــك بعــد إثبــات حتميــة التقييــد .

موغيريني: االتحاد األوروبي ملتزم 
باالتفاق النووي

مسيرات حاشدة في مصر احتفااًل بمصريتها..

صباحي: لن نقبل بالتنازل عن تيران وصنافير 
للسعودية مهما كلفنا األمر

مهنئًا االنتصارات الكبيرة المتحققة ضد "داعش"، خالل لقائه الرئيس العراقي ونائبه في العاصمة بغداد..

بروجردي: بالقضاء على االرهاب في العراق وسوريا يمكن الوصول الى استقرار وأمن المنطقة 
* معصوم والمالكي يشددان على ضرورة أن تشهد العالقات العراقية - االيرانية مزيدًا من التطور واالزدهار

اليوم.. رئيس الوزراء السوري 
في طهران

طهــران - كيهــان العربــي:- مــن المقــرر أن يقــوم رئيــس مجلــس الــوزراء الســوري عمــاد خميــس زيــارة 
الــى طهــران اليــوم الثاثــاء الجــراء محادثــات مــع كبــار المســؤولين االيرانييــن خاصــة أميــن المجلــس االعلــى 

لألمــن القومــي علــي شــمخاني.
وزيــارة عمــاد خميــس للعاصمــة طهــران، تأتــي إثــر الزيــارة التــي قــام بهــا أميــن المجلــس األعلــى لألمــن 

القومــي االدميــرال علــي شــمخاني الــى دمشــق االســبوع الماضــي ولقائــه كبــار المســؤولين الســوريين.
اســتمرار المشــاورات بيــن البلديــن ومتابعــة االتفاقيــات فــي المجــاالت االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة 
ومناقشــة آليــات حمايــة ودعــم االنتصــارات االخيــرة فــي ســوريا، ســيما تحريــر مدينــة حلــب الســتراتيجية 

مــن محــاور مشــاورات عمــاد خميــس وشــمخاني.

وسط إقامة تشييع رمزي ومجالس تأبين وتصاعد ردود األفعال واإلدانات الداخلية والدولية..

سخط شعبي يعم الشارع البحريني والقوى الثورية تتوعد النظام الخليفي باالنتقام للشهداء الثالثة
القوى الثورية وتيار الوفاء: سنثأر من الطاغية حمد ويد الشعب قادرة على البطش بالمجرمين وستصل الى عقر دارهم

بين المطرقة االميركية 
وسندان المقاومة

استنكار عراقي دولي والمطالبة بمقاضاة صحيفة 
بحرينية إلساءتها للمرجع السيستاني

صاحب حبل مشنقة صدام محذرا آل خليفة: 

الجماهير اقوى من الطغاة 

حلفاء سوريا يكشفون عن وجود ضباط أتراك 
يرسمون خططاً للجماعات  االرهابية 

ترامب يعين صهره اليهودي وسيط 

سالم في الشرق األوسط

أبو مهدي المهندس يُطلع ممثل المرجعية العليا على استعدادات 
الحشد الشعبي للمعارك القادمة

مواجهات عنيفة بين شباب انتفاضة القدس 

وقوات العدو الصهيوني شرق بيت لحم

ضربات مركزة للجيش السوري على تحركات إرهابيي “داعش 
والنصرة” في أرياف حلب وحمص والقنيطرة 

موسكو: من السابق ألوانه الرد على عرض 

ترامب بشأن األسلحة النووية

على الصفحة الثانية العدد )9483( السنة السابعة والثاثون ، الثاثاء  18 ربيع الثاني، 1438 هـ ق  28 دي 1395 هـ ش،  17 كانون الثاني 2017م

جهانغيري: اذا مّزق الجانب اآلخر االتفاق 
النووي فان ردنا سيكون أقوى

رئيــس  هنــأ  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
لجنــة األمــن والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس 
الديــن  عــاء  الدكتــور  االســامي  الشــورى 
ــوات المســلحة  بروجــردي الرئيــس معصــوم والق
ــى االنتصــارات  ــة، عل والشــعب والحكومــة العراقي
أن  مؤكــدًا  »داعــش«،  ضــد  المتحققــة  الكبيــرة 
ــق  ــي تحقي ــرًا ف ــذه االنتصــارات ستســاعد كثي ه
اســتقرار وأمــن ليــس العــراق وحــده وإنمــا عمــوم 

والعالــم. المنطقــة  دول 
واشــار الدكتــور بروجــردي الــى أن أمــن العــراق 
فــي  االســامية  للجمهوريــة  ســواء  جــدًا  مهــم 
ايــران أو لمختلــف دول المنطقــة حيــث ال يمكــن 
ــدول  ــن ال ــن أم ــى اســتقرار وتأمي ــًا الوصــول ال دائم
عليــه  القضــاء  دون  مــن  االرهــاب  مــن  وســامها 

نهائيــًا فــي العــراق وفــي ســوريا.
وتــم خــال لقــاء الدكتــور بروجــردي والرئيــس 
العراقــي فــؤاد معصــوم بحــث التطــورات والعاقــات 
السياســية بيــن دول المنطقــة والتأكيــد علــى أن 
لتجــاوز  األمثــل  الســبيل  همــا  والتفاهــم  الحــوار 
المشــكات بيــن بعــض بلــدان المنطقــة وصــواًل 

الــى االســتقرار السياســي واألمنــي واالقتصــادي 
ــدول. ــن هــذه ال بي

مــن جانبــه قــال الرئيــس العراقــي فــؤاد معصوم: 
المنطقــة  بلــدان  بيــن  العالقــة  المشــكات  إن 
تتطلــب عمــًا سياســيًا حثيثــًا للوصــول الــى حلــول 
تســاعد فــي اســتقرار الــدول جميعهــا وتبعــد شــبح 

ــع. االرهــاب عــن الجمي

واضــاف الرئيــس معصــوم، إن التحــدي االرهابي 
ــة وحــزم هــو تحــدٍ  ــذي واجهــه العراقيــون بصاب ال
وخطــر علــى جميــع البلــدان حتــى التــي تعتقــد 
أنهــا بمنــأى عنــه، والحــل الوحيــد هــو فــي مواجهــة 
االرهــاب وفــي تجفيــف منابعــه ومنــع تحركــه وصــواًل 

الــى تطهيــر كامــل المنطقــة والعالــم منــه.

كيهــان العربــي - خــاص:- صــد الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية 
زحفيــن كبيريــن لقــوى لمرتزقــة آل ســعود فــي جبهــة عســيان فــي محافظــة 
ــدوان  ــوى الع ــرات ق ــه طائ ــذي نفذت ــف ال شــبوة، رغــم الغطــاء الجــوي الكثي

ــي الغاشــم. الســعودي - االميرك
وقــال مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا، ان المرتزقــة حاولــوا التقــدم مــن 
ــة واآلخــر باتجــاه هجــر كحــان  ــة الرملي ــم والتب محوريــن األول باتجــاه العل
فــي عســيان، مــا أدى الــى ســقوط اعــداد كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى فــي 

* القوات اليمنية المشتركة تحقق انجازات نوعية على العدوان 
ومرتزقته في عسيالن وباب المندب وجبل منعم

* مقتل العديد من قيادات مرتزقة آل سعود في منطقة باب 
المندب ومنفذ الخضرا وتدمير معدات عسكرية لهم

صفــوف قــوى العــدوان .
واضــاف: ان“جثــث القتلــى تُركــت فــي ســاحة المعركــة”، مشــيرا الــى ان الزحف 

اســتمر لســاعات وبغطــاء جــوي تجــاوز 10 غــارات أربــع منهــا بقنابــل عنقودية.
وكشــف المصــدر اليمنــي عــن مصــرع وجــرح 40 مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي 
البربــري للمدعــو هيثــم قاســم طاهــر بينهــم قيــادات فــي عمليــة نوعيــة للجيــش 
واللجــان الشــعبية فــي منطقــة بــاب المنــدب، مــع تدميــر أكثــر مــن 5 أجهــزة 

ــام و 6 قطــع أرســان. إتصــاالت و4 كاشــفات ألغ

وزيــرة  اكــدت  انبــاء:-  وكاالت   - بروكســل 
خارجيــة االتحــاد األوروبــي »فيديريــكا موغيرينــي« 
أمــس االثنيــن، أن االتحــاد ســيلتزم باالتفــاق حــول 

البرنامــج النــووي اإليرانــي.
لــدى  بروكســل  فــي  »موغيرينــي«  وقالــت 
ــة دول االتحــاد  ــوزراء خارجي ــى اجتمــاع ل وصولهــا ال
ــن  ــل م ــيواصل العم ــي س ــاد األوروب الـــ28، : »االتح
أجــل احتــرام وتطبيــق هــذا االتفــاق البالــغ األهميــة، 

خصوصــا بالنســبة ألمننــا«.
الرئيــس  انتقــاد  بعــد  التصريــح  هــذا  ويأتــي 
االتفــاق  ترامــب«  »دونالــد  المنتخــب  األميركــي 
ــام  ــرى ع ــدول الســت الكب ــران وال ــن طه ــع بي الموق
ترامــب  وصــف  االنتخابيــة،  حملتــه  وخــال   .2015
االتفــاق بالـــ »كارثــي« مؤكــدا أن إلغــاءه أو تحســين 

شــروطه ســيكون فــي صــدر أولوياتــه.
إنــه  قالــت،  أن  األميركيــة  للخارجيــة  وســبق 
ليــس هنــاك مــا يمنــع اإلدارة األميركيــة القادمــة 
ــه  ــووي، إذ أن ــران الن ــاق إي ــن اتف ــن االنســحاب م م

مســيرات  انطلقــت  انبــاء:-  وكاالت   - القاهــرة 
ــران  ــة تي ــم مصري ــااًل بحك ــي مصــر احتف حاشــدة ف

وصنافيــر.
التظاهــرات  وجــاءت 
تأييــد  خلفيــة  علــى 
العليــا  اإلداريــة  المحكمــة 
بمجلــس الدولــة المصــري، 
ــا الصــادر أمــس  فــي حكمه
الصــادر  الحكــم  االثنيــن، 
مــن دائــرة أخــرى، بمصريــة 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر، 
التفاقيــة  إلغــاء  يعــد  مــا 
ترســيم الحــدود البحريــة 

والســعودية. مصــر  بيــن 
ومــن المعــروف أن أحــكام المحكمــة اإلداريــة 
العليــا فــي مصــر، تعــد نهائيــة وال يمكــن نقضهــا أو 

ــا. ــن عليه الطع

كيهــان العربــي - خــاص:- حتــى لحظــة اعــداد الخبــر، ال تــزال تتوافــد 
ــة  ــية البحريني ــخصيات السياس ــف الش ــة ومختل ــعبية والعلمائي ــر الش الجماهي

ألداء واجــب عــزاء عوائــل الشــهداء

* التظاهرات الغاضبة تعم مناطق البحرين واشتباكات عنيفة بين المواطنين 
العزل وقوات آل خليفة المدججة بالسالح

* المتظاهرون يرفعون صور الشهداء وشعاراتهم تطالب بإسقاط آل خليفة 
ومعاقبتهم على جرائمهم بحق الشعب

* سقوط عشرات الجرحى والمصابين باستخدام القوات الخليفية لرصاص 
الشوزن المحرم دوليا وقنابل الغازات السامة

* شبان البحرين يرتدون االكفان وينزلون الى الشوارع، وأهالي الشهداء 
يؤكدون مواصلة الثورة حتى النصر

* القوى البحرينية تدعو الى فتح تحقيق دولي في كل جرائم النظام الخليفي 
الحاكم ومواصلة الحراك الثوري

البقية على الصفحة7
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