
معلنًا إلغاء الحظر عن شركات النفط االيرانية:

االتحاد االوروبي: التبادل التجاري 
مع ايران إزداد %63

الخارجيــة  السياســات  منســقة  اعلنــت  انبــاء:-  وكاالت   - بروكســل 
لالتحــاد االوروبــي "فيديريــكا موغيرينــي"، أن حجــم التبــادل التجــاري بيــن 
االتحــاد وإيــران ازداد بنســبة 63% خــالل 9 أشــهر، منــذ رفــع الحظــر المفــروض 

ــى طهــران. عل
وقالــت "موغيرينــي" فــي مقالــة نشــرتها "الغارديــان" البريطانيــة: يمكننــا 
أن نحتفــل بالذكــرى الســنوية األولــى لبــدء تنفيــذ االتفــاق النــووي، ونقــول 
ــا أن  ــع، ويمكنن ــزم الجمي ــات وع ــل االلتزام ــك بفض ــل، وذل ــه يعم ــوح إن بوض
ــذ االلتزامــات  ــا المشــتركة فــي تنفي ــى مصلحتن ــد عل ــدأ عــام 2017، بالتأكي نب

التــي تعهدنــا بهــا.
وذكــرت، أنــه دون التوقيــع علــى االتفــاق، كان يمكــن علينــا أن نواجــه 
اليــوم صراعــا عســكريا آخــرا فــي المنطقــة، التــي بالفعــل تشــهد زعزعــة 

اســتقرار شــديدة.
ولفتــت "موغيرينــي"، الــى أنــه بفضــل تنفيــذ االتفــاق، فــإن حجــم التجــارة 
بيــن االتحــاد األوروبــي وإيــران زاد بنســبة 63% فــي األشــهر التســعة األولــى 

مــن العــام الماضــي.
وتابعــت قائلــة: بعــد أكثــر مــن 30 عامــا مــن "العصــر الجليــدي" فــي 

األوروبــي االتحــاد  يناقــش  الدبلوماســية، 
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العدوان السعودي - االميركي يولج في إجرامه باستهداف األبرياء في صعدة ومأرب وغالبية الضحايا من األطفال والنساء..

القوات اليمنية المشتركة تكبد قوات آل سعود في جيزان ونجران ومرتزقتهم في تعز وشبوة والبيضاء خسائر فادحة
اوباما يحذر ترامب من مغبة الغاء 

االتفاق النووي

الرئيس بري: لتلتزم الحكومة 
بوضع قانون انتخاب جديد

انبــاء:- نقلــت وســائل  بيــروت -  وكاالت 
اإلعــالم عــن الرئيــس نبيــه بــري تأكيــده علــى 
رفــض قانــون الســتين وتأجيــل االنتخابــات، 
وتأكيــده علــى ضــرورة اقــرار قانــون جديــد، قائاًل: 
ال حاجــة لشــرح موقفــي مــرة اخــرى، لكــن بعــد 
ــه فــي  ــون ومــا قمــت ب ــذي جــرى حــول القان ال
الحــوار وقبلــه وبعــده وصلــت الــى درجــة حــدود 
اليــأس مــن البعــض وعلــى أي حــال فلتتفضــل 
الحكومــة وتنفــذ مــا التزمــت بــه فــي البيــان 

ــون.  ــوزاري، وتضــع مشــروع القان ال
ــري، فــي االســاس  ــال ب ــى ســؤال ق وردًا عل
التواصــل مســتمر مــع االشــتراكي ولكــن هنــاك 

معاريف: إغتيال مغنية تم بتنسيق 
بين الموساد والسي آي إيه

كشــف  انبــاء:-  وكاالت   - المحتلــة  القــدس 
صحيفــة  فــي  األمنــي  المعلِّــق  ملمــان"  "يوســي 
"معاريــف" الصهيونيــة ، أنــه وبحســب تحقيقــات 
بوســت"  "واشــنطن  صحيفتــي  فــي  نُشــرت 
و"نيوزويــك"، فإنــه فــي شــباط 2008 أي بعــد شــهر 
ــاراك أوبامــا" البيــت األبيــض، وافــق  ــى دخــول "ب عل
 CIA األخيــر علــى أن يكــون هنــاك تواصــل بيــن الـــ

ساخرًا من كالم نظيره السعودي امام منتدى "دافوس" االقتصادي..

ظريف: نسعى لتظافر الجهود النجاح الحوار السوري - السوري 
في آستانة ونرفض حضور اميركا فيه

مؤكدًا أن تحرير حلب خطوة هامة في مسار ارساء السالم هناك، خالل استقباله رئيس الوزارء خميس..

الرئيس روحاني: األعداء لم يتصوروا ان تحقق سوريا كل هذه االنجازات

حماس: ايران الداعم الوحيد للقضية 
الفلسطينية في المنطقة

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد ممثــل حركــة حمــاس فــي طهــران خالــد القدومــي ان الجمهوريــة االســالمية 
االيرانيــة هــي الداعــم الوحيــد للفلســطينيين فــي المنطقــة واضــاف: لالســف اننــا نشــهد وتيــرة متســارعة للتطبيع 
ــوم  ــا الي ــي الســر ســابقا ولكنه ــم ف ــت تت ــع كان ــة التطبي ــة. عملي ــدول العربي ــل ال ــن قب ــي م ــان الصهيون ــع الكي م
تمضــي قدمــا فــي العلــن. اضــف الــى ذلــك النزاعــات التــي تعصــف بالمنطقــة واحســار الــدور المصــري فــي القضيــة 

الفلســطينية، جميــع هــذه االمــور ادت الــى تهميــش القضيــة الفلســطينية علــى الصعيــد الدولــي.  
واشــار الــى انحيــاز الرئيــس االميركــي الســابق بــارك اوبامــا للكيــان االســرائيلي وحركــة الرئيــس الجديد 
دونالــد ترامــب علــى نهــج ســلفه وقــال، ان المؤكــد ان الرئيســين متفقــان علــى مســاعدة الكيــان الصهيونــي 

ومعارضــة الفلســطينيين وايــران ولذلــك

النظام الخليفي الداعشي يفرض طوقا على مقبرة الماحوز لمنع زيارة قبور الشهداء الثالثة..

"العصيان الثوري" يكتسح غالبية مناطق البحرين والقوات الخليفية تستهدف المتظاهرين بالشوزن والغازات السامة
 تيار الوفاء االسالمي: مرحلة الثورة السلمية لم تجلب للشعب البحريني غير االضطهاد، وانصارنا سيتواجدون في ميدان العمل المسلح

بتحرير الموصل ستتغير 
المعادلة!

الرئيس بوتين يحذر ترامب من انقالب 
محتمل ضده!

»الوطن« السورية: وفد أمريكي زار 

سرا مدينة حلب

السعودية .. الغاء مشروعات بـ 13.3 مليار 
دوالر اثر ضغوطات مالية

مسؤول فرنسي: داعش يضم 700 

فرنسي بين صفوفه

العبادي: وعد التحرير النهائي واالنتصار 
التام بالموصل اقترب 

الجهاد االسالمي : المطلوب استراتيجية عمل فلسطينية 

تستند إلى خيار المقاومة والمواجهة مع العدو 

سوريا: نرفض مشاركة »قطر والسعودية« 
في مفاوضات »أستانا«

نائب اردني يتهم جيش بالده 

بحماية الكيان الصهيوني

على الصفحة الثانية العدد )9485( السنة السابعة والثالثون ، الخميس  20 ربيع الثاني، 1438 هـ ق  30 دي 1395 هـ ش،  19 كانون الثاني 2017م

الريجاني: ايران وسوريا في خندق واحد 
والنصر على اإلرهاب حتمي

رئيــس  وصــف  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي تحريــر حلــب 
ووقــف اطــالق النــار فــي ســوريا خطوتيــن هامتيــن 
فــي مســار ارســاء الســالم واالســتقرار فــي ســوريا 
معربــا عــن املــه بــأن يكــون اجتمــاع »آســتانة« 
الحقيقــي  الســوري   - الســوري  للحــوار  بدايــة 

ويحقــق مــا يتطلــع اليــه الشــعب الســوري.
وأكــد الرئيــس روحانــي خــالل اســتقباله أمــس 
االربعــاء رئيــس الــوزراء الســوري عمــاد محمــد ديــب 
خميــس، علــى ضــرورة االفــادة مــن هــذه الفرصــة 
أصدقــاء  جميــع  ان  واضــاف:  االرهــاب  لمكافحــة 
ســوريا يعملــون علــى اعــادة االمــن واالســتقرار اليهــا 
كــي يتمكــن الشــعب الســوري علــى ضــوء ذلــك 

ــره بنفســه. ــر مصي مــن تقري
واضــاف: إن أعــداء ســوريا لــم يكونــوا يتصــورون 
ان ســوريا يمكنهــا ان تحقــق كل هــذه االنجــازات 
مؤكــدا ان ايــران قيــادة وحكومــة و شــعبا طالمــا 
اعلنــت دعمهــا للشــعب الســوري الــذي يتصــدى 
امــام  الحــق  عــن  ويدافــع  واالرهابييــن  لالرهــاب 

الباطــل.
لكانــت  االرهابيــون  انتصــر  لــو  قائــال:  وتابــع 
ان  مؤكــدا:  مجهــوال  مصيــرا  تواجــه  المنطقــة 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وســوريا تربطهمــا 
عالقــات جيــدة منــذ انتصــار الثــورة االســالمية وان 

ايــران ســتبقى ملتزمــة بهــذه العالقــات.
ــن  ــات بي ــي العالق ــا وصــف الرئيــس روحان كم
طهــران ودمشــق بانهــا عريقــة و فاعلــة مؤكــدا علــى 

* نأمل أن يكون اجتماع »آستانة« بداية للحوار السوري - السوري 
الحقيقي ويحقق ما يتطلع اليه شعب سوريا

مــن  االفــادة  ضــرورة 
الفــرص المتوفــرة لــدى 
واســتثمارها  البلديــن 
التعــاون  توثيــق  فــي 
كافــة  علــى  بينهمــا 

االصعــدة.
قــدم  جانبــه  مــن 
ديــب  محمــد  عمــاد 
ــازي ســوريا  ــس تع خمي
حكومــة وشــعبا للرئيس 

ــة اهلل الشــيخ  ــاة آي ــي بوف ــي والشــعب االيران روحان
صمــود  ان  واضــاف  رفســنجاني  هاشــمي  اكبــر 
قــوات  الــى جانــب تضحيــات  الســوري  الشــعب 
الجيــش ودعــم ايــران لســوريا اثمــرت عــن تحريــر 

حلــب.
ــى  ــة عل ــة و شــعبا عازم ــد ان ســوريا حكوم واك

ــن. ــن للوط ــادة االم ــن الع ــدي لالرهابيي التص

للقــوات  الصاروخيــة  الوحــدة  اســتهدفت  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
ــة مــن  ــذ الخضــراء بصلي ــة منف ــة قبال ــات للمرتزق ــة المشــتركة تجمع اليمنيي
صواريــخ الكاتيوشــا. فيمــا افشــلت زحفــًا للمرتزقــة باتجــاه منطقــة الفــرواش 

ــى وجرحــى فــي صفوفهــم. ــي مديريــة صبــر المــوادم وســقوط قتل ف
وفــي جيــزان فقــد اســتهدفت مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية موقــع 

الرميــح بعــدد مــن القذائــف المدفعيــة محققــة إصابــات مباشــرة. 

* مصرع 37 مرتزقا وجرح 23 آخرين خالل زحوفاتهم الكبيرة باتجاه الساق 
والعلم ومواقع أخرى بعسيالن بينهم قائد اللواء 19

* الجيش واللجان يستعيدون السيطرة على حصن حراز وتالل مرضحة غربي 
محافظة تعز ومقتل قائد اللواء 310 الموالي لهادي

وفــي مــا وراء الحــدود اليمنيــة فقــد دمّــر الجيــش واللجــان الشــعبية 
مخــزن أســلحة للقــوات الســعودية وآليتيــن عســكريتين لهــم خــالل اقتحــام 

ــزان . ــة بجي ــة عوْجب ــف منطق ــع ســعودي خل موق
ــًا مســتحدثًا  ــا موقع ــخ الكاتيوش ــان بصواري ــش واللج ــذا وقصــف الجي ه
للجنــود الســعوديين بالقــرب مــن معســكر الحاِجــر، وذلــك علــى وقــع غــارات 

ــف الســعودي  ــة للتحال جوي

الرئيــس  شــدد  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
االميركــي بــاراك اوبامــا فــي ذكــرى مــرور عــام علــى 

االتفــاق النــووي مــع ايــران، علــى اهميــة االتفــاق 
»ونتائجــه الملموســة«، محــذرا الرئيــس المقبــل 
دونالــد ترامــب مــن مخاطــر الغــاء االتفــاق الــذي 

تدعمــه القــوى العظمــى.
وفــي لهجــة يتضــح منهــا انهــا موجهــة الــى 
مهامــه  يتســلم  ان  المقــرر  مــن  الــذي  ترامــب 
ــان للبيــت  الرئاســية الجمعــة القادمــة، جــاء فــي بي
االبيــض ان »علــى الواليــات المتحــدة ان تتذكــر 
ان هــذا االتفــاق كان نتيجــة ســنوات مــن العمــل 
ويمثــل اتفاقــا بيــن الــدول الكبــرى وليــس فقــط 

وايــران«. المتحــدة  الواليــات 
ــان ان »الحــل الدبلوماســي... هــو  واضــاف البي
افضــل بكثيــر مــن وجــود برنامــج نــووي ايرانــي 
غيــر مقيــد او انــدالع حــرب اخــرى فــي الشــرق 

االوســط«، علــى حــد تعبيــره.
وأكــد البيــان أنــه رغــم التحفظــات األميركيــة 
حــول تصرفــات إيــران األخــرى، إال أن طهــران تنفــذ 

ــة. ــا النووي التزاماته
ــووي مجلــس األمــن  ــاق الن ــى االتف وصــادق عل

وزيــر  اشــار  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف فــي كلمتــه 
بمنتــدى »دافــوس« االقتصــادي العالمــي الــذي يقــام 
ينافــس  ال  »آســتانة«  اجتمــاع  ان  فــي سويســرا 
اجتماعــات االمــم المتحــدة أو عملهــا، وقــال: اننــا 
نبنــي علــى مــا قامــت بــه األمــم المتحــدة ونســعى 

لتظافــر الجهــود .
وفــي معــرض اجابتــه علــى ســؤال حــول الهــدف 
ــف  ــر ظري ــاع »آســتانة« شــدد الوزي ــد اجتم ــن عق م
أمــس االربعــاء، ان المؤتمــر مبنــي علــى مــا قامــت 
باتجــاه تظافــر  المتحــدة وهــو خطــوة  االمــم  بــه 

ــود. الجه
مــن  ايــران  موقــف  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
ــا  ــه علين ــف، ان ــال ظري ــدة ق ــة الجدي االدارة االميركي
منصــب  ترامــب  دونالــد  يتولــى  حتــى  االنتظــار 
الرئاســة االميركيــة منوهــا فــي نفــس الوقــت بــان 
السياســات االميركيــة لــم تكــن ايجابيــة برمتهــا، 
الــدول ال يمكنهــا فــي هــذه  هــذا فضــال عــن ان 

المعادلــة. تحتكــر  ان  المرحلــة 
وبشــان العالقــات مــع الســعودية اشــار ظريــف 
الــى انــه ال ســبب قــد يصــل بايــران الــى العدائيــة 
ــران  ــاض وطه ــكان الري ــع الســعودية واضــاف: بام م

ــا . ــة وحــل ازماته ــى مســتوى المنطق ــاون عل التع
واعتبــر وزيــر الخارجيــة ان نكتــة القــرن هــي ان 
يعتبــر وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر ان 

ايــران وراء »داعــش« .
تعــارض  طهــران  ان  ظريــف،  الوزيــر  واكــد 
مشــاركة اميــركا فــي االجتمــاع الخــاص بمفاوضــات 
ــي العاصمــة  ــذي ســيعقد ف الســالم فــي ســوريا وال
ــا  ــتمرار بأنن ــا باس ــدداً: اعلن ــتانة، مش ــة اس الكازاخي

النوافــق علــى حضــور اميــركا.
وعــزا وزيــر الخارجيــة الســبب الــى فشــل االطــر 
المحــددة ســابقا فــي التوصــل الــى حــل فــي ســوريا؛ 

* معتقلو الحوض الجاف يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 
الرابع احتجاجًا على إعدام المعتقلين السياسيين الثالثة

* محتجون بحرينيون  حاولوا الوصول الى دوار اللؤلؤة في تظاهرات 
غاضبة تنديدا باعدام الشبان الثالثة

* الشيخ ماهر حمود: حكام البحرين يبحثون عن مشكلة يبحثون 
عن فتنة، الهدف من القتل واالعتداء هو سياسي

البقية على الصفحة7

* خميس: صمود الشعب السوري وتضحيات قوات الجيش 
ودعم ايران لسوريا اثمرت عن تحرير حلب

ــن  ــرار البحري ــه أح ــذي قطع ــد ال ــي - خــاص:- تمســكا بالوع ــان العرب كيه
بالثــأر لدمــاء شــهدائهم األبــرار مــن كيــان آل خليفــة الدخيــل، واصلــت جماهيــر 
الشــعب البحرانــي أمــس االربعــاء ولليــوم الرابــع علــى التوالــي عصيانهــا الثــوري 

وإضرابهــا العــام. 
الشــوارع  الــى  بالنــزول  الغاضبــة  الشــعبية  الحشــود  هبــت  فقــد 
والســاحات تنديــدًا بجريمــة اإلعــدام، واشــتبكت مــع عصابــات مرتزقــة 
الكيــان الداعشــي الخليفــي ببســالة وشــجاعة، رغــم عنــف آلــة القمــع 
الســعودي  التكفيــري  الوهابــي  االحتــالل  بقــوات  المدعومــة  الخليفيــة 

. بريطانــي  وإشــراف  االماراتــي 


