
بمشاركة وفود من 80 دولة..

بعد غد.. انطالق مؤتمر دعم االنتفاضة 
الفلسطينية في طهران

ــس  ــي مجل ــاث ف ــز األبح ــر مرك ــن مدي ــي:- اعل ــان العرب ــران - كيه طه
الشــورى اإلســالمي كاظــم جاللــي أن المؤتمــر الدّولــيّ السّــادس لدعــم 
االنتفاضــة الفلســطينيّة ســينطلق بعــد غــد الثالثــاء بحضــور ممثلــي أكثــر 

ــة. مــن 80 دول
الجمهوريــة  أصدرتــه  اّلــذي  القانــون  علــى  بنــاءا  أنّــه  وقــال جاللــي 
الشّــعب  عــن  للدّفــاع   1990 العــام  أيــار  مــن  التاســع  فــي  اإلســالميّة 
الفلســطيني فقــد تــم الــى اآلن إقامــة 5 مؤتمــرات دوليّــة للدفــاع عــن 

ايــران. فــي  الفلســطينية  اإلنتفاضــة 
واكــد المتحــدث باســم المؤتمــر، أن الكيــان الصّهيونــي يســعى جاهــدا 
إلخــراج القضيــة الفلســطينية مــن أولويــات العالــم اإلســالمي ودول المنطقــة 

عبــر سياســة الحــروب بالوكالــة التــي يقودهــا اإلرهــاب فــي المنطقــة.
الشــورى  مجلــس  رئيــس  هــو  المؤتمــر  رئيــس  أن  جاللــي  وذكــر 
االســالمي الدكتــور علــي الريجانــي حيــث ســيبدأ أعمــال المؤتمــر بعــد قــراءة 

ــة. ــرات الدّوليّ ــة المؤتم ــي قاع ــالمية ف ــورة االس ــد الث ــماحة قائ ــان س بي
روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة  رئيــس  أن  جاللــي  وأضــاف 

لــه. بكلمــة  المؤتمــر  ســيختتم 

KAYHAN-AL-ARABI

    10000ريال8صفحات

ة7
فح

ص
 ال

لى
 ع

يل
ص

تفا
ال

على الصفحتين2و3

على الصفحة8

على الصفحة الثانية

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7 البقية على الصفحة7البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

شؤون دولية
البقية على الصفحة7

معربًا عن أمله بأن تحذو الدول العربية حذوها بداًل من اطالقها الكالم الفارغ..

البطش: إيران ترفعت عن الطائفية والمذهبية في القضية الفلسطينية وتقدم لها كافة أشكال الدعم واالسناد
* القضية الفلسطينية تراجعت خطوات كثيرة على سّلم االهتمام العربي الرسمي الذي هو غير مستعد لدخول الخصام مع اميركا من أجلها

بعد استخدامها بحجم كبير في العراق..

البنتاغون: قواتنا استخدمت )5265( ذخيرة محتوية 
على اليورانيوم المنضب في سوريا !!

مسؤول قطري: لدينا اتصاالت مع مسؤولين 
إسرائيليين كبار

الحيــن  بيــن  انبــاء:-  وكاالت   - بيــروت 
القطريــة مــع  العالقــات  والحيــن يعــود ملــف 
الكيــان الصهيونــي الــى الواجهــة، هــذه المــرة 
كان رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة إعمــار غــزة، 

محمــد العمــادي بطــل الحكايــة.
ووصــف المســؤول القطــري محمــد العمــادي 
ــه  ــع "وااله" اإلســرائيلي عالقت ــه لموق ــي حديث ف

مــع كيــان االحتــالل بأنهــا "ممتــازة".
وقــال: إّن لديــه اتصــاالت مــع مســؤولين 
اســرائيليين كبــار مــن بينهــم منسّــق الشــؤون 
ــرز ــطينية، وب ــق الفلس ــي المناط ــرائيلية ف االس

غوتيرس: االتفاق النووي عنصر هام للسالم 
واالستقرار الدوليين

طهــران - ارنــا:- اعتبــر االميــن العــام لالمــم 
المتحــدة "آنطونيــو غوتيــرس" االتفــاق النــووي 
الــذي وقعتــه الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران 
يشــكل  بانــه  الكبــرى،   "1+5" مجموعــة  ودول 
واالســتقرار  الســالم  لتعزيــز  هامــا  عنصــرا 
الدوليــه  المنظمــه  دعــم  موكــدا  الدولييــن 

لمواصلــه العمــل بــه.

قائد الثورة االسالمية يشكر فوز أبطالنا ببطولة كأس العالم للمصارعة..

 الرئيس روحاني: انتصار منتخبنا الوطني ببطولة العالم دليل على قدرات 
وجدارة رياضيينا لتسلق مفاخر أكثر

مشيرًا الى قيام طيرانه بأكثر من 10 آالف غارة حتى أواخر 2016..

تقرير إحصائي: 85% من غارات التحالف السعودي على اليمن قصفت أهدافا مدنية
* "هيومن ووتش" تدعو إلجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب من قبل تحالف العدوان السعودي وإعادته للقائمة السوداء التابعة لألمم المتحدة

داعيًا ساسة اميركا التحلي بالمنطقية والتعقل وتجنب تهديد ايران..

حرس الثورة االسالمية: نواصل دعمنا االستشاري 
لدول محور المقاومة 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد القــوة البريــة لحــرس الثــورة االســالمية العميــد محمــد باكبــور ان 
قواتنــا البريــة ترســل مستشــاريها الــى دول محــور المقاومــة لتقديــم الدعــم لهــا .

وقــال العميــد باكبــور، لدينــا عالقــات مــع دول مختلفــة وان بعضهــا تطلــب منــا دعمــا استشــاريا وان هــذا 
الدعــم كان موجــودا فــي الســابق ومســتمر االن.

ــال ان هــذه  ــة وق ــي محــور المقاوم ــدول االعضــاء ف ــي ال ــى بعــض االشــتباكات ف واشــار ال
االشــتباكات هــي اشــتباكات بريــة ومــن المتيقــن ان القــوة البريــة لحــرس الثــورة االســالمية 

ترســل افرادهــا الــى هنــاك لتقديــم الدعــم االستشــاري .

مشيرًا الى أن احتاللها للعراق ادى الى ظهور جماعة "داعش" االرهابية، خالل حديثه مع السي أن أن األميركية..

ظريف: التدخل العسكري االميركي في سوريا يؤجج نيران التطرف في المنطقة ويزعزع األمن العالمي
الذين اوجدوا "داعش" هم ذاتهم الذين دعموا "صدام" وتسليح الجماعات االرهابية اكبر خطأ ارتكب في سوريا

كفى يا آل... سفكاً 
وتدميراً لليمن

وال استريت جورنال تكشف خطة ترامب 
لتشكيل »ناتو عربي«

عراف أميركي: ترامب رئيس الواليات 

المتحدة األخير...!!

عالم دين لبناني: يجب توحيد الخطاب إلنقاذ 
األمة اإلسالمية من الفكر التكفيري

خبير: المؤتمر الكردي في موسكو 

مؤشر لعالقة متوترة مع تركيا

أمين عام الجامعة العربية للعبادي: انتصارات العراق 
والحاق الهزيمة باالرهاب أثلجت صدورنا 

االعالم الصهيوني : الحروب على غزة فشلت في تحقيق 

»الحسم« والقضاء على المقاومة

الجيش السوري يسقط طائرة استطالع إلرهابيي 
“داعش” في محيط دير الزور 

الفروف: منفتحون على التعاون مع واشنطن 

وال يمكن حل األزمات إال بالحوار

على الصفحة الثالثة العدد )9511( السنة السابعة والثالثون ، االحد  21 جمادى األولى، 1438 هـ ق  1 اسفند 1395 هـ ش،  19 شباط 2017م

الشهر القادم ..انتاج ايران من النفط 
يبلغ 4 ماليين برميل

كيهــان العربــي - خــاص:- وثــق تقريــر إحصائــي 
العــدوان  تحالــف  شــنها  التــي  الغــارات  عــدد 
اليمــن،  علــى  العربــي   - االميركــي   - الســعودي 
حيــث تشــير األرقــام الــى أن 15% فقــط مــن األهــداف 
كانــت عســكرية وأمنيــة فيمــا باقــي أهــداف الغــارات 

التــي بلغــت 10 آالف كانــت مدنيــة.
ــن  ــر م ــة ألكث ــل دقيق ــات تفاصي ــرت البيان وأظه
التحالــف  مقاتــالت  شــنتها  جويــة  غــارة  اآلف   10
العســكري الــذي تقــوده الســعودية علــى أهــداف 
متنوعــة فــي اليمــن، خــالل الفتــرة مــن أواخــر آذار/

مــارس 2015 وحتــى أواخــر كانــون األول/ ديســمبر 
.2016

وحســب هــذه البيانــات فــإن نســبة المواقــع 
فقــط   %  15 بلغــت  تــمّ قصفهــا  التــي  العســكرية 
)1627 موقعــا أمنيــا وعســكريا(، مــن إجمالــي 10533 
هدفــًا تــم قصفــه خــالل الفتــرة المذكــورة، فــي حيــن 

* قوات آل سعود تفشل في استعادة موقع الصبة بجيزان وتتكبد خسائر 
كبيرة في العدة والعتاد في مواقع اخرى ايضًا

* احتدام الصراع بين السعودية واالمارات للسيطرة على عدن، واألخيرة 
تهدد »هادي« باقتحام قصر المعاشيق واعتقاله

توزعــت النســبة الباقيــة والتــي تبلــغ 85 بالمائــة 
علــى األهــداف المدنيــة، فتــم قصــف حوالــى 281 
مؤسســة تعليميــة و1734 عقــارًا ســكنيًا و1640 موقعــًا 

للبنيــة التحتيــة و280 مبنــى مرتبطــًا بمؤسســات 
سياســية وحكوميــة، بجانــب 4971 هدفــًا متنوعــًا 

ــع. ــر محــدد الطاب غي

ــاد اإلســالمي  ــة الجه ــي حرك ــادي ف ــال القي ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
ــد البطــش، لقــد ترّفعــت الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران فــي القضيــة  خال
الفلســطينية عــن الطائفيــة والمذهبيــة ونحــن كذلــك فــي الجهــاد االســالمي 
ــذه القضايــا الصغيــرة التــي كانــت ســببًا  نعتبــر فلســطين أعلــى مــن كل ه
للخالفــات. نحّلــق بفلســطين عاليــًا، وهــو مــا جعــل الجهــاد اإلســالمي بعيــدة 
مــن الخالفــات السياســية المباشــرة مــع إيــران. وبقيــت الخالفــات مــع العــدو 
ــوا  ــد فعل ــران فق ــن إي ــدوا م ــوا وابتع ــن اقترب ــرون الذي ــا اآلخ ــي. بينم الصهيون

ــة فــي بعــض المواقــف.  ــة شــابها بعــض الضبابي ذلــك اســتنادًا لرؤي

* ال نتدخل بالشؤون العربية وال نشتبك مع هذا النظام أو ذاك، 
ولسنا جزءًا من حالة االستقطاب 

* عالقتنا بأي دولة أو نظام حكم في المنطقة تساوي نفس مقدار 
اقتراب هذا النظام أو تلك الدولة من فلسطين

* عندما تصبح هناك دولة عربية أو اسالمية بحجم إيران تتقدم 
بنفس خطواتها سنتقدم باتجاهها بالخطوات نفسها

وقــال البطــش فــي حــوار مــع موقــع »المياديــن نــت« قبــل أيــام مــن انعقــاد 
ــا ال نتدخــل  ــا بوضــوح إنن ــران، قلن ــي العاصمــة طه مؤتمــر دعــم االنتفاضــة ف
بالشــؤون العربيــة وال نشــتبك مــع هــذا النظــام أو ذاك. لــم يكــن ممكنــًا لنــا 
أن نغــادر دمشــق وشــعبنا الجــئ فــي اليرمــوك ولــم يكــن باإلمــكان أن نغــادر 
مصــر وشــعبنا فــي مصــر. قلنــا فــي كل مــا يتعلــق بصراعــات المنطقــة نحــن 
لســنا جــزءًا مــن حالــة االســتقطاب هــذه والــكل فهــم علينــا. وهــو مــا وّفــر علينــا 
الكثيــر مــن الجهــد والوقــت لشــرح موقفنــا. ســواء أعجبنــا هــذا النظــام أو لــم 

يعجبنــا ال نخــوض معــه صراعــات جانبيــة.

القيــادة  اعترفــت  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
أنهــا  األميركيــة  المســلحة  للقــوات  المركزيــة 

ــى اليورانيــوم  اســتخدمت 5265 ذخيــرة محتويــة عل
باســتهداف  خاصتيــن  عمليتيــن  فــي  المنضــب 
صهاريــج نفــط تابعــة لـ«داعــش« شــرق ســوريا.
وقــال المتحــدث باســم القيــادة المركزيــة الرائــد 
ــيا  ــاة روس ــات لقن ــي تصريح ــس« ف ــوش تاكيت »ج

ــوم، »يمكننــي أن أوكــد اســتخدام اليورانيــوم«. الي
تــم  الذخائــر  هــذه  أن  »تاكيتــس«  وأوضــح 
نفــذت  منفصلتيــن  عمليتيــن  فــي  اســتخدامها 
إحداهــا »فــي 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام 
 10-A ــراز ــن ط ــة م ــرات هجومي ــطة 4 طائ 2015 بواس
أطلقــت 1490 ذخيــرة مــن عيــار 33 مليمتــرا إلى جانب 
قنابــل وصواريــخ، مــا أدى إلــى تدميــر 46 عربــة تابعــة 
ــن  ــي 22 م ــة ف ــة الثاني ــذت العملي ــا نف ــدو«، فيم للع
العــام ذاتــه »بواســطة 4 طائــرات هجوميــة مــن طــراز 
A-10 أطلقــت 3775 ذخيــرة مــن عيــار 33 مليمتــرا 
إلــى جانــب قنابــل ومقذوفــات وصواريــخ، مــا أدى 

ــدو«!!. ــة للع ــر 293 عرب ــى تدمي إل

طهــر ان - كيهــان العربــي:- اعــرب قائــد الثــورة 
االســالمية ســماحة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي 
الخامنئــي عــن شــكره وتقديــره لرئيــس االتحــاد 
الوطنــي للمصارعــة عبــاس جديــدي، بمناســبة فــوز 
ــي  ــة الحــرة الت ــم للمصارع ــب كأس العال ــران بلق اي
اختتمــت منافســاتها مســاء الجمعــة فــي مدينــة 

كرمانشــاه.
واثــر فــوز الفريــق الوطنــي االيرانــي بالمصارعــة 
احــد اعضــاء  اجــرى   ، العالــم  الحــرة بلقــب كأس 
الســبت  أمــس  االســالمية،  الثــورة  قائــد  مكتــب 
االيرانــي  االتحــاد  رئيــس  مــع  هاتفيــا  اتصــاال 
للمصارعــة، ابلغــه فيهــا برســالة شــكر ســماحة القائــد 

المصارعــة. التحــاد  الخامنئــي 
واعــرب ســماحته فــي هــذه الرســالة عــن شــكره 
اتحــاد  مســؤولو  بذلهــا  التــي  للجهــود  وتقديــره 
الوطنــي  الفريــق  واعضــاء  والمدربــون  المصارعــة 
العالــم  كأس  بلقــب  الفــوز  اجــل  مــن  االبطــال 
للمصارعــة الحــرة التــي جــرت فــي مدينــة كرمانشــاه 

اخــرى  مفخــرة  وكســب 
األبــي. االيرانــي  للشــعب 
وجــه  جانبــه  مــن 
رئيــس الجمهوريــة الدكتــور 
حســن روحانــي رســالة هنــأ 
االيرانــي  الشــعب  فيهــا 
وابطــال المنتخــب الوطنــي 
ــم  ــرة بفوزه ــة الح للمصارع
ببطولــة كاس العالــم للعــام 

.  2017
وقــال الرئيــس روحانــي 
تتويــج  ان  رســالته،  فــي 
ابطــال المنتخــب الوطنــي للمصارعــة الحــرة ورفرفــة 
رايــة بالدنــا الخفاقــة فــي الــدورة الـــ 45 لمســابقات 
بطولــة كاس العالــم للمصارعــة الحــرة، قــد بعثــا مــرة

* ساعدنا العراق  وسوريا حينما تعرضا لهجوم »داعش« وهذا المبدأ في 

سياستنا الخارجية غير قابل للتغيير

* اوروبا والناتو ودول اخرى لم تفعل شيئا لمكافحة »داعش« وقواتها لم تمنع 

من تمدده في االراضي العراقية

* الذين يدعمون »داعش »اليوم سيكونون في المستقبل ضحايا لمثل هذه 

الجماعات الن االرهاب اليعرف الحدود

* تواجد حزب اهلل في سوريا جاء بطلب من الرئيس بشار االسد وبهدف 

الحيلولة دون تمدد االرهابيين الى لبنان

* الضغوط االقتصادية التي مارسها »اوباما« ضدنا واجهت الفشل وقبوله 

بالحوار لسبب عدم فاعلية العقوبات التي فرضها علينا

* هل تعرفون معنى جملة ان جميع الخيارات الزالت على الطاولة؟ يعني انهم 

كل يوم  يلجأون الى تهديد ايران
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