
محذرًا إياها حتى من التفكير بذلك مستقباًل..

الرئيس عون: أي محاولة اسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو 
تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب

كيهــان   - طهــران 
ــر رئيــس  ــي:- اعتب العرب
اللبنانيــة  الجمهوريــة 
عــون  ميشــال  العمــاد 
رســالة  فــي  ورد  مــا  ان 
االســرائيلي  المنــدوب 
المتحــدة  االمــم  لــدى 
يشــكل  دانــون،  دانــي 
وعلــى  للبنــان،  تهديــدا 
المجتمــع الدولــي التنبــه 
ــه اســرائيل  ــا تبيت ــى م ال

لبنــان. ضــد  عدوانيــة  نوايــا  مــن 
وقــال الرئيــس عــون امــام زواره: مــن يجــب ان يتقيــد بقــرارات مجلــس 
االمــن هــي اســرائيل قبــل غيرهــا، والتــي التــزال ترفــض تنفيــذ القــرار 1701 
ــف اطــاق  ــة وق ــى مرحل ــة ال ــات العدائي ــف العملي ــة وق ــال مــن مرحل واالنتق
النــار علــى رغــم مــرور اكثــر مــن 11 ســنة علــى صــدوره، وهــي التــي التــزال 

تحتــل اراضــي لبنانيــة 

KAYHAN-AL-ARABI
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استخبارات غربية: حزب الله يمتلك 
سالحا استراتيجيا خطيرا

"رونيــن  كتــب  انبــاء:-  وكاالت   - ابيــب  تــل 
بيرغمــان" معلــق الشــؤون األمنيــة فــي صحيفــة 
جهــات  محادثــات  ان  احرونــوت"،  "يديعــوت 
اليوميــن  خــال  جــرت  غربيــة  اســتخبارية 
الدولــي  االمــن  مؤتمــر  اطــار  ضمــن  األخيريــن، 
ــاحا  ــن ان س ــرة م ــاوف كبي ــت مخ ــخ، طرح بميون
اســتراتيجيا، قــد يغيــر ميــزان القــوى علــى الســاحة 
ــزب  ــى ح ــي الشــرق األوســط، وصــل ال ــة ف البحري
اهلل. هــذه المعلومــات تــم تداولهــا بيــن عــدة أجهــزة 
بـ"مصــادر  وصــف  مــا  الــى  وتســتند  اســتخبارات 

جيــدة جــدا".
بيرغمــان"  "يكتــب  المصــادر  هــذه  وبحســب 
فقــد نجــح حــزب اهلل، علــى الرغــم مــن المســاعي 
الكبيــرة جــدا المنســوبة لـ"إســرائيل" فــي الســنوات 
ــي تهريــب  ــك، ف ــس األخيــرة لمنعــه مــن ذل الخم
اعــداد محــددة )علــى مــا يبــدو ثمانيــة( صواريــخ 

ــوريا. ــن س ــر م ــر الب ــت"، عب "ياخون
يــوازي صــاروخ  الروســي  "ياخونــت"  وصــاروخ 
افضــل  مــن  ويعتبــر  الطائــرات،  ضــد   "300 "أس 

نكتة سخيفة لكنها 
تضحكني!!

* إياد زقوت - كاتب تونسي
ــران  ــي: اي ــي تضحكن ــة الســخيفة الت النكت

ــى العــرب!! ــد عل تحق
على ايش تحقد يا موكوسين؟!!

ــى فقركــم  علــى جهلكــم وتخبطكــم وال عل
انكســاركم  علــى  وال  المنهوبــة  ومواردكــم 
ــى  ــم عل ــى خياناتكــم وتأمرك وخنوعكــم وال عل
بعضكــم البعــض وال علــى الكهربــاء المقطوعــة 
دائمــا وال علــى الســفارات االســرائيلية اللــي فــي 
قلــوب عواصمكــم وال علــى تخلفكــم ورجعيتكــم 
وال علــى ثرواتكــم اللــي ال يصــل لكــم منهــا 
ســوى فتــات الفتــات )هــذا ان وصــل(. وال علــى 

طائفيتكــم ومكابرتكــم؟!!
ماذا لديكم يحقد االيرانيون به عليكم؟!!

تقولــون انهــم يحلمــون باعــادة امجــاد بــاد 
ــدوا  ــم يعي ــم؟!! ال ــارس!!! ويحكــم!! اعمــي انت ف
عيونكــم؟!!  ايــن  بعــد؟!!  فــارس  بــاد  امجــاد 
فــارس االســامية  بــاد  امجــاد  الــى  انظــروا 
كيــف اعادوهــا وتربعــوا علــى اريكــة العــزة ورفعــوا 

ــم. ــن االم ــا بي اســم االســام عالي
ســتقولون القــرآن عربــي؟!! وهــذا يســعدهم 
ــة يتعلموهــا فــي ايرانتــي  ــل اللغــة العربي والدلي
ــم-  ــرآن الكري ــم الق ــن خــال تعلي ــي -م حبيبت

قبــل الفارســية وهــم ســعداء فــي هــذا.
رســول اهلل عربــي؟!! مــاذا فعلتــم انتــم فــي 
منزلــة ومنــزل القــرآن الكريــم والوحــي االميــن؟!! 
عموميــة  مراحيــض  مكانــه  وبنيتــم  هدمتــوه 

"ليرتــاح" النــاس عليــه. يــا عــرب!!
هــدم بيــت الرســول )ص( وبنــاء مراحيــض 

عموميــة مكانــه
https://youtu.be/FyQJDEmvMwk

بينمــا مــاذا فعلــو "الحاقــدون" على العــرب؟!!! 
جعلــوا مــن ضريــح االمــام الرضــا ع )س( العربــي 
العربــي مــزارا جميــا  ابــن رســول اهلل )ص( 

“جيون شو”: آل خليفة قوة استعمارية استيطانية 
مشابهة للصهيونية

طهــران - كيهــان العربــي:- عرضــت الباحثــة 
ــم  ــا حــول الصــراع القائ ــة نظره ــون شــو” وجه “جي
فــي البحريــن بيــن الشــعب ونظــام عائلــة آل خليفــة 

ــم. الحاك
وقالــت "شــو" خــال كلمتهــا امــام مؤتمــر "نصــرة 
السياســية  التوتــرات  إن  البحرانــي"،  الشــعب 

واإلجتماعيــة 

الريجاني: نرحب بالحوار المباشر مع الدول العربية 
دون شروط مسبقة

مؤكدًا أنه ال حل عسكريا ألزمات المنطقة، خالل كلمته في مؤتمر ميونخ االمني..

ظريف: االرهاب في الشرق االوسط ناجم عن التدخل العسكري لألجانب

خالل مؤتمره الصحفي مع نتنياهو..

معلقون إسرائيليون: ما صدر عن ترامب 
يدل على "عقمه"

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- أجمــع فيــه المعلقــون اإلســرائيليون علــى أن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
حــرص علــى أن يظهــر متبنيــا موقــف اليميــن اإلســرائيلي، فــي المؤتمــر الصحافــي الــذي عقــده مــع رئيــس الــوزراء 

اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، فــإن بعــض المعلقيــن اســتخلصوا أن مــا صــدر عــن ترامــب يــدل علــى "عقمــه".
ــاراك رفيــد" إن مــا صــدر عــن  وفــي تعليــق نشــره موقــع صحيفــة "هاآرتــس"، قــال معلقهــا السياســي "ب
ترامــب "يعكــس عقمــا وعــدم إدراك لطابــع الصــراع، وهــو مــا دلــل عليــه التناقضــات الداخليــة التــي زخــرت بهــا 
كلمتــه خــال المؤتمــر الصحافــي"، مشــيرا إلــى أن ترامــب حــرص بشــكل خــاص علــى "ترديــد شــعارات مــن 

أجــل تســجيل نقــاط  سياســية داخليــة”.

في اطار عملية ردع العدوان السعودي - االميركي من استهداف األبرياء..

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة كهرباء "الشقيق" الستراتيجية في العمق السعودي وتدمرها
الجيش واللجان يدمرون )80( دبابة وآلية مدرعة للقوات السعودية في جيزان ونجران وعسير خالل ستة أسابيع

تحية لرجال »ابعد 
من االنتفاضة«

المفتي حسون: الطيران التركي قتل 18 
فرداً من أسرتي باألمس

يلدريم: تركيا ستكون في المؤخرة 

بمعركة الرقة

ميركل : اإلسالم ليس مصدرا 
لإلرهاب

ضجة في السعودية.. فتاة تصور مقطع 

فيديو لسائق يتحرش بها!

العبادي يعلن من ميونيخ انطالق عمليات 
تحرير الجانب االيمن من الموصل 

الحركة العالمية: العدو الصهيوني  يتعامل مع 

األطفال بأسلوب »العصابات«

المقداد : الحكومة الّسوريّة تمتلك اليد العليا 
في العملّية السياسّية القادمة

بوتفليقة يحذر الجزائريين من االنسياق 

وراء المؤامرات األجنبية

على الصفحة الثانية العدد )9512( السنة السابعة والثاثون ، االثنين  22 جمادى األولى، 1438 هـ ق  2 اسفند 1395 هـ ش،  20 شباط 2017م

ايران ضمن افضل 14 دولة في العالم 
في مجال الجامعات

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، ان االزمــات الجاريــة 
ــا  ــل كله ــا حــل عســكري ب ــس له ــة لي ــي المنطق ف
بحاجــة الــى مســارات سياســية مضيفــا بأنــه يجــب 

حــل قضايــا المنطقــة بالحــوار.
وقــال الوزيــر ظريــف فــي كلمــة القاهــا فــي 
ــي«، ان  ــخ االمن ــر ميون ــن »مؤتم ــث م ــوم الثال الي
االرهــاب فــي الشــرق االوســط ناجــم عــن التدخــل 
ــة  العســكري لاجانــب مؤكــدا ان االزمــات الجاري
فــي المنطقــة بمــا فيهــا العــراق والبحريــن وســوريا 
ــى  ــا بحاجــة ال ــل كله ــا حــل عســكري ب ليــس له

مســارات سياســية.
واضــاف: ان تحقيــق االمــن فــي هــذا العالــم 
المترابــط علــى حســاب ســلب األمــن مــن اآلخريــن 

امــر غيــر واقعــي.
المشــاكل  حــل  أن  الخارجيــة:  وزيــر  وأوضــح 
ــذه  ــة به ــب أواًل اإلحاط ــة يتطل ــي المنطق ــة ف العالق
المشــاكل، ومعرفتهــا معرفــة دقيقــة، قائــًا: البــد مــن 
معرفــة مشــاكل المنطقــة واإلحاطــة بهــا، قبــل البــدء 

ــول لهــا. بالبحــث عــن حل
وأضــاف: أن الجمهوريــة اإلســامية فــي ايــران 

* ايران لن تتأثر بالتهديدات لكنها تتجاوب مع االحترام المتبادل والمجتمع 
الدولي مدين كثيرا لها بخصوص االتفاق النووي

* تحقيق االمن على حساب سلب أمن اآلخرين أمر غير واقعي، وحل أزمات 
العراق وسوريا والبحرين بالمسار السياسي

* سقوط نظام »صدام« وتشكيل حكومة معتدلة في العراق سبب القلق 
لدى الذين يرون أنه ال يمكن تقبل هذا األمر

تؤمــن بــأن نجــاح الحــوار اإلقليمــي، بحاجــة لتعــاون 
ــاكل  ــح للمش ــم صحي ــور فه ــًا أن تبل ــع، مبين الجمي
ــول  ــة، سيســهم فــي طــرح حل ــة فــي المنطق العالق

لهــا.
وتابــع الوزيــر ظريــف: إننــا نعتقــد أننــا بإمكاننــا 
القيــام بخطــوات فــي هــذا المجــال، مؤكــدًا أن قــادة 
العالــم يمكنهــم القيــام والتحــرك فــي هــذا المجــال.
الــدول  تدخــات  الخارجيــة  وزيــر  وإنتقــد 

األجنبيــة فــي شــؤون المنطقــة، مؤكــدًا أن هــذه 
التدخــات مــن شــأنها التســبب بزعزعــة اإلســتقرار 
فــي المنطقــة، قائــا: إن ســقوط نظــام »صــدام« 
وتشــكيل حكومــة معتدلــة فــي العــراق ســبب القلــق 
لــدى البعــض، وأن هــؤالء يــرون أنــه ال يمكــن تقبــل 
ــر  ــم عب ــار قلقله ــى إظه ــك ســعوا إل ــر، لذل ــذا األم ه

ــال. ــام بأفع القي

ــس  ــس مجل ــران- تســنيم:-رحبّ رئي طه
ــي بالحــوار  ــي الريجان الشــورى االســامي عل
رأســها  وعلــى  العربيــة  الــدول  مــع  المباشــر 
الســعودية ولكــن مــن دون شــروط مســبقة.

وأعلــن الريجانــي فــي حديــث مــع المياديــن 

إلــى  تتجــه  »ايــران  أن 
مــع  اســتراتيجي  حلــف 
المنطقــة«.  فــي  روســيا 
االتفــاق  »إلغــاء  أن  ورأى 
األمــور  ســيعيد  النــووي 

األول«. المربــِع  إلــى 
الرئيــس  وكان 
قــال  روحانــي  حســن 
فــي وقــت ســابق قبيــل 
فــي  طهــران  مغادرتــه 
الكويــت  شــملت  جولــة 
السياســة  أســاس  إن  عُمــان  وســلطنة 
الخارجيــة اإليرانيــة قائمــة علــى حســن الجــوار 
الخليــج  أمــن  علــى  والحفــاظ  الجيــران  مــع  
مــن  التخويــف  أن  إلــى  وأشــار  الفارســي. 
إيــران والتخويــف مــن »الشــيعة« والتخويــف 
مــن »الســنة« والتخويــف مــن الجــار »أمــور 

األجانــب«. قبــل  مــن  مصطنعــة 

* »الصرخة 3« اليمني يستهدف بدقة تجمعات وآليات الجيش 

السعودي في معسكر وعالن بقطاع جيزان

* اقتحام مركز أسعد العسكري السعودي بعسير وتدمير مبناه، 

و«زلزال2« يدك تجمع المرتزقة في جبل صلب بمأرب

* صالح: “إسرائيل” تدعم العدوان على اليمن الذي يمارس على 

مرأى ومسمع العالم وفي المقدّمة األمم المتحدة

البقية على الصفحة7

مشيرين الى انها تسيطر على مفاصل مهمة في العراق وسوريا..

خبراء وقادة أميركيون: على ترامب تجنب أي عمل غير مدروس ضد ايران فآالف جنودنا تحت مرمى نيرانها
* على "ترامب" أن يزن كالمه وال يقدم بعمل غير مدروس حيال ايران الخصم  الصعب المراس

طهــران- كيهــان العربــي: حــذرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« االميركيــة 
مــن ان المواجهــة مــع ايــران ســتحمل »ترامــب« تكاليــف باهضــة ولربمــا 
ســتؤدي الــى فشــله، ويأتــي صــراع »ترامــب« فــي وقــت لــم يســتعد الي 
ــط  ــازال يتخب ــه م ــى مــن حكومت ــج ســتراتيجي وخــال االســابيع االول برنام

دون اي برنامــج.

* المستشارون العسكريون االميركيون في العراق ال يحميهم 
شيء قبال ضربات الميليشيات الموالية اليران

* الجيش األميركي في حالة مزرية نتيجة لنقص التمويل 
والحروب التي أنهكته على مدى العقدين األخيرين

وصــرح »ديفيــد ايغناتيــوس« للصحيفــة: علــى »ترامــب« أن يــزن كامــه 
ــي خطــورة  ــن ف ــر يكم ــران، وان االم ــال اي ــدروس حي ــر م ــل غي ــدم بعم وال يق
المواجهــة مــع ايــران. مضيفــًا أن القيــادة المركزيــة االميركيــة تجنــد اآلالف مــن 
المقاتليــن فــي العــراق والخليــج الفارســي، وجميــع هــؤالء معرضــون لضربــات 

انتقاميــة مــن قبــل ايــران.


