الرئيس روحاني :حققنا نجاحات جيدة
في مجال االقتصاد المقاوم
على الصفحة الثالثة
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ابواب الشرق والغرب

KAYHAN-AL-ARABI
8صفحات

العدد ( )9532السنة السابعة والثالثون  ،الخميس  17جمادى الثانية 1438 ،هـ ق  26اسفند  1395هـ ش 16 ،آذار 2017م

10000ريال

مؤكدة أن مخزون الغذاء ال يكفي ألكثر من ثالثة أشهر فقط ..

على الصفحة الثانية

موسكو تؤكد أهمية انسجام مواقفها مع طهران
بشأن التسوية السورية

األمم المتحدة :ثلثا سكان اليمن باتا تحت خط الفقر ويعانيان المجاعة بسبب حصار العدوان السعودي

القوات اليمنية المشتركة تفشل عدة زحوفات كبيرة لقوات العدوان السعودية ومرتزقتها في عدة محاور مكبدة الغزاة والمنافقين خسائر كبيرة

مؤكداً انها من ثمار الثورة االسالمية التي أربكت عالم االستكبار..

اللواء جعفري :لوال جبهة المقاومة ألتجهت
سوريا نحو المجهول

طهــران  -كيهــان العربــي -:اعتبــر القائــد
العــام لقــوات حــرس الثــورة االســامية اللــواء
محمــد علــي جعفــري ،ان مــن ثمــار الثــورة

ليبيا وثورة  17فبراير
بعد ستة أعوام

* أحمد تامر أدهم

انطلقــت ثــورة  17فبرايــر فــي ليبيــا متأثــرة
بثــورات الربيــع العربــي فــي تونــس ومصــر
واســقطتا الفرعونيــن بــن علــي ومبــارك ،حيــث
أنطلقــت شــرارتها اثــر اعتقــال محامــي ضحايــا
ســجن "بوســليم" فتحــي تربــل فــي مدينــة
بنغــازي فــي  15فبرايــر  2011فخــرج أهالــي الضحايا
لتخليصــه ،ثــم أتســع نطــاق االحتجاجــات
الشــعبية ليعــم مختلــف مناطــق البــاد مــن
زوارة والزاويــة غربـاً حتــى البيضــاء ومــدن جبــل
نفوســه الزنتــان ويفــرن ونالــوت والرجبــان وأكثر
مــدن المنطقــة الشــرقية فكبــرت االحتجاجــات
وســقط أكثــر مــن  400مــا بيــن قتيــل وجريــح
برصــاص قــوات االمــن ومرتزقــة القذافــي فــي
يــوم واحــد ،لتســتمر األحتجاجــات وحــرب
الشــوارع المطالبــة بإســقاط صنــم ليبيــا التــي
حكمهــا بقبضتــه الحديديــة ألكثــر مــن  40ســنة
بمقتــل معمــر محمــد عبــد الســام أبــو منيــار
القذافــي المعــروف بمعمــر القذافــي فــي مدينــة
ســرت (مســقط رأســه) فــي  20أكتوبــر .2011
أهــداف كبيــرة وكثيــرة كانــت وراء إســقاط
القذافــي ،المطالــب الشــعبية هــي القســم
الصغيــر بيــن الخطــط والمشــاريع التــي رســمها
االســتعمار الغربــي الــذي نــزل بــكل ثقلــه
العســكري الجــوي والبــري ووحــدات اإلغتيــال
الخاصــة التــي إغتالــت القذافــي كــي اليفتضــح
أمرهــا ،بذريعــة دعــم ثــورة الشــعب الليبــي
وإنقــاذه مــن ديكتاتوريــة العقــود األربعــة فيمــا
الحقيقــة تــدور حــول نواياهــم بإســتحواذ الثــروة
النفطيــة الليبيــة الهائلــة ،فمــا كان منهــم إال
أن أشــعلوا فتيــل الصراعــات الداخليــة بأســماء
قبليــة وحــركات اســامية ومجموعــات وطنيــة
وأنتمــاءات قذافيــة واخــرى تحريريــة والحــظ
األوفــر لتلــك المســنودة أمريكيــاً وفرنســياً
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االســامية هــو انهــا ادت الــى إربــاك عالــم
االســتكبار.
وقــال اللــواء جعفــري خــال كلمتــه فــي ملتقــى
«الحــوزة العلميــة ومبــادئ االمــام الخمينــي /
قــدس ســر ه /وقائــد الثــورة المعظــم» ،ان نظــام
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران هــو ثمــرة لجهــود
ســنوات بذلهــا العلمــاء ،واآلن تحولــت هــذه الثــورة
الــى طاقــة لتوســيع نطــاق الثــورة ولنشــر ديــن اهلل
فــي العالــم.
واضــاف :البــد مــن تحليــل الثــورة بشــكل
عــام فــي جانبيهــا الداخلــي والخارجــي ،ففــي
الجانــب الخارجــي بــرزت صحــوة الثــورة وجبهــة
المقاومــة المرتبطــة بالثــورة ،مــا ادى الــى إربــاك
عالــم االســتكبار ،وال شــك هــذا مــن ثمــار الثــورة
االســامية.
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برلماني سوري :ضابط تركي يدير اجتماعات
«وفد الرياض» في جنيف
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ظريف :كان البد من المبادرة الستيفاء حقوقنا النووية رغم توقعنا نكث االميركيين لعهودهم
* طهران حاليا جزء من مثلث الحل السياسي في سوريا
ويطالب اآلخرون مشاركتنا في هذه االجتماعات
* أكثر من  84وفدا سياسيا خارجيا زار ايران هذا العام الى
جانب عدد كبير من الوفود االقتصادية
* بسبب سياسات النظام السعودي الخاطئة لم نتمكن من
إرساء عالقات ايجابية وبناءة مع جميع جيراننا كما نود

سكنية في نيجيريا
ميناء بسوريا وشارع بالعراق يقضان
مضاجع «اإلحتالل اإلسرائيلي»!
السعودية  ..خفض الدعم عن الكهرباء والمياه
قبل الخصخصة في 2020
على الصفحتين2و3
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مؤكداً أن تنفيذ االتفاق النووي الموضوع األهم في سياسة ايران الخارجية..

أربع انتحاريات يهاجمن منطقة

وزير الدفاع اللبناني يثمن دور ايران
الداعم لبالده

طهــران  -كيهــان العربــي -:أثنــى وزيــر الدفــاع
اللبنانــي يعقــوب الصــرّاف ،علــى دور الجمهوريــة
االســامية فــي ايــران بوقوفهــا الدائــم الــى
جانــب بــاده فــي مواجهــة العدويــن االســرائيلي
والتكفيــري.
وورد تصريــح الوزيــر اللبنانــي خــال لقائــه،
الســفير اإليرانــي محمــد فتحعلــي ،الــذي أكــد بــدوره
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* برنامج األغذية العالمي :نحن في سباق مع الزمن حيث الشعب
اليمني يعاني إنعداما شديدا لألمن الغذائي
* المسؤول األممي «ستيفن أوبراين» :نحو سبعة ماليين يمني
يواجهون صعوبات في ضمان قوتهم اليومي
* الصليب األحمر الدولي :احتياطيات الغذاء باليمن ال تكفي أكثر
من ثالثة أشهر مما يقربه من شفا المجاعة
* قصف مدفعي وصاروخي لمواقع الغزو السعودي ومرتزقته في
جيزان وعسير ونجران والخسائر بالجملة

موســكو  -وكاالت انبــاء -:اكــد رئيــس لجنــة مجلــس االتحــاد الروســي
للشــؤون الدوليــة قســطنطين كوساتشــوف أهميــة تقريــب مواقــف روســيا
وإيــران لصالــح التســوية السياســية فــي ســوريا.
وقــال "كوساتشــوف" أثنــاء جســر تلفزيونــي بيــن موســكو وطهــران حــول
التســوية الســورية أمــس األربعــاء ،إن مشــاركة ايــران فــي جهــود التســوية
فــي ســوريا مهمــة لتحقيــق الهدنــة الشــاملة وكذلــك إطــاق العمليــة
السياســية.
وأكــد الســيناتور الروســي أن الحــوار البرلمانــي ،بمــا فــي ذلــك مــن
خــال الجســر التلفزيونــي ،سيســمح بتجــاوز الخالفــات الموجــودة وتقريــب
مواقــف البلديــن لصالــح التســوية السياســية فــي ســوريا.

طهــران  -كيهــان العربــي -:صــرح وزيــر
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ،أن تنفيــذ
خطــة االتفــاق النــووي (العمــل المشــترك الشــاملة)
كان الموضــوع األهــم فــي السياســة الخارجيــة
االيرانيــة.
وقــال الوزيــر ظريــف للمراســلين علــى هامــش
آخــر اجتمــاع للحكومــة للعــام اإليرانــي الحالــي
(ينتهــي 20مــارس) ،أمــس األربعــاء أن العــام االيرانــي
الحالــي كان عامــا حافــا بالنســبة لــوزارة الخارجيــة
منوهــا الــي قيامــه بـــ  57ســفرة خارجيــة ،وقــال :ان
غالبيــة هــذه الزيــارات كانــت للبلــدان اآلســيوية و
األفريقيــة واميــركا الجنوبيــة.
وتابــع وزيــر الخارجيــة :كنــا نقــول دومــا أنــه مــن
الضــروري أن تكــون السياســة الخارجيــة شــاملة
وفــي النظــرة الشــاملة لــوزارة الخارجيــة يجــب
االهتمــام بالــدول الجــارة والمســلمة والــدول التــي لهــا
وجهــات نظــر مشــابهة معنــا.
واوضــح الدكتــور ظريــف أن أكثــر مــن  84وفــدا
سياســيا خارجيــا زار الجمهوريــة االســامية فــي
ايــران فــي هــذا العــام كمــا زار إيــران عــدد كبيــر مــن
الوفــود االقتصاديــة .

وشــدد وزيــر الخارجيــة أن الموضــوع األهــم فــي
سياســة ايــران الخارجيــة هــذا العــام االيرانــي كان
تنفيــذ االتفــاق النــووي ،وكمــا اوضحنــا ســابقا فقــد
صرفنــا وقتــا طويــا لتنفيــذ االتفــاق النــووي ألننــا
كنــا نتوقــع نكــث االميركييــن لعهودهــم ،وكان مــن
الطبيعــي أن نحــاول اســتيفاء حقوقنــا ،فعلــى ســبيل
المثــال اســتغرقت محاوالتنــا ألخــذ تصريــح مــن
األميركييــن لبيــع الطائــرات المدنيــة إليــران ســتة

بعد لقائه بارزاني في اربيل..

مستشار الديوان الملكي :سلمان يؤكد دعمه الستقالل
كردستان العراق

طهــران  -كيهــان العربــي -:اعلــن المستشــار بالديــوان الملكــي الســعودي عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن
محمــد الربيعــة ،ان الســعودية تدعــم اســتقالل اقليــم كردســتان العــراق  ،فــي خطــوة تنــم عــن تأييــد النظــام
الســعودي لتقســيم العــراق.
وقــال المستشــار بالديــوان الملكــي الســعودي بعــد عودتــه مــن كردســتان العــراق فــي تصريحاتــه
لصحيفــة "عــكاظ" الســعودية :وجــدت هــذه الزيــارة ناجحــة حيــث تحدثــت مــع رئيــس إقليــم كردســتان
العــراق مســعود بارزانــي عــن آخــر أحــداث المنطقــة ووصلــت إلــى أن مقاومــة
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صفي الدين :من يريد بناء دولة عليه أن يأتي الى قانون
األمين العام لمجلس وحدة المسلمين بباكستان :حراك البحرينيين مشروع ضد النظام الفاشي الظالم
انتخابي يؤمن التمثيل الحقيقي
"جيون شو" :آل خليفة قوة استعمارية استيطانية مشابهة للصهيونية..

بيــروت  -وكاالت انبــاء -:رأى رئيــس المجلــس
التنفيــذي فــي حــزب اهلل الســيد هاشــم صفــي
الديــن فــي احتفــال تأبينــي فــي بلــدة بديــاس
الجنوبيــة أن “األمــر فــي القانــون االنتخابــي
يحتــاج فقــط إلــى جهــد واحــد ،أال وهــو اإليمــان بــأن
االنتخابــات هــي عمليــة تنافســية حقيقيــة تنتــج
تمثيــا حقيقيــا وعــادال ،وعليــه فــإذا انطلقنــا مــن هذه
القاعــدة ســنصل الــى القانــون العــادل والطبيعــي
الــذي يؤمــن تمثيــا صحيحــا ،وأمــا إذا انطلقنــا مــن
قاعــدة الحصــول علــى قانــون انتخابــي مــن عقليــة
المحاصصــة ،أي أن يؤمــن البعــض الحصــة النيابيــة
التــي يريدهــا ســلفا ،فهــذا ليــس قانونــا انتخابيــا وال
حتــى عمليــة انتخــاب” ،معتبــرا أنــه “ال يمكــن أن
يكــون هنــاك حــل مرضــي للجميــع طالمــا هنــاك
عقليــة متخلفــة علــى مســتوى االنتخــاب ومــا هــو
متوقــع مــن القانــون االنتخابــي”.
وأكــد :أننــا فــي حــزب اهلل وحركــة أمــل ســعينا
وبذلنــا جهــدا كبيــرا ومــا زلنــا مــن أجــل أن يكــون
هنــاك قانــون انتخابــي عــادل بغــض النظــر عــن
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طهــران  -كيهــان العربــي -:اســتنكر األميــن العــام لمجلــس وحــدة
المســلمين فــي باكســتان الشــيخ ناصــر عبــاس جعفــري ،اســتهداف
النظــام البحرينــي الداعشــي آليــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم ،مؤكــدا
أن كافــة اإلجــراءات التــي تصــدر بحــق الفقيــه هــي إجــراءات غيــر
قانونيــة.
وأوضــح العالَّمــة جعفــري ،أن نضــال الشــعب البحرينــي مشــروع ،وحراكهــا
هــو حــراك دســتوري وقانونــي.
وأضــاف :يتعــرض البحرينيــون الــى أبشــع أنــواع الظلــم والقمــع مــن قبــل
النظــام الخليفــي ،ويمــارَس بحقهــم إرهــاب دولــة بــكل معنــى الكلمــة ،كمــا
يعتقــل النظــام الفاشــي االبريــاء ،وينفــذ احــكام االعــدام ،وال يراعــي حرمــة

أشــهر.
وحــول القضايــا اإلقليميــة صــرح الوزيــر ظريــف:
فــي القضيــة الســورية وعلــى مــر الســنوات الثــاث
أو االربــع الماضيــة ،لــم تــدع إيــران الــى االجتماعــات
التــي عقــدت حــول ســوريا ،ولكــن طهــران حاليــا جــزء
مــن مثلــث الحــل السياســي فــي ســوريا ويطالــب
اآلخــرون مشــاركتنا فــي هــذه االجتماعــات.
البقية على الصفحة7

المنــازل والمقدســات ،ويعتقــل العلمــاء والقيــادات ويصــدر االحــكام الباطلــة.
مــن جانبهــا عرضــت الباحثــة “جيــون شــو” وجهــة نظرهــا حــول الصــراع
القائــم فــي البحريــن بيــن الشــعب ونظــام عائلــة آل خليفــة الحاكــم.
وقالــت «شــو» خــال كلمتهــا امــام مؤتمــر «نصــرة الشــعب البحرانــي» ،إن
التوتــرات السياســية واإلجتماعيــة فــي البحريــن ليســت طائفيــة بيــن الغالبية
الشــيعية وبيــن عائلــة آل خليفــة الســنية ولكنهــا بيــن عائلــة محتلــة وبيــن
أهــل البلــد االصلييــن.
واشــارت فــي هــذا الصــدد الــى سياســات اإلســتعمار اإلســتيطاني
التــي قامــت عليهــا «اســرائيل» والمشــابهة لسياســات آل خليفــة فــي حكــم
البحريــن.
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شؤون دولية
العبادي يتلقى دعوة لزيارة تركيا ويؤكد
رفضه ألي تدخل لها في الشأن العراقي
جيش العدو الصهيوني يطلق النار على فتاة بزعم
محاولتها دهس جنود شمال الخليل
الجعفري يتهم المعارضة باالستهتار بالعملية
السياسية وتركيا بالعرقلة
االتحاد األوروبي يعتبر تصريحات
أردوغان «منفصلة عن الواقع»
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