
مؤكدة أن اميركا لم تعد قوة كبرى والتستطيع فرض قراراتها على البلدان االخرى..

منظمة الطاقة الذرية: مستعدون لمواجهة اية خطوات عملية 
في مجال انتهاك االتفاق النووي

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد مســاعد رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة 
الوطنيــة اصغــر زارعــان اســتعداد المنظمــة لمواجهــة اي خطــوات عمليــة فــي 

مجــال انتهــاك االتفــاق النــووي.
التخصصــي  المعــرض  اعمــال  بــدء  مراســم  خــال  زارعــان،  واشــار 
ــة شــاهرود )شــمال شــرق  ــي جامع ــة ف ــة االيراني ــة النووي ــازات الصناع النج

طهــران( أمــس الســبت،

KAYHAN-AL-ARABI
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حملة اعالمية في اليوم العالمي لحقوق االنسان..

حوالى )4000( بحريني يقبعون في سجون آل خليفة بتهمة المطالبة بالديمقراطية 
* الغارديان: آل خليفة يمولون معهدًا بريطانيا بماليين الدوالرات لتجميل صورتهم

ترامب: الجيش األميركي 
هزيل!

اكتشــف  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
الرئيــس األميركــي المنتخــب "دونالــد ترامــب" 
االميركيــة  المتحــدة  الواليــات  جيــش  ان 

وهزيــل. القــوى  منهــوك 
وذكــرت وســائل إعــام أن "ترامــب"، كشــف 
فــي خطابــه أمــام الجماهيــر فــي واليــة لويزيانــا 

أنــه يجــد الجيــش األمريكــي هزيــا.
ونقلــت وســائل االعــام عــن ترامــب قولــه: 
التــي  المســلحة  بنــاء قواتنــا  "ســوف نعيــد 

ــا وهــن شــديد". أصابه
كمــا كشــف "ترامــب" أن الواليــات المتحدة 
"تتغافــل" عــن حمايــة حدودهــا، مشــيرا إلــى 
"أننــا نناضــل مــن أجــل البلــدان األخــرى لكــي 
تكــون حدودهــا محميــة ولكننــا ال نناضــل مــن 

أجــل حــدود بادنــا".

أقمار حلب  تهزم قريش 
وأربابها ...!

* محمد صادق الحسيني
واالرهــاب  القتــل  عصابــات  اشــاهد  وانــا 
كاحجــار  تتســاقط  الشــامل  والدمــار  والحقــد 
ــب .... ــو امــام زحــف رجــال اهلل فــي حل الدومين
ــدأ  ــم ب ــت: ان العال ــا لكتب ــت امريكي ــو كن ل
ينهــار امــام اعيننــا وال نملــك القــدرة علــى فعــل 

ــكا...!  ــاي امري ــاي ب ــة ، ب شــئ ، انتهــت اللعب
لــو كنــت اســرائيليا لكتبــت : ان حــزب اهلل 
ــة  ــي مجــددا شــر هزيم ــران واالســد هزمون واي

!...
لــو كنــت تركيــا اردوغانيــًا لكتبــت : لقــد 
تحولــت احامــي االمبراطوريــة الــى ســراب ...!
هزمــت  لقــد   : لكتبــت  ســعوديا  لوكنــت 
قريــش مــن جديــد علــى اســوار قلعــة حلــب ...!

اجتمــاع  م حصــل   ٢٠١٢ العــام  بدايــات  مــع 
مهــم جــدا فــي "غرفــة عمليــات هاتــاي" فــي 
رئيــس جهــاز  مــن  يومهــا كل  تركيــا حضــره 
المخابــرات االمريكيــة الســي آي أي ورئيــس 
ورئيــس  ميــت  التركيــة  المخابــرات  جهــاز 
القســم  ورئيــس  الســعودية  المخابــرات 
الخارجــي فــي المخابــرات االســرائيلية ورئيــس 
رفيعــا  وضابطــان  القطــري  المخابــرات  جهــاز 
المســتوى مــن مركــز عمليــات الناتــو قــرروا  فــي 
حينــه خــال اللقــاء فصــل حلــب عــن حضــن 
واعانهــا  كان  ثمــن  بــاي  الســورية  الدولــة 
ــة  امــارة مســتقلة بمثابــة مقدمــة لتفكيــك الدول

الســورية....!
قــرار مخابراتــي دولــي  كان هــذا بمثابــة 
بقيــادة واشــنطن هدفــه اســقاط حكــم الرئيــس 
الســوري المنتخــب وتدميــر الدولــة الوطنيــة 

الســورية وتمزيقهــا الــى دويــات ...! 

لالحتجاج على تصريحات تيريزا ماي..

وزارة الخارجية تستدعي السفير البريطاني في طهران

مشددة ان قرار الجمعية العامة احادي وال يتطابق والحقائق على األرض..

طهران: الظروف في سوريا تشكل مصدر قلق لدول العالم 
وأدت الى وقوع أزمة انسانية

مؤكدًا أن اميركا وحلفاءها أقروا بدعمهم لالرهاب وتموليه..

نصر الله: المنطقة دخلت في مرحلة جديدة وهناك مشاريع على شرف االنهيار والهزيمة الوشيكة
*ال شك أن المسلمين والمسيحيين يواجهون تحديات على المستوى الحضاري والوجودي ابتداًء من فلسطين حتى العراق وسوريا ونيجيريا

قريبا.. الرئيس االندونيسي في طهران 
طهــران - رنــا:- مــن المقــرر أن يقــوم الرئيــس االندونيســي "جوكــو ويــدودو" بزيــارة الــى طهــران األســبوع 

القــادم علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى الجــراء محادثــات مــع كبــار المســؤولين االيرانييــن.
واعلنــت الحكومــه االندونيســية ان "ويــدودو" ســيزور الهنــد فــي الفتــرة ١٢-١3 كانــون األول / ديســمبر الجــاري يعقبهــا 

بزيــاره الــى طهــران فــي ١4 كانــون األول / ديســمبر للقــاء كبــار المســؤولين فــي الجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
ــي  ــارة ه ــذه الزي ــال ه ــات خ ــاور المحادث ــم مح ــن أه ــي ان م ــي" االندونيس ــي ف ــرو ت ــع "مت ــاد موق واف

ــة. ــال الطاق ــي مج ــة ف ــات خاص ــيع العاق ــبل توس ــي س ــث ف البح
يذكــر أن الرئيــس روحانــي كان قــد زارر جاكرتــا العــام الماضــي حيــث بحــث مــع المســؤولين فــي 
ــارة توقيــع اتفاقيــات لتعزيــز العاقــات  أندونيســيا ســبل تطويــر التعــاون الثنائــي، كمــا تــم خــال هــذه الزي

ــل المشــترك الشــاملة. ــذ خطــة العم ــد تنفي ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف االقتصادي
واضــاف الموقــع المذكــور ان زيــارة الرئيــس االندونيســي الــى ايــران تاتــي بهــدف توســيع التعــاون فــي 

مجــال النفــط والغــاز وادارة قطــاع النفــط واالســتثمارات االيرانيــة فــي المصافــي االندونيســية.

مجلس النواب اليمني يمنح حكومة اإلنقاذ الوطني الثقة باالغلبية..

السعودية بين الرضوخ للهزيمة 
أو المجهول 

خبير استراتيجي: واشنطن تعرقل توسعة مشاركة 
الحشد الشعبي في عمليات الموصل

األزهر يحتفل وسلفيون يحرمون االحتفال 

بالمولد النبوي الشريف

محكمة الجيزة تكتفي بالحكم 14 عاما على قاتل 
عالم الدين  الشهيد »حسن شحاته« 

صالح: اميركا وبريطانيا صنعتا القاعدة وداعش 

وأمدتهما باالسلحة بأموال خليجية

الحشد يقطع خطوط إمداد داعش بين المحورين 
الجنوبي والغربي لعمليات نينوى

برهوم: استمرار الدعم األميركي للكيان 

»اإلسرائيلي« شرعنة لإلرهاب

الجعفري: التحالف االميركي ليس ضد 
داعش وانما ضد الشعب السوري

كارتر: لدينا 50 الف جندي اميركي 

في الشرق االوسط!!

العدد )9453( السنة السابعة والثاثون ، االحد ١١ ربيع االول ، ١438 هـ ق  ٢١ آذر ١395 هـ ش، ١١ كانون االول  ٢٠١6م على الصفحة الثانية

مسؤول نفطي: صادرات المشتقات النفطية  
تفوض للقطاع الخاص

* القوات اليمنية تسقط طائرة استطالع تابعة لقوات تحالف العدوان 
السعودي بالقرب من جبل المحروق بمنطقة الغاوية في جيزان

* مقتل أكثر من 40 مجندا وأصابة 70 من ميليشيات الهارب 
هادي بتفجير أمام معسكر الصولبان في مدينة عدن

* سفن عسكرية للعدو السعودي تنقل المئات من أعضاء تنظيمي »القاعدة« 
و »داعش« االرهابيين من أبناء الجنوب للدفاع عن الغزاة

مفاجآت يمنية في العمق السعودي والعدوان يستعين بجنوبيين للتعويض عن قتاله
* غارات للعدوان السعودي بقنابل عنقودية استهدفت مناطق متفرقة في محافظة صعدة واستشهاد واصابة العديد من االبرياء

ــام  ــن الع ــال األمي ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
اميــركا  ان  نصــراهلل  حســن  الســيد  اهلل  لحــزب 
وبعــض الــدول الغربيــة أقــرت أنهــا تســاند االرهــاب 
ــة  ــن خــال الســنوات الماضي ــا تبي ــو م ــه وه وتمول
ومــا أعلــن عنــه الرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب 
وماأبرزتــه الرســائل االلكترونيــة لهيــاري كلينتــون.

واضــاف الســيد نصــر اهلل، فــي كلمتــه حــول 
والمنطقــة  لبنــان  فــي  السياســية  الملفــات 
والمســيحيين  المســلمين  أن  شــك  ال  والعالــم، 
الحضــاري  المســتوى  علــى  تحديــات  يواجهــون 
ــي اســتهدفت  ــداًء مــن فلســطين الت والوجــودي ابت
ــتهدف  ــت تس ــوم بات ــا والي ــيحي فيه ــود المس الوج
المقدســات االســامية والمســيحية فــي فلســطين 
وصــواًل إلــى اســتهداف رفــع اآلذان فــي المســاجد 
مــكان  كل  إلــى  ونيجيريــا  وســوريا  العــراق  إلــى 
ــيحيين  ــارة المس ــه حض ــرض في ــة تتع ــي المنطق ف
ــة والدمــاء  ــة والحضاري ــار التاريخي والمســلمين واآلث
للتهديــد مــن »اســرائيل« والتكفيرييــن الذيــن تبيــن 
خــال الســنوات الماضيــة أن أميــركا وبعــض الــدول 

* ال نضع فيتو على زيارة عون للسعودية وال أحد يجب أن 
يضع فيتو على زيارته الى سوريا وايران

* سياسة توجيه االتهامات بالتعطيل سياسة فاشلة، 
والوصول الى تشكيل الحكومة بالحوار والتواصل

* بناء دولة حقيقية يبدأ بمجلس نيابي منتخب على أساس 
قانون انتخابي عادل يعطي التمثيل العادل

ــن الرئيــس  ــا أعل ــه وهــذا م ــة تســانده وتمول الغربي
االميركــي المنتخــب دونالــد ترامــب وهــذا مــا ابرزتــه 

الرســائل االلكترونيــة لهيــاري كلينتــون.
اللبنانيــة  القضايــا  علــى  خطابــه  نصــراهلل  وركــز 
الداخليــة ووصــف اوضــاع لبنــان والمنطقــة »بالمصيريــة«، 

مفنــدا المزاعــم حــول اتهــام حــزب اهلل بتعطيــل تشــكيل 
ــي تشــكيلها. ــا باالســراع ف ــة، مطالب الحكوم

ــن  ــة بي ــن معرك ــث ع ــن أن »الحدي ــد االمي وأك
ــاك  ــام وهن ــيحي أوه ــيعي أو ثنائــي مس ــي ش ثنائ

ــد مــن يري

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال ســفير 
ومســاعد ممثــل ايــران الدائــم فــي االمــم 
المتحــدة غــام حســين دهقانــي، ان مشــروع 
القــرار الــذي تقدمــت بــه كنــدا والــذي تــم 
هــو  العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن  اعتمــاده 

ــد  ــب واح ــن جان ــرار م ق
واليتطابــق مــع الحقائــق 
فــي ســوريا واالســباب 
الرئيســية لوقــوع االزمــة 

فيهــا منــذ 5 ســنوات.
صادقــت  وقــد 
الجمعيــة العامــة لامــم 
المتحــدة مســاء الســبت 
قــرار  مشــروع  لصالــح 
باوضــاع  يتعلــق  كنــدي 
ســوريا  فــي  المدنييــن 
تــم تدوينــه وفقــا الجنــدات سياســية. وعارضــت 
ــة  ــن معلن ــران وروســيا والصي ــن اي ــرار كل م الق

الســورية. للحكومــة  دعمهــا 
ووصــف دهقانــي القــرار بانــه احــادي واليتطابــق 

مــع الحقائــق فــي ســوريا.

وزارة  اســتدعت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الخارجيــة الســفير البريطانــي بطهــران احتجاجــا 
ــزا مــاي"  ــا "تيري ــى تدخــل رئيســة وزراء بريطاني عل
فــي شــؤون ايــران الداخليــة خــال الكلمــة التــي 
القتهــا فــي قمــة دول مجلــس تعــاون التــي عقــدت 

ــرا. ــن مؤخ ــي البحري ف
ــرام  ــة به ــال المتحــدث باســم وزارة الخارجي وق
قاســمي، انــه فــي اعقــاب التصريحــات التدخليــة 
لرئيســة وزراء بريطانيــا "تيريــزا مــاي" فــي قمــة 
دول مجلــس تعــاون الخليــج الفارســي، فقــد تــم 
ــوالس  ــران "نيك ــي بطه اســتدعاء الســفير البريطان
برتــون" أمــس الســبت الــى وزارة الخارجيــة، حيــث 

المنامــة - وكاالت انبــاء: نشــر النشــطاء البحرينيــون دعــوات لحملــة 
اعاميــة فــي اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان.

وكتــب  اإلنســان  بالتعريــف بحقــوق  الســبت  أمــس  الحملــة  وبــدأت 
النشــطاء: تعــرّف حقــوق اإلنســان أنهــا تلــك الحقــوق والحريــات المشــروعة 
ــون  ــة للقان ــوق مخالف ــذه الحق ــاك ه ــد إنته ــي يســتحقها كل إنســان، ويع الت
ــم  ــة مــن الظل ــق حال ــى خل ــدوره إل ــؤدي ب ــث ي ــوق اإلنســان حي ــي لحق الدول

واالســتبداد.
ويذكــر أن الحملــة بــدأت عبــر موقــع تويتــر للتواصــل االجتماعــي فــي 

الســاعة ٧ مــن مســاء أمــس الســبت بتوقيــت المنامــة باســتخدام وســمي 
.#humanrightsdayو  bahrain#

ــام آل  ــد نظ ــعبية ض ــورة ش ــهد ث ــن تش ــر أن البحري ــر بالذك ــن الجدي وم
خليفــة الملكــي منــذ فبرايــر ٢٠١١، حيــث يطالــب الشــعب بالديمقراطيــة وانهــاء 
ــا مارســت الســلطات  ــوق اإلنســان، فيم ــاك حق ــواه وانته ــم األف ــع وتكمي القم
أعنــف أنــواع القمــع والتنكيــل ضــد أبنــاء الشــعب، وفــي اليــوم العالمــي لحقــوق 
اإلنســان يقبــع قرابــة )4٠٠٠( بحرينــي فــي الســجون لتهــم سياســية، فيمــا 

ــة. تُحــرم عوائلهــم مــن أبســط حقــوق المواطن
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