
اعداؤنا يدركون ذلك ..

حرس الثورة االسالمية: قدراتنا الصاروخية تغطي 
الخليج الفارسي و ما بعد بحرعمان

الثــورة  لحــرس  التابعــة  البحريــة  القــوة  قائــد  طهران-فارس:-أكــد 
المســيرة  الصاروخيــة وطائرتنــا  قدراتنــا  أن  الجمعــة،  امــس  اإلســامية 

تغطــي مــن الخليــج الفارســي وإلــى مــا بعــد بحــر عمــان.
وبمناســبة الذكــرى الســنوية الثانيــة لتوقيــف القــوة البحريــة للحــرس 
ــر قانونــي  ــد دخــا بشــكل غي ــا ق ــوري زورقيــن أميركييــن حربييــن كان الث
ــركان،  ــز األمي ــى متنهمــا 10 مــن المارين ــة، وكان عل ــة اإليراني ــاه اإلقليمي للمي
قــال االميــرال علــي فــدوي، وردا علــى ســؤال بشــأن أهــم تهديــد إليــران فــي 
ــل أداء  ــه نواص ــون اهلل وفضل ــن بع ــي: نح ــج الفارس ــي الخلي ــام ف ــذه األي ه

واجبنــا وباقتــدار أكثــر ممــا مضــى ومنــذ 
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شؤون دولية في سياق الرد والردع للعدو السعودي تجاه ما يرتكبه من جرائم وحرب شعواء على شعب بأكمله..

صاروخ باليستي يمني يستهدف مهبط األباتشي في معسكر القوات الخاصة السعودي بنجران
هآرتس: نتنياهو عرض اعطاء سيناء للفلسطينيين 

مقابل ضّم الضفة لـ’إسرائيل’

األمم المتحدة :تصريحات ترامب حول هايتي 
ودول افريقية  "صادمة "و"عنصرية"

المتحــدة،  األمــم  طهران-مهر:-اعتبــرت 
الجمعــة، تصريحــات الرئيــس االميركــي دونالد 
الــدول األفريقيــة  التــي وصــف فيهــا  ترامــب 
"صادمــة  بأنهــا  قــذرة"  "اوكار  بانهــا  وهايتــي 

و"عنصريــة". ومعيبــة" 
وقــال المتحــدث باســم مفوضيــة األمــم 
المتحــدة لحقــوق اإلنســان للصحافييــن فــي 
جنيــف "فــي حــال تأكــدت فإنهــا تصريحــات

إيران و ايطاليا توقعان اتفاقا استثماريا بقيمة 
6 مليارات دوالر

طهــران- فــارس:- قالــت وزارة االقتصــاد اإليطاليــة يــوم الخميــس إن إيطاليــا وإيــران وقعتــا اتفــاق ائتمــان 
إطــاري لتمويــل اســتثمارات تصــل قيمتهــا إلــى 
خمســة مليــارات يــورو )6.02 مليــار دوالر( فــي إيــران.

واوضحــت الــوزارة فــي بيــان أن االتفــاق 
وقــع بيــن مؤسســتين ماليتيــن إيرانيتيــن، 
)الصناعــة  ومعــدن"  "صنعــت  بنــك 
)الشــرق  خاورميانــه  وبنــك  والمناجــم( 
ــا القابضــة"  ــة "إنفيطالي األوســط( ومجموع
وهــي ذراع االســتثمار اإليطاليــة المملوكــة 

للدولــة.

على أساس القرار 2254..

طهران وموسكو تؤكدان على  تسوية النزاع في سوريا 
برعاية األمم المتحدة

كفى فضيحة للنظام السعودي أنه جزء من صفقة العصر التي تستهدف المقدسات..

حزب الله: السعودية تعمل على تهيئة المنطقة للتطبيع مع ’إسرائيل’

مطالبة العالم للتحرك لوقف ما يتعرض له أبناء المذهب الجعفري..

الوفاق: اعتقال الشيخ الديري ضمن مسلسل االعتداء 
على علماء الدين في البحرين

في ختام اجتماع بروكسل ،ظريف يشدد على تصدي المجتمع الدولي ألي حركة من شأنها االضرار باالتفاق النووي..

طهران: استمرار التزام ايران باالتفاق النووي رهن بالتزام اميركا باالتفاق  كاملة
ماكرون يتصل بترامب ويشدد على ضرورة االلتزام باالتفاق النووي مع إيران واحترامه

ترامب امام مفترق 
طرق خطير

قرقاش: ماضون في طريقنا بعد اختيار 
قطر العزلة والحل هو التغيير

مغاربة ردا على وزير سعودي: “كلب ينبح 
متعود على الفسق والدعارة”

إصابة وكيل الشيخ زكزاكي برصاص الشرطة 
النيجيرية في مسيرات سلمية

الخارجية التركية حذرت مواطنيها من السفر 
إلى الواليات المتحدة

المرجعية العليا تحذر من التعصب 
السياسي وتسقيط اآلخرين

مواجهات عنيفة و مظاهرات فلسطينية رفضا إلعالن 
ترامب في جمعة الغضب السادسة

الرئيس االسد: انتصارات جيشنا بالتعاون مع الحلفاء 
عامل حاسم بإفشال مخططات الغرب وعمالئه

موسكو : واشنطن تحاول عرقلة عقد مؤتمر 
الحوار الوطني السوري في سوتشي

العدد )9761( السنة الثامنة والثاثون ، السبت 25 ربيع الثاني، 1439 هـ ق 23 دي 1396 هـ ش، 13 كانون الثاني 2018م على الصفحة الثانية

اللواء جعفري: اميركا تفرض الحظر على 
ايران بناء على طلب الصهاينة

*جنبالط يعلن خروجه من المحور السعودي وينتقد الحرب 
على اليمن وسياسات محمد بن سلمان

*الحريري: مشاركة حزب اهلل في الحكومة توفر 
استقرارًا سياسيًا للبنان

فــي  القيــادي  أكــد  انبــاء:-  وكاالت  بيــروت- 
»الســعودية  أن  قــاووق  نبيــل  الشــيخ  حــزب اهلل 
المنطقــة للتطبيــع  تعمــل علــى تمهيــد وتهيئــة 
 - أميركــي  تحالــف  لتشــكيل  »إســرائيل«  مــع 
إســرائيلي - ســعودي ضــد إيــران والمقاومــة، وهــي 
تدفــع مئــات مليــارات الــدوالرات للتســّلح ليــس 
الســتهداف »إســرائيل«، وإنمــا الســتهداف اليمــن 
وإيــران والمقاومــة، وبالتالــي كفــى فضيحــة للنظــام 
التــي  العصــر  صفقــة  مــن  جــزء  أنــه  الســعودي 

األمــة«. أقــدس مقدســات  تســتهدف 
االحتفــال  خــال  جــاء  قــاووق  الشــيخ  كام 
للشــهيد  اهلل  حــزب  أقامــه  الــذي  التكريمــي 
حســينية  فــي  نصــار  فضــل  حســن  المجاهــد 
ــة، بحضــور مســؤول  ــا الشــعب الجنوبي ــدة عيت بل
منطقــة الجنــوب األولــى فــي حــزب اهلل أحمــد 
والفعاليــات  العلمــاء  مــن  وعــدد  الديــن،  صفــي 

األهالــي. مــن  وحشــد  والشــخصيات، 
ــي حــزب  ــزي ف ــس المرك ــت عضــو المجل ولف

*قِناصة الجيش واللجان الشعبية في اليمن 
تقنص 29 مرتزقا خالل 48 ساعة

*عملية نوعية في الساحل الغربي لليمن تكبد ميليشيات 
التحالف السعودي خسائر فادحة

صنعــاء- وكاالت انبــاء:- أطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان 
الشــعبية فــي اليمــن الخميــس صاروخــًا باليســتيًا نــوع 'قاهــر تــو إم' علــى 

ــي نجــران. ــوات الخاصــة الســعودي ف معســكر الق
وافــادت 'المســيرة نــت' ان مصــدرا فــي القــوة الصاروخيــة اكــد أن صــاروخ 

'قاهــر تــو إم' الباليســتي اســتهدف مهبــط طائــرات األباتشــي فــي معســكر 
القــوات الخاصــة بنجــران.

ويأتــي هــذا فــي ســياق الــرد والــردع للعــدو الســعودي تجــاه مــا يرتكبــه 
مــن جرائــم وحــرب شــعواء علــى

ســابقة  شــخصيات   4 بيروت-ارنا:-كشــفت 
فــي اإلدارة األميركيــة لصحيفــة 'هآرتــس' عــن أن 
بنياميــن  'اإلســرائيلية'  االحتــال  حكومــة  رئيــس 

نتنياهــو عــرض فــي العــام 2014 خطــة سياســية علــى 
ــأن  ــا، ب ــاراك أوبام ــا ب ــي حينه ــس األميرك إدارة الرئي
فــي  االســتيطانية  الكتــل  بضــم  'اســرائيل'  تقــوم 
الضفــة الغربيــة مقابــل حصــول الفلســطينيين علــى 
ــة لقطــاع غــزة. مســاحات فــي شــمال ســيناء محاذي

وبحســب مــا نقلــت الصحيفــة 'اإلســرائيلية' 
نتنياهــو  قــال  فقــد  الشــخصيات،  هــذه  عــن 
ــد  ــه يعتق ــري إن ــون كي ــه ج ــر خارجيت ــا ووزي ألوبام
بــأن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 
ســيوافق علــى هــذه الخطــة، لكــن وبعدمــا جــسّ 
االمريكيــون حينهــا الموقــف المصــري حصلــوا علــى 

رد ســلبي علــى هــذه الفكــرة.
عرضهــا  التــي  الخطــة  فــإن  هــؤالء  ووفــق 
نتنياهــو علــى أوبامــا وكيــري تشــبه فــي تفاصيلهــا 
'صفقــة  عنــوان  تحــت  مؤخــرًا  تفصيلــه  تــم  مــا 

'خطــة أو  القــرن' 

وزيــر  العربي:-بحــث  طهران-كيهــان 
ــي  ــروف ف ــة الروســي ســيرغي الف الخارجي
اتصــال هاتفــي مــع نظيــره محمــد جــواد 
ظريــف امــس الجمعــة، الوضــع فــي ســوريا، 
وســبل تســوية النــزاع علــى أســاس القــرار 

.2254 األممــي 
لــوزارة  مقتضــب  بيــان  فــي  وجــاء 
الخارجيــة الروســية بهــذا الخصــوص أنــه 
الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  عقــد  »عشــية 
الســوري فــي سوتشــي، واصــل الوزيــران 
ــع  ــوريا م ــي س ــع ف ــول الوض ــادل اآلراء ح تب
التركيــز علــى البحــث عــن ســبل للتســوية 
السياســية فــي هــذا البلــد علــى أســاس 
 ،2254 رقــم  الدولــي  األمــن  مجلــس  قــرار 

المتحــدة«. األمــم  وبرعايــة 
زار  قــد  ظريــف  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
وتصــدر  الماضــي،  االربعــاء  يــوم  موســكو 
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  مــع  مباحثاتــه 
التحضيــر  موضــوع  الفــروف  ســيرغي 
عقــده  المزمــع  الوطنــي،  الحــوار  لمؤتمــر 

فــي مدينــة سوتشــي 
الروســية نهايــة الشــهر 
مــن  والــذي  الجــاري، 
يحضــره  أن  المقــرر 
ممثلــون عــن الحكومــة 
ومختلــف  الســورية 

المعارضــة. أطيــاف 
ويــراد مــن مؤتمــر 
يســاعد  أن  سوتشــي 
علــى إطــاق مفاوضــات 
وبــدء  الســورية،  األطــراف  بيــن  مباشــرة 
وإجــراء  جديــد  دســتور  إعــداد  عمليــة 

ســوريا. فــي  انتخابــات 

»مــا  أن  إلــى  اهلل 
يســمى عاصفــة الحــزم 
الســعودية ضــد اليمــن 
وشــعبها تخطــت األلــف 
العــدوان  مــن  يــوم 
والمجــازر  واإلجــرام 
لــم  ولكنهــا  والمجاعــة، 
تكــن يومــًا واحــدَا ضــد 
»إســرائيل«، بــل إن كل 
الســاح الســعودي هــو 
ــس لنصــرة  ــي ســوريا، ولي ــة ف ــات التكفيري للعصاب
المقاومــة فــي فلســطين، وعليــه فإنــه فخــر إليــران 
أنهــا الدولــة األولــى فــي العالــم العربــي واإلســامي 
ــطين«. ــي فلس ــدس والمقاومــة ف ــر الق التــي تنص
وشــدد الشــيخ قــاووق علــى أن »المقاومــة فــي 

لبنــان كمــا كانــت باألمــس هي اليــوم وغــداً، ووجهة 
صواريخهــا واحــدة ولــن تتبــدل أو تتغيّــر، وأولويتهــا 
أواًل وثانيــًا وعاشــرًا االســتعداد والجهوزيــة لمواجهــة 
معركــة  أي  تشــغلنا  ولــن  إســرائيلي،  خطــر  أي 
الخطــر،  هــذا  لمواجهــة  االســتعداد  أولويــة  عــن 
ومــا كانــت حربنــا فــي ســوريا إاّل لحمايــة ظهــر 
المقاومــة«، مشــيرًا إلــى أن »مشــاركتنا وتضحياتنــا 
فــي ســوريا تتصــل بحمايــة مشــروع المقاومــة، 
وهــذه الحــرب لــم تنتــهِ، وصحيــح أن دولــة داعــش 
قــد ســقطت، ولكــن ال زال هنــاك فلــول مختبئــة 
لهــا، وهــي تشــكل خطــرًا علــى ســوريا ولبنــان، 
ونحــن نســتكمل المعركــة فــي ســوريا ضــد داعــش 
ــا  والنصــرة لنحصــن االنتصــارات واالنجــازات وأمنن

ــا والوطــن«. ــان، ولنحمــي أهلن ــي لبن ف

جمعيــة  اعتبــرت  انبــاء:-  وكاالت  المنامــة- 
البحرينــي  النظــام  البحرينيــة ان اعتقــال  الوفــاق 
ــري  النائــب البرلمانــي الســابق الشــيخ حمــزة الدي
عالــم الديــن البحرينــي بعــد اصــدار حكــم عليــه 
بالســجن لمــدة عــام بتهمــة التضامــن مــع اعلــى 
الشــيخ  آيــة اهلل  البحريــن  فــي  شــخصية دينيــة 

عيســى قاســم عمــل مــدان ومرفــوض.
واعتبــرت جمعيــة الوفــاق المعارضــة ان هــذا 
اإلعتقــال يأتــي ضمــن مسلســل االعتــداء علــى 
علمــاء الديــن فــي البحريــن الــذي لــم يتوقــف وهــو 

مشــروع

*وزير الخارجية االلماني:نريد حماية خطة العمل المشتركة الشاملة 
من أي قرارات تقوضها، بغض النظر عن مصدرها

*وزير الخارجية الفرنسي: على أميركا احترام اإلتفاق النووي 
ويجب رفع »العقوبات« عن إيران

*وزير الخارجية البريطاني:سنتعاون مع ايران، ليس هناك 
خيار أفضل من اإلتفاق النووي الذي أبرم مع إيران

*موغريني: 9 تقارير للوكالة تؤكد التزام ايران باالتفاق النووي 
الذي له أهمية استراتيجية لألمن االقليمي والدولي

*المتحدث بإسم الحكومة: اميركا ستتلقى ردًا قويا وحاسمًا 
من قبل ايران في حال انسحابها من االتفاق النووي


