
بارزاني يشكر ايران لدعمها الدائم لالكراد..

الريجاني: ستراتيجيتنا مع بقاء اقليم 
كردستان في اطار الدستور العراقي

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 
الدكتــور علــي الريجانــي بــان اســتراتيجية الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران هــي مــع وجــود منطقــة كردســتان النشــطة والحيويــة والفاعلــة فــي 

ــي. اطــار الدســتور العراق
منطقــة  وزراء  رئيــس  اســتقباله  خــال  الريجانــي  الدكتــور  وقــال 
كردســتان العــراق نيجرفــان بارزانــي، قــال: عاقاتنــا مــع اشــقائنا الكــرد فــي 
منطقــة كردســتان العــراق كانــت وســتبقى وثيقــة واخويــة وان قضيــة امــن 

ــا. ــة بالنســبة لن ــة بالغ كردســتان تحظــى باهمي
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شؤون دولية معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: آل خليفة جردوا 455 مواطنًا من الجنسية البحرينية..

هيومن رايتس: البحرين دولة قمعية بامتياز تخنق المعارضين باالعتقاالت والتخويف
مشددًا أن الغائه ليس بمصلحة أحد..

الفروف: القيادة الروسية ال ترضخ لقرار 
الغاء االتفاق النووي

الرئيس عون: نحن مع عودة النازحين 
السوريين لألماكن اآلمنة بسوريا

رئيــس  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - بيــروت 
عــون  ميشــال  العمــاد  اللبنانيــة  الجمهوريــة 
'حساســة  الســوريين  النازحيــن  مســألة  أن 
جــدا بالنســبة الــى لبنــان نظــرا الــى مســاحته 
لــه  تســمح  ال  التــي  الصغيــرة  الجغرافيــة 
باســتيعاب هــذا العــدد الهائــل والــذي يتخطــى 
ــرب  ــة الح ــذ بداي ــازح من ــف ن ــون و820 أل الملي
االقتصــادي  وضعــه  الــى  اضافــة  فــي ســوريا 

باحثونا ينجحون في انتاج محفزات تحويل الميثانول 
لهيدروكربونات أولفينية وأروماتية

ــزات  ــع محف ــي تصني ــة ف ــة شــريف التكنولوجي ــي جامع ــون ف ــي:- نجــح باحث ــان العرب ــران - كيه طه
كيميائيــة لتحويــل الميثانــول إلــى هيدروكربونــات 
ذات قيمــة مضافــة عاليــة بعــد خمــس ســنوات مــن 

الجهــود البحثيــة.
كليــة  فــي  التدريســية  الهيئــة  عضــو  وقــال 
تحويــل  ان  قنبــري،  بهــرام  بالجامعــة  الكيميــاء 
القيمــة خــال  عاليــة  منتجــات  إلــى  الميثانــول 
الســنوات األخيــرة موضــع اهتمــام كبيــر للباحثيــن، 
ونحــن نشــهد اليــوم تغييــرات كبيــرة فــي هــذا 

المجــال.

داعيًا دول الخليج الفارسي للتشابك األمني في مرحلة ما بعد "داعش"..

ظريف: عهد اجتماع دول منطقة ما بهدف ضمان امنها 
وحرمان االخرين منه قد ولّى

* نقترح ايجاد مجمع للحوار االقليمي في الخليج الفارسي ودعوتنا القديمة للحوار مازالت قائمة وننتظر قبول جيراننا 

طيران العدوان يستهدف مبنى التلفزيون اليمني في صنعاء وسقوط العديد من الضحايا..

"قاهر تو إم" يدك معسكر الخيامي بتعز وأكثر من 40 قتيال و50 جريحا من مرتزقة العدوان بينهم قيادات
* مقتل عشرات المرتزقة السودانيين والمنافقين بينهم قيادات بعمليات قصف مدفعي وقنص من قبل الجيش واللجان شمالي صحراء ميدي

الرسالة التي بعثناها هي تأكيد على تمسكنا وعالقتنا الوطيدة معها..

الزهار: ايران وقفت معنا بكل الوسائل سواء كانت 
المادية أو غيرها

غــزة - وكاالت انبــاء:- قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة اإلســامية "حمــاس" محمــود 
الزهــار، عندمــا نرســل رســالة الــى ايــران نؤكــد علــى تمســكنا، وعاقتنــا الوطيــدة مــع ايــران.

وحــول أهميــة رســالة اســماعيل هنيــة الــى ســماحة قائــد الثــورة االســامية، قــال الزهــار: نحــن نؤمــن 
بفكــر األمــة بــكل مكوناتهــا العرقيــة، فــإن القــرآن الكريــم يقــول: "كنتــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس" ولــم يقــل 

قوميــة ولــم يخصــص، وبذلــك يكــون عندنــا القوميــة االســامية،

مشددًا ان سبب التطبيع هو ضعف بعض القادة العرب..

مساعد اللواء سليماني: محور المقاومة لن يسمح بتمرير مؤامرة "ترامب" ضد القدس 
المقاومة هي السبيل الوحيد إلجهاض المخططات األميركية السّاعية لتعزيز أمن الكيان الصهيوني وإنقاذ المنطقة من المشاكل التي أوجدتها أميركا 

حوار يمني النقاذ 
بن سلمان

بنس لنتانياهو: شرف عظيم التواجد 
في “القدس عاصمة إسرائيل«!

»روبرت فيسك«: تحالف قريب 
بين األسد وأردوغان!

عكاظ السعودية تهاجم الكويت: »نحن 
حّررناكم من غزو صدام«

الحبس 5 سنوات لكاتب كويتي 
أساء الى النظام السعودي

العبادي يؤكد على عودة النازحين واالستعداد 
إلجراء االنتخابات في وقتها

وقفة احتجاجية فلسطينية بنابلس ضد زيارة 
نائب الرئيس األميركي

الجيش السوري يحرر 4 قرى اخرى بريف ادلب ويخوض اشتباكات 
عنيفة مع »النصرة« في بلدة ابو الضهور

افروف : واشنطن تريد حماية »النصرة« الستغاللها 
بتحقيق اهدافها في سوريا

العدد )9770( السنة الثامنة والثاثون ، الثاثاء 5 جمادي االولى، 1439 هـ ق 3 بهمن 1396 هـ ش، 23 كانون الثاني 2018م

نهنئ العالم االسالمي بذكرى مولد عقيلة الهاشميين 
زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين )عليهما السالم(

* القوات اليمنية المشتركة تسيطر على جبل الشبكة وعدد من التالل المجاورة 
بالبيضاء ومقتل وجرح العشرات من قوات هادي

* قيادات ما يسمى بالمقاومة الجنوبية بقيادة عيدروس محافظ عدن السابق 
تعلن حالة الطوارئ في المدينة إلسقاط حكومة هادي

كيهــان العربــي - خــاص:- اســتهدفت القــوة 
الصاروخيــة للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية 
جنوبــي  الخيامــي  معســكر  االثنيــن  أمــس 
محافظــة تعــز، بصــاروخ باليســتي مــن طــراز »قاهــر 

تــو إم« حيــث أصــاب الهــدف بدقــة عاليــة.
ــة  ــوة الصاروخي ــي الق ــد مصــدر عســكري ف وأك
ــة 50  ــًا واصاب ــر مــن 40 مرتزق ــا مصــرع أكث لصحيفتن
ــة  ــادات باالضاف ــة، بينهــم قي ــة أولي ــن كحصيل آخري
الــى تدميــر مخزن الســاح للمعســكر المســتهدف 

.
الباليســتية  الضربــة  أن  المصــدر  وأوضــح 
المرتزقــة  تنظيــم  أثنــاء  المعســكر  اســتهدفت 

قيــادات. حضــرة  عســكريا  عرضــا 
ــة  ــة اليمني ــوة الصاروخي ــات الق ــد ضرب وتتصاع
ملفــت،  بشــكل   2018 الجــاري  العــام  بدايــة  منــذ 
ليكــون هــذا ســابع صــاروخ باليســتي تطلقــه القــوة 
الصاروخيــة، حيــث تــم إطــاق 5 صواريــخ علــى 

* أكثر من 200 مواطن بحريني قيد االعتقال منذ مهاجمة اعتصام 
الدراز وتقديم البعض منهم لمحاكمة بتهم كيدية

* دعوات لمعهد الصليب األحمر الدولي بالتدخل العاجل لتوفير 
العالج للرموز المعتقلين واعتقاالت جديدة في البالد

ــش”  ــس ووت ــن رايت ــة “هيوم ــدت منظم ــاص:- أك ــي - خ ــان العرب كيه
تخنــق  قمعيــة  دولــة  البحريــن  أن  االنســان،  بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة 

اعتقــاالت وتخويــف وســوء معاملــة. المعارضيــن وتمــارس بحقهــم 
قمعيــة  دولــة  البحريــن  أن  لعــام 2018  رايتــش”  “هيومــن  تقريــر  وأكــد 

بامتيــاز، حيــث اســتمر وضــع حقــوق اإلنســان فيهــا فــي التدهــور فــي عــام 2017.
فقــد أغلقــت الســلطات صحيفــة “الوســط” الوحيــدة المعروفة باســتقالها 
فــي البــاد، وحّلــت أبــرز الجمعيــات السياســية فــي البــاد. ومــا زال الحقوقــي 

األبــرز نبيــل رجــب فــي الســجن

وزيــر  وصــف  انبــاء:-  وكاالت   - موســكو 
الخارجيــة الروســي »ســرغئي الفــروف« االجــراءات 

مــن  وغيــره  النــووي،  االتفــاق  ضــد  االمريكيــة 
االتفاقيــات الدوليــة بأنهــا ســيئة للغايــة؛ مؤكــدا ان 

قــرارات. لهكــذا  لــن ترضــخ  الروســية  القيــادة 
جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه وزيــر الخارجية 
ــانت«  ــة »كامرس ــن لصحيف ــس االثني ــي أم الروس
ســؤال  علــى  وردا  موســكو؛  مــن  تصــدر  التــي 
الصحيفــة مــن ان الغــاء االتفــاق النــووي هــل يخــدم 

المصالــح الروســية، ام ال؟ .
مــن  عــدد  تســاؤل  الــى  »الفــروف«  واشــار 
خبــراء الشــؤون السياســية بشــان اســباب الوضــع 
الراهــن لاتفــاق النــووي، مــن انــه - بحســب هــؤالء 
ــيكون  ــوءا س ــع س ــذا الوض ــا ازداد ه ــراء - كلم الخب
افضــل؛ ذلــك ان اميــركا ستكشــف مــن خــال ذلــك 
مــدى عجزهــا فــي مجــال تنفيــذ االتفاقيــات ودورهــا 
ــاء  ــة، مشــددا أن الغ ــي الشــؤون الدولي المخــرب ف

وزيــر  كتــب  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف فــي مقــال 
البريطانيــة،  تايمــز'  'فايننشــال  نشــرته صحيفــة 
قــال فيــه: ان عهــد اجتمــاع دول منطقــة مــا بهــدف 
ضمــان األمــن لنفســها بصــورة خاصــة وحرمــان 
االخريــن مــن هــذا االمــن قــد وّلــى وحــّل عهــد 

االمنيــة. الشــبكات  ايجــاد 
هزيمــة  تبشّــر  لــم  ظريــف،  الوزيــر  وكتــب 
ــى مســاحة واســعة  ــودة االســتقرار إل »داعــش« بع
ــرًا  ــًا توت ــج أيض ــي تؤج ــل ه ــط ب ــي فق ــن األراض م
المركــز  الجهــد  ذلــك  فــي  بمــا  جديــدًا  وصراعــًا 
إلعــادة إحيــاء الهســتيريا التــي حجبــت منــذ وقــت 

طويــل حقيقــة السياســة الخارجيــة إليــران.
عكــس »داعــش« أكثــر مظاهــر الشــر قتامــة 
ــر فرصــة للتشــارك  لــدى بنــي البشــر. بيــد أنــه وّف
العاقــات  إن  وجــودي.  تهديــد  محاربــة  فــي 
التعاونيــة فــي هــذه المعركــة يمكنهــا أن تــؤدي 
إلــى عصــر جديــد. إذ إننــا بحاجــة إلــى مقاربــات 

عالــم  مــع  ينســجم  بمــا  جديــدة  ومصطلحــات 
ينتقــل إلــى مرحلــة مــا بعــد ســيطرة الغــرب علــى 
النظــام العالمــي. فــي مــا يلــي مفهومــان لصــوغ 
النمــوذج الناشــيء فــي غــرب آســيا: فكــرة المنطقــة 
القويــة والتشــبيك األمنــي، بحيــث تســاهم الــدول 
الصغيــرة والكبيــرة حتــى تلــك المتخاصمــة تاريخيــًا 

فــي تحقيــق االســتقرار.    
ــي مقابــل  ــة القويــة ف إن الهــدف مــن المنطق
الســعي إلــى الهيمنــة واســتبعاد األطــراف األخــرى 
إلــى  بالحاجــة  االعتــراف  فــي  يكمــن  الفاعلــة، 
األخــرى.  األطــراف  مصلحــة  طــرف  كل  احتــرام 

أهــداف ســعودية، وصاروخيــن علــى هــدف داخلــي.
العــدوان  طيــران  شــن  علــى  ردُا  ذلــك  جــاء 
غارتيــن  االثنيــن،  أمــس  األميركــي  الســعودي 
اســتهدفتا مبنــى التلفزيــون اليمنــي بصنعــاء، مــا 
خلــف أضــرارا ماديــة جســيمة فــي المبنــى ومعداتــه، 

وســقوط ضحايــا.
وفــي محــاور القتــال، هلــك جنديــان ســعوديان 
واللجــان  اليمنــي  الجيــش  قناصــة  برصــاص 
الشــعبية فــي موقعــي الشــرفة والشــبكة بنجــران .

*اميركا أقنعت قادة عرب للتفاوض مع العدو الصهيوني 
لطمس القضية الفلسطينية

* تواجد المقاتالت الصهيونية في سماء اليمن يكشف عن خُنُوع 
زعماء السعودية ومهانتهم وسحق كرامة شعبهم

* عام 2000 تمكن عدد قليل من القوات لكن بهمة عالية وبفكر 
الثورة االسالمية من طرد الكيان اللقيط من جنوب لبنان

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال نائــب قائــد قــوة القــدس فــي حــرس 
الثــورة االســامية اســماعيل قاآنــي إن أميــركا ســخّرت دائمــًا كل اإلمكانــات 

األمنيــة اإلســتخبارية والسياســية واالقتصاديــة للكيــان الصهيونــي.
األقصــى  المســجد  »تحريــر  بمؤتمــر  كلمتــه  خــال  قاآنــي  وأضــاف 
ــان  ــه الكي ــام ب ــا: إن كل توســع ق ــة«، قائ ــي ظــل انتصــارات محــور المقاوم ف
ــك، مشــيرًا  ــورة أوقــف ذل ــورة االســامية وانتصــار الث ــل الث الصهيونــي كان قب
الــى أن تأســيس الكيــان الصهيونــي ينقســم الــى مرحلتيــن قبــل وبعــد الثــورة 

ــران. ــي إي االســامية ف
وأشــار الــى أنــه فــي الوقــت الــذي كانــت تحــرر فيــه إيــران خرمشــهر مطلــع 
الثــورة عــام1982 احتــل الكيــان الصهيونــي لبنــان، لكــن فــي عــام 2000 تمكــن عــدد 
قليــل مــن القــوات لكــن بهمــة عاليــة وبفكــر الثــورة االســامية مــن طــرد الكيــان 
ــي  ــدو الصهيون ــام 2006 كان الع ــه  ع ــى أن ــًا إل ــان، الفت ــوب لبن ــن جن ــط م اللقي

يهــدف الــى القضــاء علــى حــزب اهلل لكــن بعــد 33 يومــًا أجبــر علــى التخلــي 
عــن ذلــك ولــم يتمكــن مــن تحقيــق شــيء.

ــن  ــم يتمك ــزة ل ــى غ ــًا عل ــدوان 22 يوم ــي ع ــه ف ــى أن ــي ال ــا أشــار قاآن كم
الصهاينــة مــن فعــل شــيء أيضــًا رغــم محاصرتهــم القطــاع لفتــرة طويلــة قبــل 

ذلــك.
وأّكــد أن المقاومــة غيــرت المعادلــة وأنــه اليــوم بــات أميــن عــام حــزب 
ــي  ــدو الصهيون ــول للع ــه ويق ــي مكتب ــس ف اهلل  الســيد حســن نصــراهلل يجل
أغلقــوا هــذا المعمــل وإال ســنضربه ويتحــول ذلــك إلــى ضغــط شــعبي مــن قبــل 

ــة. ــى المســؤولين الصهاين المســتوطنين عل
واكــد مســاعد قائــد قــوة القــدس فــي حــرس الثــورة االســامية، أنــه بعــد 
ــت  ــان الصهيونــي، عمل ــم العــرب فــي حروبهــم »الكاســيكية« مــع الكي هزائ

أميــركا علــى إقنــاع القــادة العــرب 
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