
رئيــس  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
علــي  الدكتــور  االســامي  الشــورى  مجلــس 
الريجانــي ان الكيــان الصهيونــي يشــكل تهديــدا 
مؤكــدا  الــدول  لجميــع  القومــي  لامــن  دائمــا 
واجــب  الفلســطيني  الشــعب  عــن  الدفــاع  ان 

واخاقــي. وانســاني  اســامي 
ــام  ــه ام ــي خــال كلمت ــور الرجان ــال الدكت وق
ــي  ــة« ف ــز المقاوم ــزة رم ــن لـــ » غ ــى الثام الملتق
طهــران مســاء أمــس، قــال: ان الكيــان الصهيونــي 
فشــل فــي ترجمــة شــعاره مــن النيــل الــى الفرات 
ولكنــه يســعى لتحقيــق ذلــك ويعمــل دومــا علــى 
علمائهــا  اغتــال  وقــد  اليــران  المتاعــب  خلــق 
ــي  ــال الشــخصيات ف ــا يحــاول اغتي ــن كم النووي
بعــض الــدول ويخطــط لضــرب اقتصــاد الــدول 
هــذه  االيرانيــة  االســتخبارات  كشــفت  وقــد 

المخططــات .
واشــار الــى ان االعــام العربــي يعتبــر قضيــة 
العاقــة  انــه  ويقــول  عربيــة  قضيــة  فلســطين 
سياســيو  يعلــن  فيمــا  القضيــة  بهــذه  اليــران 
قائمــة  حقيقــة  »اســرائيل«  ان  الغربيــة  الــدول 

ردا على حالة الركود التي تعيشها منظمة التحرير..

مصادر: الفصائل الفلسطينية تسعى لتشكيل 
"تحالف المقاومة" ضد العدو الصهيوني

كيهــان العربــي - خــاص:- كشــفت مصــادر فلســطينية وثيقــة عــن 
تنســيق بيــن حركــة حمــاس والجهــاد اإلســامي، مــع فصائــل اخــرى 
لتشــكيل جديــد يدعــى "تحالــف المقاومــة"، بعــد حالــة الشــلل التــي اصابــت 

المصالحــة الفلســطينية.
وقالــت مصــادر فلســطينية فــي غــزة، أنــه خــال األســابيع الماضيــة 
أجريــت لقــاءات مكثفــة بيــن فصائــل عــدة: "حمــاس"، و"الجهــاد"، و"األحــرار"، 
و"النضــال   ،" الشــعبية  المقاومــة  لجــان  و"  الشــعبية"،  المقاومــة  و"حركــة 
ـــ القيــادة العامــة"، و"المجاهديــن"،  الوطنــي"، و"الصاعقــة"، و" الجبهــة الشــعبية ـ 

ــة ــة ســتكون بمنزل ــة وثيق ــا صياغ هدفه
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شؤون دولية مدعومًا من قوات االحتالل الوهابي السعودي االماراتي..

النظام الخليفي الطائفي يشن حملة اعتقاالت واسعة في مختلف انحاء البحرين
متفوقًا على اال حتياطي االميركي..

االستخبارات االميركية: احتياطي ايران من العمالت 
والذهب يبلغ 132 مليار دوالر 

طهران: ال زيارة مقررة 
لظريف الى "دافوس"

وزارة  نفــت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــان  ــة ب ــاء غربي ــة انب ــه وكال ــا اوردت ــة م الخارجي
الوزيــر محمــد جــواد ظريــف الغــى فــي اللحظــة 
االخيــرة زيــارة مقــررة الــى سويســرا للمشــاركة 
فــي منتــدى دافــوس، الن مثــل هــذه الزيــارة لــم 

تكــن مقــررة اساســا.
ــم  ــدث باس ــال المتح ــوص ق ــذا الخص وبه
ــم  ــم يت ــه ل ــرام قاســمي، ان ــة به وزارة الخارجي

ايران تحتل المركز االول في المنطقة 
في مجال علم الفضاء

طهــران- كيهــان العربــي:- اشــار رئيــس منظمــة الفضــاء فــي البــاد ، أن الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران فــي المرتبــة االولــى علــى مســتوى المنطقــة 
فــي مجــال علــم الفضــاء وفــي المرتبــة الحاديــة 

عشــرة علــى مســتوى العالــم.
ونقــًا عــن وزارة االتصــاالت،ان نائــب وزيــر 
برنامــج  ان  نــوه  بــراري  مرتضــى  االتصــاالت 
الســنوات العشــر االولــى لتكنولوجيــا الفضــاء الــذي 
ــوارد البشــرية  ــن الم ــد م ــذ2006 ودرب العدي ــدأ من ب
والخبــراء. حيــث اليــوم ايــران فــي المرتبــة الحاديــة 
عشــرة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال علــم 

الفضــاء.

مؤكدًا أن الكيان الصهيوني تهديد جدي لألمن القومي االقليمي..

الريجاني: الدفاع عن الشعب الفلسطيني واجب 
اسالمي وانساني واخالقي

ًالعدوان السعودي المجرم يرتكب مجزرة جديدة بقصف طيرانه لمنازل المواطنين بصعدة.. القوات اليمنية المشتركة تستهدف تجمعات وتحصينات ومرابض مدفعية العدو السعودي مدفعيا وصاروخيا

70 مركزا لعالج العقم في البالد
طهــران- كيهــان العربي:-أعلنــت االميــن التنفيــذي للمؤتمــر الدولــي للتحديــات االكلينيكيــة فــي طــب 
ــران، وال حاجــة الــى إرســال المرضــى الــى  ــاك 70 مركــزا لعــاج العقــم فــي اي التوليــد والنســائيات، أن هن

الخــارج.
ــد والنســائيات  ــة فــي طــب التولي ــات االكلينيكي ــي الثانــي للتحدي ــاب إقامــة المؤتمــر الدول ــى اعت وعل
والعقــم والمقــرر بتاريــخ 14 شــباط/فبراير 2018 بجامعــة الشــهيد بهشــتي فــي طهــران، قالــت الدكتــورة ســاغر 
صالــح بــور: يشــارك فــي مؤتمــر هــذا العــام 15 مــن الضيــوف األجانــب مــن دول المنطقــة إضافــة الــى 
مندوبيــن عــن الجمعيــات الدوليــة المعتبــرة فــي اوروبــا فــي مختلــف تخصصــات طــب التوليــد والنســائيات.
وأعلنــت الدكتــورة صالــح بــور انــه يوجــد 70 مركــزا لعــاج العقــم فــي ايــران، ومضيفــة ان نســبة العقــم 

فــي ايــران تبلــغ 13 بالمائــة ومــن المؤســف ان هــذه النســبة فــي ارتفــاع مســتمر.

مؤكدًا ان سياستنا االقليمية التتعارض مع قرارات مجلس األمن..

ً طهران: قوتنا الصاروخية ردعية ولن نتفاوض بشأنها مع أحد أبدا

مسمار ُجحا

»نيويورك تايمز«: واشنطن تتفرج 
في الصراع التركي الكردي 

مرشح للرئاسة المصرية يعد بنقل 
الكعبة إلى مصر!!

»غازيتا رو«: دمشق قدمت عرضا مغريا 
لألكرد رفضوه فوقعوا في الفخ!

مسؤول مصري يكّذب بدء العمل بجسر 
الملك سلمان بين السعودية ومصر

المالكي : العراق أستطاع إفشال المخططات التخريبية 
التي كانت تستهدف وحدته

فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو لتصعيد االنتفاضة في الضفة 
الغربية والقدس إلسقاط قرار ترامب

الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابيي 
“النصرة” بريف الالذقية الشمالي

مجلس األمن الدولي ينهي جلسته المغلقة 
حول عفرين من دون نتائج

على الصفحة الثانية العدد )9771( السنة الثامنة والثاثون ، االربعاء 6 جمادي االولى، 1439 هـ ق 4 بهمن 1396 هـ ش، 24 كانون الثاني 2018م

القوة البحرية للجيش تطلق وبنجاح صاروخ كروز 
"قدير" مطور على هدف في بحر عمان

* خسائر كبيرة لقوات العدوان الغاشم والمرتزقة في نهوقه 
وجبل صلب والبيضاء والجوف وتعز 

* صنعاء ترحب بتغيير مندوب األمم المتحدة في اليمن 
والمنظمة الدولية تطلق نداء لجمع مساعدات 

القــوة  اكــدت  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
الصاروخيــة اليمنيــة المشــتركة انهــا اســتهدفت 
تجمعــات ومرابــض مدفعيــة الجيــش الســعودي 
خلــف نهوقــه بصــاروخ »زلــزال2« فيمــا شــب حريــق 
ــة فــي جبــل  هائــل فــي أماكــن وتجمعــات المرتزق

صلــب غــرب مــأرب.
واوضــح مصــدر عســكري لصحيفتنــا، ان القــوة 
الصاروخيــة اليمنيــة اســتهدفت بصــاروخ زلــزال2 
تجمعــات ومرابــض مدفعيــة الجيــش الســعودي 
خلــف نهوقــه، خلــف خســائر ملحوظــة فــي العــدة 

ــدو الســعودي . ــاد للع والعت
الجيــش  وفــي نجــران، اســتهدفت مدفعيــة 
واللجــان الشــعبية تجمعــات وتحصينــات الجيــش 

ــرفة. ــع الســديس والش ــي موق ــعودي ف الس
كمــا شــب حريــق هائــل إثــر اســتهداف مدفعيــة 
وتجمعــات  أماكــن  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 

ــأرب. ــب غــرب م ــل صل ــة فــي جب المرتزق
ــي واللجــان الشــعبية  ــش اليمن ــذ الجي ونف

* االعتقاالت طالت رجل دين ونشطاء ومتظاهرين على 
خلفية طائفية وسط عمليات مداهمة وحشية للمنازل

*فريدوم هاوس: البحرين من أكثر الدول تراجعا في الحريات 
عام 2018 وتتصدر الدول غير الحرة

كيهــان العربــي - خــاص:- شــنت قــوات أمــن نظــام آل خليفــة الطائفــي مدعومــة 
بقــوات االحتــال الوهابــي الســلفي الســعودي االماراتــي، فجــر أمــس الثاثــاء حملــة 

اعتقــاالت جميــع المحافظــات البحرينيــة واقتادهــم الــى جهــة مجهولــة.
الديــن  رجــل  اعتقالهــم،  تــم  مــن  أبــرز  ان  الــواردة  االنبــاء  وذكــرت 

الســيد عدنــان ســيد هاشــم مــن بلــدة الــدراز الــذي اعتقــل علــى يــد قــوات 
الكومانــدوز التابعــة للداخليــة واقتيــد إلــى جهــة غيــر معلومــة.

كمــا اعتقــل مــن بلــدة الــدراز »فاضــل عبــاس، خليــل إبراهيــم عبدالرســول، حمــزة 
فــؤاد الشــهابي وحســين محمــد صالــح المطــوع«.

احتياطــي  بلــغ  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
ــات  ــن العم ــران م ــي اي ــامية ف ــة االس الجمهوري

االجنبيــة والذهــب أكثــر مــن 132 مليــار و600 مليــون 
دوالر؛ متفوقــًا علــى االحتياطــي االميركــي و155 بلــدًا 
فــي العالــم وذلــك حســب أحــدث تقاريــر وكالــة 

االســتخبارات المركزيــة االميركيــة. 
االســتخبارات  وكالــة  تقاريــر  أحــدث  واشــار 
المركزيــة االميركيــة، الــى حجــم احتياطــي دول 
العالــم مــن الذهــب والعمــات االجنبيــة، حيــث بلــغ 
ــن  ــران م ــي اي ــة االســامية ف احتياطــي الجمهوري
ــر  ــة عــام 2017 أكث ــة والذهــب نهاي العمــات االجنبي
مــن 132 مليــار و600 مليــون دوالر، محتــًا المركــز الـ19 

ــم. ــة فــي العال بيــن 175 دول
العمــات  احتياطــي  فــأن  التقريــر،  وحســب 
االجنبيــة والذهــب لـــ156 دولــة فــي العالــم اقــل مــن 
ايــران حيــث ياحــظ بيــن اســماء تلــك الــدول 

الدفــاع  .وعــن  بهــا  التســليم  للجميــع  وينبغــي 
عــن الشــعب الفلســطيني، قــال الريجانــي: ان 
ــان  ــوم يعانــي مــن كي الفلســطينيين شــعب مظل
علــى  واجبرهــم  بلدهــم  مــن  شــردهم  حاقــد 
ودول  وســوريا  بلبنــان  مخيمــات  فــي  العيــش 
اخــرى حيــاة البــؤس والفقــر ومــن هنــا فــان بعــض 
الــدول تدعــم الفلســطينيين ليعــودوا الــى وطنهــم 

. وارضهــم 
واعتبــر رئيــس مجلــس الشــورى االســامي، 
واجــب  الفلســطيني  الشــعب  عــن  الدفــاع  ان 
اســامي وانســاني واخاقــي، وقــال: ان االمــة 
التــي تتنصــل عــن نصــرة شــعب تعــرض للظلــم 

ــا . ــذل ايض ــاس ال ــها لب ــان اهلل سيلبس ف
أمــس الثاثــاء كمائــن محكمــة ادت الــى مقتــل 
العديــد مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي وتدميــر 
الشــبكة  مــن  شــرق موقــع  فــكل  لهــم  آليــة 
منطقــة  وفــي  بالبيضــاء،  ناعــم  ذي  بمديريــة 
بمديريــة  شــواق  وادي  وفــي  بتعــز  عصيفــرة 
الغيــل بالجــوف، مخلفــة ســقوط قتلــى وجرحــى 

فــي صفــوف المنافقيــن.
للجيــش  نوعيــة  بعمليــة  مرتزقــا   18 وقتــل  
الســيطرة  مبنــى  اســتهدفت  الشــعبية  واللجــان 
والتحكــم للــواء 17 التابــع للمرتزقــة فــي منطقــة 

بتعــز. الضبــاب 

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي 
ــار  ــي اط ــي ف ــة تأت ــة االيراني ــدرة الصاروخي ــي شــمخاني، ان الق ــرال عل االدمي

ــد كان. الــردع أمــام التهديــدات ولــن نقبــل بأيــة مفاوضــات حولهــا مــع أي بل
وأكــد شــمخاني ان سياســة الجمهوريــة االســامية فــي ايــران االقليميــة 
التتعــارض مــع قــرارات مجلــس األمــن ومحــاوالت اميــركا لتشــويه صــورة 

ايــران تنــم عــن فشــلها.
واكــد ان القــدرة الصاروخيــة االيرانيــة تأتــي فــي اطــار الــردع أمــام التهديدات 

ولــن نقبــل بأيــة مفاوضــات حولهــا مع أي بلــد كان.
واضــاف أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي: ان االتفــاق النــووي 

وثيقــة شــاملة وغيــر قابلــة للتجزئــة وال يمكــن اعــادة التفــاوض حولــه.
ــن  ــران م ــه اي ــا يطلب ــل م ــو أق ــووي ه ــاق الن ــود االتف ــذ بن ــع: ان تنفي وتاب
مجموعــة خمســة زائــد واحــد، مشــيرا الــى عــدم وفــاء اميــركا بالتزاماتهــا فــي 

ــووي. ــاق الن االتف

* الحديث عن انشطتنا الصاروخية تدخل في شؤوننا الداخلية 
ونحتفظ بحقنا في المقاضاة باللجوء الى المحافل الدولية

* االتفاق النووي وثيقة شاملة وغير قابلة للتجزئة وال يمكن 
اعادة التفاوض حوله وعلى الجميع االلتزام به

* لم يتم  بعد رفع العقوبات االقتصادية المفروض رفعها في 
اطار التزامات واشنطن  والدول االوروبية


