
قائد الثورة االسالمية يحييها لخمسة أيام..

مواكب ومجالس العزاء في ذكرى استشهاد 
سيدتنا فاطمة الزهراء في البالد

طهــران - كيهــان العربــي:- شــهدت جميــع مــدن الجمهوريــة االســامية 
فــي ايــران أمــس الثاثــاء إقامــة مواكــب العــزاء ومجالــس التعزيــة فــي 
ذكــرى استشــهاد أم أبيهــا فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام، حيــث ســارت 

ــم . ــران القدي ــة وفــي ســوق طه ــي الشــوارع واألزق المواكــب ف
ــة اهلل  ــورة االســامية ســماحة آي ــد الث ــام قائ ــران اق ــي العاصمــة طه فف
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي مراســم العــزاء فــي ذكــرى استشــهاد 
الصديقــة الطاهــرة )ع( بنــت رســول اهلل )ص( وعلــى مــدى خمســة أيــام 
فــي حســينية االمــام الخمينــي /قــدس ســره/ بحضــور شــخصيات حكوميــة 

ــاء الشــعب . ــرة مــن أبن وعســكرية وحشــود كبي
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شؤون دولية سلطات المنامة ترجئ محاكمة الشيخ علي سلمان بتهمة التخابر مع قطر!!..

المعارضة البحرينية: ال خارطة طريق غير التي رسمت بدم الشهداء والقوى الثورية 
مجتهد: إبن سلمان قلق جدا ويظهر عليه 

االضطراب والشرود

وزارة الخارجية تستدعي السفير 
السويدي في طهران

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن المتحدث 
بهــرام قاســمي عــن  الخارجيــة  وزارة  باســم 
مــن  بطهــران  الســويدي  الســفير  اســتدعاء 
ــوزارة  ــة ب ــام للشــؤون القنصلي ــر الع ــل المدي قب
الخارجيــة، اثــر االجــراء البعيــد عــن االعــراف 
بمنــح  الســويدية  الحكومــة  اتخذتــه  الــذي 
رضــا  احمــد  االيرانــي  للمواطــن  الجنســية 

جالــي المــدان بقضايــا امنيــة.

الجيش اللبناني: سنتصدى ألي عدوان إسرائيلي 
مهما كلف الثمن

بيــروت - وكاالت انبــاء:- اكــد قائــد الجيــش اللبنانــي العمــاد جــوزاف عــون رفضــه القاطــع إلقــدام العــدو 
االســرائيلي علــى المــسّ بســيادة لبنــان وبحقــه 
المقــدس فــي اســتثمار جميــع مــوارده االقتصاديــة، 
متاحــًة  وســيلًة  يوّفــر  لــن  "الجيــش  إن  وقــال 
للتصــدي ألي عــدوان إســرائيلي، مهمــا كلفــه ذلــك 

ــات”. ــن أثمــان وتضحي م
وقــال العمــاد عــون إنــه “بــدرت مــن العــدو 
اإلســرائيلي فــي اآلونــة األخيــرة عــدة تهديــدات 
وممارســات خطيــرة تطــال حــق لبنــان الثابــت فــي 
ثروتــه النفطيــة وتحديــدا تلــك الواقعــة فــي البلــوك 

ــى ــة إل ــم 9، باإلضاف رق

مشددًا على مواصلة المشاورات الثالثية، خالل اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركي..

الرئيس روحاني: البد من مكافحة االرهاب وتطهير سوريا 
والمنطقة من الجماعات االرهابية

سقط خاللها عشرات القتلى والجرحى وتدمير العديد من مدرعاتهم..

القوات اليمنية المشتركة تستدرج قوات الغزو االماراتية في كمين محكم وتكبدهم خسائر كبيرة

بقيمة 15 مليار دوالر..

نتنياهو: توقيع اتفاقية الغاز مع مصر يوم عيد
القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- وصــف رئيــس حكومــة الكيــان الصهيونــي "بنياميــن نتنياهــو" صفقــة 

تصديــر الغــاز الــى مصــر بالتاريخيّــة وبأنهــا عيــد.
ــارات إلــى صنــدوق إســرائيل لمصلحــة التعليــم والصحــة  ــاق الملي ــع أن يدخــل هــذا االتف نتنياهــو توق
والرفــاه االجتماعــي، حيــث تقــدر الصفقــة بـــ 15 مليــار دوالر وقعتهــا شــركة "ديلــك" اإلســرائيلية مــع شــركة 

ــة. ــوس المصري دولفين
بــدوره قــال وزيــر البتــرول المصــري طــارق المــا إّن بــاده كانــت لديهــا ثاثــة شــروط مهمــة الســتيراد 
الغــاز مــن "إســرائيل"، مؤكــدًا أّن هــذه الشــروط هــي موافقــة الحكومــة علــى االســتيراد ووجــود قيمــة مضافــة 

لاقتصــاد والبلــد وآليــة التحكيــم.

مشددة أن التدخل العسكري ليس الطريق المقبول لمعالجة المشاكل هناك..

طهران: البد من مواجهة واشنطن وإيقاف تدخالتها في سوريا
الحصار السعودي شمل أبسط مقومات الحياة والعقاقير الطبية ومزاعم ارسال صواريخ ايرانية الى اليمن اليمكنه تطهير جرائم المعتدين

معركة سوريا الكبرى 
طرد االميركان

تقرير الماني: االمارات تخطط إلنشاء امارة 
ثامنة عبر إجتزائها من اليمن

بوكو حرام االرهابية تهاجم مدرسة 
للبنات في شمال شرق نيجيريا

بلومبيرغ: مشروع محمد بن سلمان هو 
الطريق األصعب واألخطر 

القضاء األميركي ينظر في اتصاالت كوشنر 
التجارية بشان التدخل الروسي

العبادي يرفض طلبا تركيا للقيام بعملية 
عسكرية شمال العراق

الجيش الصهيوني : الحرب مع حزب اهلل يمكن أن تجلب العبين 
آخرين في المنطقة يدخلون إلى ساحة القتال

سوريا : العدوان التركي والوجود األميركي يعرقالن الحل 
السياسي واالنتصار الكامل على اإلرهاب !

محكمة مصرية تدرج السياسي عبد المنعم 
أبو الفتوح على قوائم اإلرهابيين؟!

العدد )9793( السنة الثامنة والثاثون ، االربعاء 4 جمادى الثاني، 1439 هـ ق 2 اسفند 1396 هـ ش، 21 شباط 2018م على الصفحة الثالثة

بدء انتقال جثث ضحايا الطائرة المنكوبة على ارتفاع اكثر 
من 4000 متر قرب قمة جبل دنا

* طيران العدوان السعودي االميركي يصاب بالهيستيريا 
ويشن أكثر من 40 غارة على اليمن

* وحدة القنص اليمنية تحصد أكثر من 22 عسكريًا سعوديًا 
ومرتزقًا في جيزان ومأرب وتعز

كيهــان العربــي - خــاص:- تمكنــت القــوات 
الغــزو  اليمنيــة المشــتركة مــن إســتدراج قــوات 
تعــز  مــوزع  فــي  الــى كميــن محكــم  االماراتيــة 
 12 قتلــت  حيــث  كبيــرة،  خســائر  وتكبدهــم 
عســكريًا أماراتيــًا وأصيــب آخــرون فيمــا تــم إحــراق 

. مدرعاتهــم 
ــات  ــاهد لعملي ــي مش ــام الحرب ــد وزع اإلع وق
اليمنــي واللجــان الشــعبية وتصديهــم  الجيــش 
الغــزو  قــوات  نفذتهــا  فاشــلة  زحــف  لمحــاوالت 
اإلمارتيــة ومرتزقتهــا باتجــاه مفــرق مــوزع بمحافظة 

ــز. تع
وأظهــرت المشــاهد عمليــة اســتدراج نوعيــة 
ــوا  ألربــع مدرعــات تقــل عســكريين إماراتييــن، ظن
أن الطريــق ســالكة للوصــول إلــى مواقــع الجيــش 
ــز. ــي تع ــرق مــوزع غرب ــي مف واللجــان الشــعبية ف

ــا  ــدة، عندم ــي المصي ــي ف ــل اإلمارات ــع الرت ووق
زحفــوا لكــن ســرعان مــا اكتشــفوا حجــم المصيــدة 

* النظام الخليفي غير راغب في أن تدخل المعارضة بشكل مباشر 
أو غير مباشر في العملية السياسية الرسمية

* ملك البحرين المسؤول المباشر عن الوضع الصحي رمز البحرين 
الديني والوطني الشيخ عيسى قاسم

ــان الخليفــي محاكمــة  ــي - خــاص:- أرجــأت محكمــة الكي ــان العرب كيه
ــى األوّل  ــي ســلمان إل ــاق المعارضــة الشــيخ عل ــة الوف ــام لجمعي ــن الع األمي
مــن شــهر آذار/مــارس المقبــل، حيــث تتهمــه الســلطات بالتخابــر مــع قطــر.

قــرار المحكمــة بالتأجيــل يأتــي مــن أجــل »تقديــم قــرص المكالمــة 

الهاتفيــة«، وفــق مــا ذكــرت زوجــة الشــيخ ســلمان، عليــاء رضــي.
يُشــار إلــى أن هــذه االتصــاالت التــي تتحــدث عنهــا الســلطات البحرينية 
كانــت قــد تمّــت عقــب مبــادرة أميركيــة - قطريــة اقتُرحــت عــام 2011 الحتــواء 

االحتجاجــات فــي البــاد، حيــث يُحاكــم

لنــدن - وكاالت انبــاء:- تحــدث المغــرد الشــهير 
ــا  ــر به ــي يم ــية الت ــة النفس ــن الحال ــد«، ع »مجته
ولــي العهــد الســعودي، األميــر محمــد بــن ســلمان.

ــر«،  ــر »تويت ــدات عب ــال »مجتهــد« فــي تغري وق
إنــه »ولســبب غيــر معــروف، يعشــق ابــن ســلمان 
منطقــة العــا )300 كــم شــمال المدينــة المنــورة(، 

ــح«. ــن صال ومدائ
وأوضــح »مجتهــد« أن ابــن ســلمان »يقضــي 
معظــم وقتــه فــي مخيــم هنــاك، وباقــي الوقــت 
يتنقــل باليخــت بيــن الوجــه ورأس الشــيخ حميــد 
تيــران  )غربــي  الغربــي  الشــمال  أقصــى  فــي 

وصنافيــر(«.
وبحســب »مجتهــد«، فإنــه ومــن شــدة حــب 
ابــن ســلمان لهــذا الســاحل »عمّــد شــركة ابــن 
الدن بنــاء خمســة قصــور لــه علــى امتــداد الســاحل 

ــل مــن ســتة أشــهر«. ــى أن تنتهــي خــال أق عل
ابــن  مــن  المقربيــن  إن  »مجتهــد«،  وقــال 
ــة جــدا،  ــون عــن شــخصيته القلق ســلمان »يتحدث
ويظهــر عليــه االضطــراب والشــرود، وإذا أراد التركيــز 

الرئيــس  العربــي:- اعتبــر  طهــران - كيهــان 
االيرانــي حســن روحانــي التعــاون والمشــاورات 
ــا  ــا وروســيا حــول قضاي ــران وتركي ــة بيــن اي الثاثي
المنطقــة خاصــة مكافحــة االرهــاب وتســوية االزمــة 
الســورية بأنهــا ايجابيــة ومؤثــرة، مؤكــدا ضــرورة 
والمباحثــات  التعــاون  وتطويــر  الجهــود  مواصلــة 
فيمــا بينهــا حتــى تحقيــق االهــداف المنشــودة.

وقــال الرئيــس روحانــي خــال اتصــال هاتفــي 
تلقــاه مســاء االثنيــن مــن نظيــره التركــي رجــب 
وتطهيــر  االرهــاب  مكافحــة  ان  اردوغــان،  طيــب 
والتصــدي  االرهابيــة  الجماعــات  مــن  ســوريا 
مــن  تعــد  المنطقــة  فــي  التقســيم  لمخططــات 
ان  قائــا:  وتركيــا  اليــران  المشــتركة  االهــداف 
المنطقــة تشــهد هــذه االيــام مؤامــرات تقســيم 
ومحــاوالت اليجــاد حكومــات عميلــة االمــر الــذي 
الزالــة  الشــامل  التعــاون  تطويــر  يســتوجب 

االمنيــة. الهواجــس 
واشــار الــى ان المباحثــات بيــن قادة ومســؤولي 
وسوتشــي  اســتانا  فــي  وروســيا  وتركيــا  ايــران 
ــي  ــن ف ــز االســتقرار واالم ــى ارســاء ركائ ــدف ال ته

ســوريا وتبعــث علــى االمــل 
المســار  هــذا  ان  وقــال 
ان  ينبغــي  االيجابــي 
اســتمرار  عبــر  يتواصــل 
والمباحثــات  المشــاورات 
بيــن قــادة الــدول الثــاث .
الرئيــس  واشــار 
مؤامــرات  الــى  روحانــي 
اميــركا والكيــان الصهيونــي 
تجــاه دول المنطقــة وقــال، 
ان ايــران وتركيــا تتطلعــان الــى تحقيــق اهــداف 
مشــتركة علــى صعيــد القضايــا االقليميــة والدوليــة 

لهــم  أعــدت  التــي 
بإحــكام. حيــث تــم بعثرتهــم يمينــا وشــماال ودون 
أن يــدرك الواحــد منهــم أيــن جهــة األمــان وأيــن 
الجهــة األخــرى. وســقط قرابــة 12 عســكريا إماراتيــا 
ودمــرت األربــع مدرعــات التــي كانــوا يســتقلونها.

مدرعــات  هــروع  المشــاهد  أظهــرت  كمــا 
العســكريين  إلنقــاذ  محاولــة  فــي  المرتزقــة 
علــى  المتناثــرة  جثثهــم  وانتشــال  اإلماراتييــن 
مســافة الطريــق، قبــل أن يباغتهــم أبطــال الجيــش 

موقعيــن واللجــان 

* مزاعم إرسالنا صواريخ الى اليمن  جوفاء وفاقدة الي أساس 
وغير موثقة وسيناريو طفولي وساذج 

* الجيش واللجان الشعبية في اليمن ليسا بحاجة الى دعم تسليحي 
من الخارج وتمكنا من هزيمة المعتدين

* نرفض بشدة أي تدخالت ومواقف بعيدة عن المسؤولية ويلفها 
الغموض من االخرين في برنامجنا الصاروخي

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
ظريــف أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران البــد مــن مواجهــة واشــنطن 

وإيقــاف تدخاتهــا فــي ســوريا.
وقــال الوزيــر ظريــف فــي تصريــح لقنــاة »روســيا اليــوم« علــى هامــش 
منتــدى فالــداي فــي موســكو: نعتقــد أن سياســة واشــنطن ووجــود قواتهــا علــى 
األرض بســوريا واســتغال الســكان المحلييــن لتحقيــق أهدافهــا خطيــر جــدا 

ــاك. ــا هن ــد مــن مواجهــة واشــنطن وإيقــاف تصرفاته وال ب
واشــار وزيــر الخارجيــة الــى أن التدخــل العســكري فــي األراضــي الســورية 
ليــس هــو الطريــق المقبــول لمعالجــة تلــك المشــاكل، موضحــا أن أحســن 
ــل الحكومــة  ــك هــو مــن خــال اتخــاذ خطــوات مناســبة مــن قب الوســائل لذل
ــو  ــي وه ــبيل القانون ــو الس ــذا ه ــأن ه ــون ب ــن واثق ــش.. ونح ــورية والجي الس

ــت الراهــن. ــي الوق األفضــل ف
مــن جهــة اخــرى ردت طهــران علــى تصريحــات وزيــري خارجيتــي كًا مــن 
بريطانيــا وفرنســا األخيــرة، وقالــت: ننفــي بشــدة مزاعــم ارســال صواريــخ الــى 

اليمــن وترفــض التدخــل فــي برنامجهــا الصاروخــي الدفاعــي .
ــة بهــرام قاســمي مزاعــم ارســال  ورفــض المتحــدث باســم وزارة الخارجي
ــه بالســيناريو  ــن ووصف ــى اليم ــخ ال ــران صواري ــي اي ــة االســامية ف الجمهوري
الطفولــي والســاذج والكــذب كمــا رفــض تدخــل اي بلــد بشــأن البرنامــج 

الصاروخــي الدفاعــي اليــران.
ورفــض قاســمي أمــس الثاثــاء، مزاعــم ارســال ايــران صواريــخ الــى اليمــن، 
موضحــا ان هــذه المزاعــم الجوفــاء والفاقــدة الي اســاس وغيــر الموثقــة قــد تــم 

الــرد عليهــا مــرات عديــدة


