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شؤون دولية مشددًا أن كل اإلستحقاقات تبقى تفصيال أمام استحقاق حفظ العيش المشترك

الرئيس بري: الجنوب سيبقى عظيما في مقاومته ووحدته وعيشه المشترك
* صفي الدين: النظام اللبناني مهترىء ومن يعد الناس باإلصالح فإنه يعدهم بما ال يقدر عليه

أبو مرزوق: عالقتنا 
بإيران ممتازة

غــزة - وكاالت انبــاء:- تحــدث القيــادي بحركــة 
"حمــاس"  فلســطين  فــي  االســامية  المقاومــة 
الحركــة  عاقــة  عــن  مــرزوق،  أبــو  موســى 

ايــران. فــي  االســامية  بالجمهوريــة 
"بانورامــا  برنامــج  عبــر  مــرزوق،  أبــو  وقــال 
ــران  ــا شــك إي ــاة "الحــوار": ب ــى قن فلســطين" عل
عاقتنــا معهــا ممتــازة، وتقــدم للحركــة الكثيــر ممــا 

نفتقــده عنــد كثيــر مــن اآلخريــن.
واشــار، الــى أن العاقــة تقتــرب مــن العــودة 

ــي ســوريا. ــداث ف ــل األح ــا قب ــى م ال
ينتقــد  أن  يجــوز ألحــد  أنــه ال  الــى  ولفــت 
حمــاس إذا ضُيــق عليهــا فــي كل المجــاالت، ثــم 
ــاون مــع  ــا إذا توجهــت ألي طــرف آخــر تع يلومونه

الحركــة.
ــإن حمــاس تســعى  ــو مــرزوق، ف وبحســب أب
ــن  ــع، موضحــا أن م ــع الجمي ــات م ــح عاق ــى فت ال

لندن خسرت 
اللعبة

كتب المحرر السياسي 
والمؤشــرات  الشــواهد  وحســب  يبــدو 
تســمية  افتعلــت  التــي  لنــدن  ان  الموجــودة 
ــهر  ــن الش ــع م ــي الراب ــزدوج ف ــوس الم الجاس
الحالــي هــي مجــرد ذريعــة ال اكثــر لتحقيــق 
التــي  روســيا  ضــد  الدفينــة  مقاصدهــا  اكثــر 
ــة  ــى وفاعل ــوة عظم ــا ق ــوم بانه ــا الي ــر اليه تنظ
فــي الســاحة الدوليــة وهــذا مــا يؤرقهــا ويزعجهــا 
عشــية  اي  التوقيــت  هــذا  اختــارت  لذلــك 
االنتخابــات الرئاســية وبالضبــط قبــل ثاثــة 
ايــام مــن اجرائهــا للتاثيــر عليهــا وعلــى الرئيــس 
بوتيــن الــذي يحظــى اليــوم بشــعبية كبيــرة 
بهــدف  وكذلــك  لروســيا  الناجحــة  لقيادتــه 
تشــويه ســمعة روســيا فــي الوســط الدولــي 
وممارســة الضغــوط عليهــا خاصــة لدورهــا فــي 

ســوريا ومناطــق اخــرى فــي العالــم.
المتصاعــدة  الكاميــة  الحــرب  وبعــد 
بيــن البلديــن شــهدنا الحــرب  الدبلوماســية 
ــدن لـــ 23 دبلوماســيا  ــرد لن ــدأت بط ــي ب الت
روســيا مــن اراضيهــا، اال ان موســكو ســرعان 
ــك باغــاق  ــى ذل ــل وزادت عل ــا ردت بالمث م
بطرســبورغ  فــي  البريطانيــة  القنصليــة 
البريطانييــن ايضــا.  وطــرد المستشــارين  
لــم يكــن هــذا الموقــف الروســي وحــده هــو 
ــزا  ــة »تيري ــا احــرج حكوم ــدن فم الصــادم للن
ــاة  ــا مســؤولية حي ــاي« ان موســكو حملته م
العميــل المــزدوج الــذي ســلمته اليهــا ســالما، 
اضافــة الــى مــا اعلنتــه ال تمتلــك هــذه المــادة 
بحضــور   1990 عــام  ابادتهــا  التــي  الســامة 
خبــراء مــن االمــم المتحــدة واميــركا فــي 

ازبكســتان.

جنرال صهيوني: صواريخ »غراد« حزب الله 
بالمرصاد لـ »اسرائيل«

ــان الصهيونــي، ان صواريــخ »غــراد«  ــدى الكي ــع المســتوى ل ــرال رفي ــال جن طهــران- كيهــان العربــي: ق
ــا تخشــاه  حــزب اهلل بالمرصــاد الســرائيل، وهــو م

ــة االســرائيلية. ــزة االمني االجه
ــة، صــرح  ــع »واال« العبري ــث لموق ــي حدي فف
هــذا الجنــرال قائــا: »ان صواريــخ »غــراد« حــزب 
اهلل لهــا قابليــة تاثيــر الــى عمق اربعيــن كيلومترا 
فــي الشــمال والجنــوب، وهــو مــا تخشــاه اجهــزة 
ــخ  االمــن االســرائيلية... وان قطــر هــذه الصواري
ــة حمــل رؤوس  ــا امكاني ــر وله ــي مت ــغ 122 مل يبل
انفجاريــة بزنــة ســتة كيلــو غرامــات ونصــف 

ــرام«. الكيلوغ

مؤكدًا أن حظر حركة "النجباء" جزءًا من هذه الستراتيجية..

سيناتور اميركي: نهدف الى حصر المصادر المالية 
لحلفاء ايران وتشويه صورتهم

* "النجباء" تنشط بشكل خاص في شرق سوريا وتشكل تهديدًا للمجموعة األميركية في التنف

أبناء اليمن يقتلون العديد من قيادات هادي في محافظة البيضاء..

هجمات جديدة للجيش واللجان في عدة محاور وخسائر العدوان السعودي والمرتزقة في أرتفاع كبير

روسيا: ال عالقة للبرنامج الصاروخي 
االيراني باالتفاق النووي

موســكو – وكاالت انبــاء:- اكــد منــدوب روســيا بمكتــب األمــم المتحــدة فــي فيينــا "ميخائيــل أوليانــوف" 
علــى ان االتفــاق النــووي ليــس بحاجــة التفــاق مكمــل، وصــرح بــأن البرنامــج الصاروخــي االيرانــي ال عاقــة 

لــه مطلقــًا باالتفــاق النــووي.
واضــاف "أوليانــوف الســبت، فــي تصريــح أدلــى بــه الــى وكالــة تــاس الروســية، "إنــه 
لمــن الضــروري أن يبقــى اإلتفــاق النــووي علــى الشــكل الــذي هــو عليــه حاليــًا ألنــه فــي 
الحقيقــة عبــارة عــن "تــوازن دقيــق وهــش للمصالــح" وان روســيا واثقــة مــن أن االتفــاق 

ال يحتــاج إلــى أي إتفــاق إضافــي”.

مشددًا أن الوضع االنساني في اليمن متأزم ومقلق جدا والبد من إرسال المساعدات االنسانية..

الرئيس روحاني: من الضروري ايقاف فوري للمجازر التي يتعرض لها الشعب اليمني
 نأمل أن يؤدي التعاون المتبادل بين طهران ومسقط الى دعم ومساعدة الشعب اليمني إلرساء السالم واالستقرار في ربوعه

التناقض التركي بين 
الممارسة واإلدعاء

مراسل أورينت في الغوطة الشرقية يسلم 
نفسه للجيش السوري

مدير FBI االسبق يهدد ترامب 
بالكشف عن أسرار قصته!

حملة ترامب اإلنتخابية تسطو على بيانات 
50 مليون مستخدم لفيسبوك

بلجيكا تلغي عقدا مع السعودية إلدارة 
مسجد خشية نشر التطرف

المالكي : ضرورة تكاتف الجهود والعمل لخدمة 
العراق وحماية ارضه وصيانة مقدساته  

المقاومة الفلسطينية االىسالمية : إعالن  العدو تدمير نفق 
تسجيل النتصارات وهمية ومحاول تضليل جديدة

الرئيس االسد على خطوط النار في الغوطة الشرقية 
متحديا االرهابيين وداعميهم

بوتين في طريقه لتحقيق فوز كاسح 
في انتخابات الرئاسة الروسية
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الريجاني: قدرات ايران الصاروخية غير قابلة للتفاوض 
والينبغي ربطها باالتفاق النووي

* محافظات البيضاء وتعز والجوف تشهد معارك طاحنة بين القوات 
اليمنية المشتركة والمرتزقة وقتالهم بالعشرات

* فشل زحف كبير للمنافقين في أحاشر والمدفعية اليمنية تدكهم 
وتكبدهم وسط اليمن خسائر فادحة

كيهــان العربــي – خــاص:- قتــل عــدد كبيــر مــن 
القــوات المواليــة لهــادي ومجموعــات المنافقيــن 
العــدوان  تحالــف  مــن  المدعومــة  المســلحة 
الســعودي االميركــي وجــرح آخــرون، أمــس األحــد 
ــان  ــش واللج ــة للجي ــات هجومي ــاث عملي ــي ث ف

الشــعبية بمحافظتــي الجــوف وتعــز.
وأوضــح مصــدر عســكري لصحيفتنــا، أن الجيــش 
مواقــع  باتجــاه  هجوميــة  عمليــة  شــنوا  واللجــان 
ــة خــب والشــعف  المســلحين فــي الخنجــر بمديري
كبــدت  العمليــة  أن  مؤكــدًا  الجــوف.  محافظــة 

والعتــاد. األرواح  فــي  المســلحين خســائر فادحــة 
واللجــان شــنوا  الجيــش  أن  المصــدر  وأضــاف 
عمليــة هجوميــة مماثلــة علــى مواقــع المســلحين فــي 
التبــة البيضــاء بمديريــة المصلــوب بالمحافظــة. وبيــن 
والجرحــى  القتلــى  مــن  عــددا  العمليــة خلفــت  أن 
فــي صفــوف المســلحين، مشــيرا إلــى انفجــار طقــم 

ــة. ــوة ناســفة خــال العملي عســكري بعب
وفــي محافظــة تعــز نفــذ الجيــش واللجــان 

ــري  ــه ب ــواب اللبنانــي نبي ــال رئيــس مجلــس الن ــاء:- ق ــروت – وكاالت انب بي
فــي دردشــة مــع اإلعامييــن حــول لقائــه ممثلــي الطوائــف الروحيــة، قــال فــي يــوم 
مــن أيــام الصــوم الكبيــر لــدى الطوائــف المســيحية الكريمــة ال كام فــي السياســة 

وال فــي اإلنتخابــات، فقــط اســتحضار لقيــم الصــوم وتعاليمــه الســامية.
وأضــاف: والؤنــا فــي الجنــوب الــذي كان وســيبقى عظيمــا فــي مقاومتــه 
وكان وســيبقى عظيمــا فــي وحدتــه وعيشــه المشــترك، كل اإلســتحقاقات 

إنتخابيــة أو غيــر اإلنتخابيــة علــى أهميتهــا وضروريتهــا تبقــى تفصيــا 
أمــام اســتحقاق حفــظ العيــش المشــترك وصــون الوحــدة الوطنيــة، فنحــن 
وكذلــك كل اللبنانييــن معنيــون بــأن نقــدم الصــورة المشــرقة للبنــان الــذي 
ــد، إنــه رســالة، كمــا عبــر قداســة البابــا  هــو أكثــر مــن وطــن وأكثــر مــن بل
ــن االمــام الســيد موســى الصــدر  ــا بولــس الثانــي وكمــا أعل الراحــل يوحن

فــي أكثــر مــن مناســبة”.

طالــب  انبــاء:-  وكاالت   - المحتلــة  القــدس 
الســيناتور االميركــي المتشــدد »تيــد بــو« بضــرورة 
أن  وأكــد  ايــران،  حلفــاء  لمواجهــة  الجــاد  العمــل 

حظــر حركــة النجبــاء اجــراء 
يتناســب مــع اســتراتيجية 
كبــرى وهــي المواجهــة مــع 

ــران. اي
واشــاد الســيناتور »تيد 
قــدم مشــروع  الــذي  بــو« 
النجبــاء  حركــة  حظــر 
االميركــي  للكونغــرس 
طالــب حكومــة واشــنطن 
بمهاجمــة فصائــل المقاومــة 
هــادي العراقيــة بذريعــة التواطــؤ مــع السياســات االيرانيــة  قــوات  مواقــع  علــى  إغــارة  الشــعبية 

والمســلحين جنــوب معســكر خالــد بمديريــة مــوزع 
. صفوفهــم  فــي  وجرحــى  قتلــى  وســقوط 

كمــا قتــل العشــرات مــن القــوات المواليــة لهــادي 
ــادات  ــم قي ــم بينه ــات المســلحة مصرعه والمجموع
وأصيــب آخــرون أمــس االحــد، خــال صــد محــاوالت 

زحــف واســعة لهــم فــي محافظــة البيضــاء.
وأفــاد مصــدر عســكري أن الجيــش واللجــان 
ــن التصــدي لمحــاوالت زحــف  ــوا م الشــعبية تمكن
واســعة نفذهــا المســلحون باتجــاه مديريــة ناطــع مــا 
ــم  ــي صفوفه ــى وجرحــى ف أســفر عــن ســقوط قتل

ــادات. بينهــم قي

نهنئ العالم االسالمي بذكرى مولد الخامس من أنوار الهداية الربانية باقر علوم األولين واآلخرين االمام محمد بن علي الباقر )عليهما السالم(

* كلما كانت منطقة الخليج الفارسي غير مستقرة 

كلما تضررت دولها أكثر من غيرهم

* وزير الخارجية العماني: ينبغي العمل على ايصال 

المساعدات االنسانية الى اليمن بسرعة

* نثمن أهتمام وجدية الجمهورية االسالمية في 

تعزيز السالم واالستقرار في المنطقة
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