
بعد أن نضموا مسيرة في نيويورك..

أكثر من )125( أخصائي نفسي اميركي يطالب بعزل ترامب 
النه "غير مستقر نفسيا وعقليا" 

نيويــورك - وكاالت انبــاء:- نظــم أكثــر مــن 
العقليــة  األمــراض  فــي  المتخصصيــن  مــن   125
والنفســية مســيرة فــي مدينــة نيويــورك للمطالبــة 
بعــزل الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب كونــه 
ــى  ــاد إل ــود الب ــًا ويق ــر مســتقر نفســيًا وعقلي "غي

ــة". كارث

بأمــان والحصــول علــى الجنســية الميانماريــة والتمتــع بكاّفــة حقــوق المواطنــة 
فــي بادهــم.

وطالــب المجتمــع الدولــي ببــذل مزيــد مــن الجهــود لحــّل المشــاكل 
األمنيــة والسياســية فــي ميانمــار.

ووصفــت األمــم المتحــدة ســابقًا الهجمات التي تســتهدف مســلمي الروهنغيا 
فــي إقليــم أراكان بأنهــا منّظمــة ومنســقة ومخطــط لهــا وأّن الغايــة األساســية مــن 

تلــك الهجمــات هــي إجبــار الســكان علــى اللجــوء نحــو بنغاديش.
وفــي وقــت ســابق أيضــًا قــال المفــوض األممــي لحقــوق اإلنســان زيــد بــن رعد إّن 
الحملــة العســكرية علــى الروهنغيــا فــي ميانمــار تهــدف إلــى طــرد المســلمين وتطهيــر 

اإلقليــم مــن وجودهــم بشــكل نهائــي.

700 مليار دوالر قيمة احتياطيات 
ايران المنجمية

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال مصــدر مســؤول فــي غرفــة التجــارة 
االيرانيــة ان االحتياطيــات المنجميــة المكتشــفة فــي البــاد لحــد اآلن تبلــغ 

ــار دوالر. ــو 700 ملي ــا نح قيمته
ــار  ــغ 57 ملي ــران تبل ــي اي ــة ف ــات المنجمي ــم االحتياطي ــاف، ان حج واض

ــار دوالر.  ــة 700 ملي ــن بقيم ط
ونــوه الــى ان الهــدف االســتثماري فــي هــذا القطــاع يبلــغ 1100 مليــار دوالر خــال 
الخطــة التنمويــة السادســة ومنــه اجتــذاب 250 مليــار دوالر مــن الخــارج وهــو مايمهــد 

لحضــور المســتثمرين االجانــب فــي هــذا القطــاع. 

KAYHAN-AL-ARABI
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فيما االتحاد البرلماني الدولي يدين أعمال االبادة بحقهم..

األمم المتحدة مستمرة في تقاعسها إزاء  مذابح مسلمي الروهنغيا في ميانمار
ملتقيا بروجردي في طهران..

المبعوث الفرنسي في شؤون سوريا: إيران تلعب دورا 
بناء في إستقرار المنطقة

العميد اسماعيلي: لن نسمح لالجانب 
بارتكاب أي حماقة

ــر  ــد مق ــي:- اكــد قائ ــان العرب ــران - كيه طه
ــاع الجــوي االيرانــي  ــاء )ص(" للدف ــم االنبي "خات
ــظ  ــا تحاف ــان قواتن ــماعيلي ب ــرزاد اس ــد ف العمي
علــى حــدود البــاد بــكل اقتــدار ولــن تســمح 

لاجانــب بارتــكاب اي حماقــة.
واشــار العميــد اســماعيلي الــى التصريحــات 
االميركــي  الرئيــس  اطلقهــا  التــي  المهينــة 
ــال: ان  ــن، وق ــة والشــعب االيرانيي ضــد الحكوم
القــول بــان خطــاب الرئيــس االميركــي ادى الــى 
تضامننــا، كام خاطــئ، فهــل لــم نتضامــن نحــن 
إن لــم يطلــق ترامــب تصريحاتــه هــذه؟ بــل ان 

بسبب تصرفات ترامب بعدم تاييد التزام طهران باالتفاق النووي..

ظريف: لم يعد أحد بعد يثق بأي حكومة اميركية 
للدخول في مفاوضات معها

* وزير خارجية بريطانيا يتصل ثانية مع نظيره ظريف ويؤكد تمسك بالده باالتفاق النووي

خسائر كبيرة للعدوان السعودي تجبره على التراجع من الحدود اليمنية..

عمليات جديدة ناجحة للقوات اليمنية المشتركة ضد الغزاة ومرتزقتهم والرياض تخضع هادي للمراقبة المشددة
* المنظمة العربية لحقوق االنسان: جرائم االمارات في اليمن تفاقمت وبلغت حدا يهدد النسيج االجتماعي وسلمه األهلي

مستشارتها تؤكد أن مواقف ترامب تجاه إيران غير مسؤولة..

موغيريني: ال بديل عن االستمرار باالتفاق 
النووي مع ايران

ــل عــن  ــي" أال بدي ــكا موغيرين ــي "فيديري ــة االتحــاد األوروب ــرة خارجي لوكســمبروغ - اف ب:- اكــدت وزي
االســتمرار باالتفــاق النــووي مــع إيــران.

وقالــت "موغيرينــي" فــي تصريحــات علــى هامــش اجتماعــات وزراء خارجيــة االتحــاد فــي لوكســمبورغ إن 
أوروبــا ستســتمر بدعــم االتفــاق النــووي، مشــيرة الــى أن االتحــاد بحاجــة الــى هــذا االتفــاق مــن أجــل أمنــه.

وكان المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يوكيــا أمانــو قــد أكــد لموغيرينــي أن مفتشــي الوكالــة 
لــم يجــدوا أي صعوبــة فــي الوصــول الــى المواقــع النوويــة اإليرانيــة لمعاينتهــا، وهــو مــا يناقــض كام الرئيــس 

األميركــي دونالــد ترامــب حــول هــذه النقطــة. 

اقتدى بصدام فخسر 
تاريخه السياسي

حزب الله: مشروع أمريكا اإلرهابي فشل 
في ضرب سورية والمقاومة

مقتل زعيم تنظيم 

داعش في آسيا

عون يدعو لعودة آمنة لالجئين السوريين 
في لبنان لمناطق هادئة في سوريا

البابا ينتقد أمريكا ضمنيا النسحابها 

من اتفاق باريس للمناخ

القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك وتسيطر على المراكز 
والمنشآت االستراتيجية في ارجاء المحافظة

ليبرمان: الخليل تشكل أحد أساسيات وجودنا كشعب 

ووطن،واعتماد الرؤية الصهيونية

الجيش السوري يضبط أسلحة "إسرائيلية" وسط 
البالد ويحرر بلدات بريف دير الزور

النمسا.. فوز الشاب المحافظ سيباستيان 

كورتز باالنتخابات التشريعية

العدد )9690( السنة السابعة والثاثون ، الثاثاء 26 محرم، 1439 هـ ق 25 مهر 1396 هـ ش، 17 تشرين االول 2017م على الصفحة الثانية

واليتي: ايران اصبحت اكثر اقتدارا 
في عهد سماحة القائد

مصــادر  كشــفت  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
إعاميــة ســعودية عــن مقتــل 45 عســكريًا ســعوديان 
ــارك  ــي مع ــن ف ــة عشــرات آخري ــل وإصاب ــى األق عل

ــة. ــدود اليمني ــد الح ــي عن ــهر الماض الش
اليمنــي  الجيــش  قــوات  اســتهدفت  ميدانيــًا، 
وقذائــف  كاتيوشــا  بصواريــخ  الشــعبية  واللجــان 
المدفعيــة تجمعــات وآليــات الجنــود الســعوديين 
األبيــض،  البيــت  وموقــع  ــم،  المُوَسِّ بوابــة  فــي 
ــف  ــة للتحال ــارات جوي ــع غ ــًا م ــس، تزامن ــل قي وجب
الســعودي االميركــي االجرامــي اســتهدفت جبــل 
الســعودية،  جيــزان  فــي  العمــود  وموقــع  الــدود، 
حيــث امتــدت الغــارات الجويــة لتحالــف العــدوان 
إلــى مدينتــي حــرض وميــدي الحدوديتيــن فــي 
محافظــة حجــة غــرب اليمــن فقــد اســتُهدَِفتا بـــ28 

غــارة جويــة. 
يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع كســر الجيــش اليمني 
الســعودي  الجيــش  زحــف  الشــعبية  واللجــان 
ومرتزقتــه علــى مواقــع عســكرية فــي الشــرفة فــي 
نجــران، وتكبيدهــم خســائر فــي األرواح، إذ أوضحــت 

الفاشــلة  الزحــف  محاولــة  أن  عســكرية  مصــادر 
علــى المواقــع تمــت بغطــاء جــوي مكثــف مــن قبــل 
الطيــران الحربــي ومروحيــات »أباتشــي« التابعــة 

ــدوان. للع
ســعوديون  عســكريون  وجــرح  قتــل  كمــا 
بقصــف صاروخــي ومدفعــي علــى مواقــع المخــروق 

الصغيــر وقيــادة الفــواز ومعســكر رجــا ومســتحدث 
المخــروق فــي نجــران، حســب مصــدر عســكري 
لصحيفتنــا مشــددا أن اصــوات ســيارات االســعاف 
تســمع حتــى مســاء أمــس فــي المنطقــة لنقــل 

القتلــى والجرحــى .

طهــران - كيهــان العربــي:- علــى الرغــم مــن دعــوة وإصــرار الــرأي العــام 
العالمــي علــى ضــرورة إرســال قــوات حفــظ ســام إلــى إقليــم أراكان فــي ميانمــار 
ليتمكــن مســلمو الروهنغيــا مــن العــودة إلــى ديارهــم والعيــش فيهــا بأمــان إاّل أّن 

األمــم المتحــدة لــم تُــدرج حتّــى اآلن هــذه المطالــب علــى أجندتهــا.
روبــرت كولفيلــي المتحــدث بإســم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لحقــوق اإلنســان: هنــاك حاجــة ماسّــة لتوفيــر الظــروف المائمــة لعــودة 
مســلمي الروهنغيــا إلــى ديارهــم وتوفيــر هــذه الظــروف يقــع علــى عاتــق 

المجتمــع الدولــي أو مجلــس األمــن.
وأكــد كولفيلــي علــى ضــرورة تدخــل المجتمــع الدولــي ألّن بعــض الجئــي 
إقليــم أراكان الموجوديــن فــي بنغاديــش يريــدون العــودة إلــى مناطقهــم 

المبعــوث  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الفرنســي فــي شــؤون ســوريا »فرانــك جيليــه«، أن 

ــاء  ــران تلعــب دورا بن الجمهوريــة االســامية فــي اي
فــي اســتقرار المنطقــة، وأنــه نظــرا لهــذا الــدور فــإن 
فرنســا مســتعدة تمامــا للتعــاون مــع ايــران فــي هــذا 

المجــال.
وأشــار »فرانــك جيليــه« خــال لقائــه رئيــس 
لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي 
مجلــس الشــورى االســامي الدكتــور عــاء الديــن 
بروجــردي، الــى الوتيــرة المتناميــة للتعــاون بيــن 
ايــران وفرنســا، وقــال: ان مــا يهــم فرنســا هــو ان 
تكــون العاقــات بيــن البلديــن مبنيــة علــى اســاس 
االحتــرام والتفاهــم المتبــادل والمصالــح المشــتركة، 
وفــي هــذا االطــار فــإن فرنســا ترحــب بالتعــاون مــع 

ــف المجــاالت. ــي مختل ــران ف اي
بتطويــر  ترغــب  فرنســا  أن  »جيليــه«  وصــرح 
ــة  ــع الجمهوري ــع مســتواها م ــة ورف ــات الثنائي العاق
االســامية االيرانيــة، وفــي هــذا المجــال تدعــو الــى 
االســتفادة المثلــى للطاقــات والفــرص المتاحــة لــدى 

ــن. البلدي

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ان مــا قــام بــه الرئيس 
االميركــي »دونالــد ترامــب« بشــأن االعــان عــن 
يمــس  النــووي،  باالتفــاق  طهــران  التــزام  عــدم 
مصداقيــة واشــنطن وامكانيــة الوثــوق بواشــنطن.

وقــال الوزيــر ظريــف خــال حديثــه مــع شــبكة 
»ســي بــي اس« الخبريــة، مــن اليــوم فصاعــدا ال 
يثــق احــد بــاي مــن الحكومــات االميركيــة للدخــول 
فــي مفاوضــات طويلــة االمــد مــع هــذا البلــد؛ ومدلــا 
علــى ذلــك بقولــه ان فتــرة صاحيــة اي تعهــد مــن 
جانــب الحكومــة االميركيــة تعيــد الــى الذاكــرة 'هــذا 

الرئيــس'.
وفــي معــرض رده علــى ســؤال بشــأن تداعيــات 
ــدة  ــات الجدي ــى التوافق ــض، عل ــت االبي ــف البي موق
ــا يخــص  ــغ، فيم ــران وشــركة بوين ــن اي ــرة بي االخي
ــه  ــا، ان ــة قائ ــر الخارجي ــرات، صــرح وزي شــراء الطائ

فــإن  معلوماتــي  حســب 
عــداء  اي  تكــنّ  ال  ايــران 

االميركيــة. للشــركات 
اخــر  ســؤال  علــى  وردا 
حــول توقــف الجهــود الهادفــة 
ــل'  ــات افض ــة عاق ــى 'اقام ال
مــع االدارة االمريكيــة الحالية، 
قــال ' باعتقــادي ان حكومــة 
ــى  ــض النظــر عل ــب تغ ترام
منطقتنــا،  فــي  الحقائــق 
هــذه  بــان  نعتقــد  ونحــن 
القضيــة ســتكون هامــة بالنســبة المريــكا وحكومــة 
ترامــب لكــي تعمــدا الــى اصــاح الخلــل المعرفــي 

المنطقــة'. ازاء  لديهمــا 

مشددا أن اميركا هي التي ستندم اذا انسحبت من االتفاق النووي، خالل لقاءاته كبار الوفود الدولية في سان بطرسبورغ..

الريجاني: مستقبل واعد بانتظار سوريا ونهج اقليم كردستان مخطط صهيوني يضر بالمنطقة
* اجراءات البرلمان والحكومة العراقية جيدة لكنها ليست كافية ويجب السعي 

لحل القضايا بأسرع وقت ممكن
* أحد لم يكن يتصور ان سوريا تستطيع المقاومة اال ان معرفتنا 

بسوريا منحتنا االيمان بهذا الطريق
* حمودة صباغ: ايران البلد الشقيق الذي لن ننسى دعمه للمقاومة 

في سوريا ونأمل باستمرار هذا الدعم
* سليم الجبوري: نقدر ونثمن مواقف ايران الداعمة للعراق والتي 

ما زلنا بحاجة الى مشورتها ودعمها 
* أزيربو: ال ينبغي ألي دولة السعي اللغاء اإلتفاق النووي وفتوى سماحة القائد 

بحرمة استخدام األسلحة النووية مهمة للغاية
* كوريا الشمالية تدعو إيران للتعاون والسعي المشترك 

لمجابهة سياسات أميركا التعسفية

سنعيد النظر في االتفاق النووي لو بقي يكلفنا دون ان يكون لنا منه عائد بسبب سلوك ترامب المعادي


