
باحثونا ينتجون لدائن قابلة للتحلل 
خالل فترة قصيرة

ــي  ــا ف ــي:- نجــح باحثون ــان العرب ــران- كيه طه
جامعــة أميــر كبيــر التكنولوجيــة فــي إنتــاج مــواد 
ــة  ــي، قابل ــف صناع ــاس نص ــى مقي ــتيكية عل بالس

ــرة. ــرة قصي ــالل فت ــل خ للتحل
وقــال الدكتــور زاهــد أحمــدي، عضــو هيئــة التدريس 
البالســتيك  "إن  التكنولوجيــة:  كبيــر  أميــر  بجامعــة 
المســتخدم فــي صناعــة التعبئــة والتغليــف مهــم نظــرا 

لخصائصــه".

في رسالة رفعوها الى موغريني منددين بقمع آل خليفة..

عشرات البرلمانيين االوروبيين يدعون لإلفراج عن عائلة 
الناشط الوداعي والكف عن االنتقام من نشاطه

البرلمــان  مــن  عضــوا  أربعيــن  مــن  أكثــر  ارســل  رويتــرز:-   - بروكســل 
األوروبــي، ومــن مختلــف المجموعــات السياســية، رســالة مفتوحــة إلــى الممثلــة 
ــي؛  ــكا موغرين ــن فيديري ــة واألم ــي للشــؤون الخارجي ــاد األوروب الســامية لالتح
يطالبــون فيهــا بالضغــط ألجــل االفــراج عــن أفــراد مــن عائلــة الناشــط الحقوقــي 

ــي.  ــد الوداع ــي الســيد أحم البحران
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مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية تنفي اخبار اعادة فتح ميناء الحديدة..

طيران العدوان السعودي يقصف مطار صنعاء الدولي لمنع وصول رحالت اإلغاثة االنسانية هاآرتس: إحباط سعودي من تجاهل تل أبيب إشارات 
التصعيد ضد حزب الله

الرئيس الفرنسي يمهل السعودية حتى 
مساء اليوم لعودة الحريري

ــة  ــر صحفي ــروت – وكاالت : ذكــرت تقاري بي
لبنانيــة امــس  الثالثــاء، بــأن الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون وضــع مهلــة محــددة لعــودة 
ســعد  المســتقيل  اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس 

ــروت. ــى بي ــري إل الحري
ونقلــت التقاريــر  "أن ماكــرون وضــع مهلــة 
حتــى مســاء اليــوم  لعــودة الحريــري إلــى بيروت 
مــن أجــل انطــالق اآلليــة الدســتورية إمــا بيــن 
اســتقالته بصــورة رســمية أو اســتعادة الحيــاة 

ــاع “. ــع األوض ــة وتطبي الحكومي

مؤكدًا أننا سنطرد أميركا من المنطقة..

واليتي: تواجدنا في العراق وسوريا قانوني والسعودية ال 
تمثل الدول العربية

*  الحريري اعلن خالل لقائنا في بيروت االستعداد للوساطة بين السعودية وايران وغير ذلك كذب

مؤكدا على أهمية االسراع بتوفير حاجيات المتضررين، خالل تفقده المناطق المنكوبة وعمليات اإلغاثة عن كثب..

الرئيس روحاني: الجميع حكومة وشعباً والقوات المسلحة يقفون بكل قواهم الى جانب المتضررين من الزلزال

الجعيد: إحباط في الشارع السني 
بلبنان من السعودية

بيــروت - وكاالت انبــاء:- قــال المنســق العــام لجبهــة العمــل االســالمي  فــي لبنــان، الشــيخ زهيــر 
الجعيــد،"ان هنــاك تعاطــف كبيــر مــع رئيــس الحكومــة  ســعد الحريــري  فــي الشــارع الســني والحريــري اليــوم 
هــو غيــر مــا كان عليــه قبــل  االســتقالة ، نتيجــة المظلوميــة التــي تمارســها عليــه  الســعودية  مضيفــا ان "هنــاك 

إحبــاط فــي الشــارع الســني مــن الســعودية".
وأكــد الشــيخ زهيــر الجعيــد، "ان هنــاك تعاطــف كبيــر مــع رئيــس الحكومــة  ســعد الحريــري  فــي الشــارع 
الســني والحريــري اليــوم هــو غيــر مــا كان عليــه قبــل  االســتقالة ، نتيجــة المظلوميــة التــي تمارســها عليــه  
الســعودية "، مشــيرا الــى "ان هنــاك إحبــاط فــي الشــارع الســني مــن الســعودية، وترجــم ذلــك مــن خــالل 

الدعــوة الــى تظاهــرة تأييــدا للحريــري والتــي حــال  تيــار

مشددًا أن وضع الشعب اليمني وخيم ومقلق، في رسالة لألمين العام لألمم المتحدة..

ظريف: على المجتمع الدولي إتخاذ إجراء مؤثر وحازم النهاء الحرب الحمقاء ضد اليمن
أكدنا منذ بداية االزمة بان الطريق الوحيد العادة السالم واالستقرار في اليمن هو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تضم جميع األطراف بعيدا عن التدخالت األجنبية 

وخسرت الرياض 
الرهان الصهيوني

بي بي سي: التحالف الدولي هّرب من الرقة 
أهم أعضاء داعش ومئات االرهابيين

العفو الدولية تسخر من محاولة جيش ميانمار تبرئة 

ساحته من ارتكاب فظائع بحق الروهينغا

اإلعالم الصهيوني: السعودية تقود خطوة 
العتراف عربي شامل بـ“إسرائيل”

دبلوماسي غربي قابل الحريري: ظروف غير طبيعية وأجهزة 
تنصت وتفتيش زوجته كلما دخلت الباب

المالكي : ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة 
التحديات التي تتعرض لها البالد

مركز حقوق االنسان الفلسطيني يطلق حملة أممية لمحاكمة 

قادة العدو الصهيوني في الجنائية الدولية

سوريا : وجود أي قوات عسكرية أجنبية على اراضينا 
دون موافقة الحكومة اعتداء على السيادة

موسكو: )تحالف واشنطن( غير شرعي ويقدم 

دعما مباشرًا إلرهابيي »داعش«

العدد )9714( السنة الثامنة والثالثون ، االربعاء 26 صفر، 1439 هـ ق 24 آبان 1396 هـ ش، 15 تشرين الثاني 2017م على الصفحة الثالثة

إيران تصدر االسمنت الى 34 بلدا

*  مصدر: الزلزال الحق خسائر بـ 7 مدن و 1930 قرية في محافظة 
كرمانشاه، )530( قتيال و)7460( جريحا حتى اآلن

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اهالــي  ان  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
المحافظــة كانــوا واليزالــون فــي طليعــة الدفــاع عــن 
البــالد والثــورة االســالمية؛ مضيفــا ان اليــوم هــو يــوم 
تعزيــز الوحــدة والتالحــم بيــن الشــعب والحكومــة.

ــاء خــالل  ــي أمــس الثالث ــال الرئيــس روحان وق
ــات بمحافظــة كرمانشــاه،  ــة ادارة االزم ــاع لجن اجتم
قائــال ان اهالــي محافظــة كرمانشــاه )غــرب البــالد( 
بــادروا قبــل جميــع المؤسســات الــى مســاعدة ااُلســر 

الثكلــي والمتضــررة مــن زلــزال كرمانشــاه.
ــى  ــس ال ــاح أم ــة صب ــس الجمهوري ووصــل رئي
المتضــررة  المناطــق  لتفقــد  كرمانشــاه  محافظــة 
وقصــر  ذهــاب  ســربل  مــدن  بمافيهــا  بالزلــزال 
شــيرين وثــالث باباجانــي لالطــالع المباشــر علــى 

واحتياجاتهــم. المتضرريــن  االهالــي  اوضــاع 

ولفــت الــى ضــرورة دعــم االجــراءات الخاصــة 
بــادارة االزمــات فــي شــكله الصحيــح، لكونــه يشــكل 

مســؤولية وطنيــة قبــال المتضرريــن مــن اهالــي 

* األمم المتحدة: يجب رفع الحصار عن اليمن فورًا حيث مخزون 
القمح نحو النفاد والوضع الصحي في تراجع سريع

* سلطنة عمان تكسر حصار تحالف العدوان وصراع  خفي بين 
الرياض وأبوظبي لفرض السيطرة على المرتزقة

كيهــان العربــي - خــاص:- كثــف طيــران العــدوان االجرامــي البربــري 
الســعودي األميركــي، اســتهدافه مطــار صنعــاء الدولــي بالعديــد مــن الغــارات 
VOR-( خــالل اليوميــن الماضييــن مدمــرا منظومــة جهــاز اإلرشــاد المالحــي

DME( ، بهــدف إيقــاف رحــالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الخاصــة 
باإلغاثــة.

واكــدت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي واألرصــاد بــأن هــذا االســتهداف 

يعتبــر انتهــاكًا صريحــًا للمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة وتحديــًا صارخــًا لألمــم 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي وإتفاقيــة شــيكاغو المــادة )3( مكــرر والتــي تنــص 

علــى عــدم اســتهداف المطــارات المدنيــة.
وناشــدت الهيئــة المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن تحمــل مســئولياتها 
اليمنيــة المدنيــة وتطالــب  العــدوان الغاشــم علــى المطــارات  تجــاه هــذا 

بالتحقيــق الفــوري واتخــاذ موقــف 

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- تجاهلــت تــل 
أبيــب الرســائل الســعودية بشــن حــرب بالوكالــة 
أصــاب  أمــر  لبنــان.  فــي  اهلل  حــزب  ضــد  عنهــا 

ــن  ــزب اهلل م ــة ح ــم أن إزال ــاط، رغ ــة باإلحب المملك
لبنــان رغبــة تتشــارك بهــا الريــاض وتــل أبيــب. ومــا 
ضغــط المملكــة علــى رئيــس الحكومــة اللبنانيــة 

ســعد الحريــري لالســتقالة إال إلعــالن حــرب.
القيــادات  تلقــت  لقــد  الصحيفــة،  وقالــت 
ــد  ــد الســعودي محم ــي العه اإلســرائيلية رســالة ول
بــن ســلمان برغبتــه تنفيــذ عــدوان علــى لبنــان 
ــت  ــرة اكتف ــن األخي ــه، لك ــة عن ــرائيلية نياب ــد إس بي
بهجــوم لفظــي علــى حــزب اهلل وإيــران ولــم تتخــذ 
أيــة خطــوات لزيــادة التأهــب علــى طــول الحــدود 
الشــمالية، مــا خلــق هاجــس الريــاض مــن عــدم 

وجــود نيــة إســرائيلية بالمواجهــة.
االســتخبارات  وزيــر  ان  الــى  واشــارت، 
اإلســرائيلية يســرائيل كاتــس لــم يشــر الــى عمــل 
ــات  ــديد العقوب ــب تش ــه “يج ــال إن ــل ق ــكري ب عس
عشــر  الثانيــة  القنــاة  قالــت  فيمــا  لبنــان”،  علــى 
اإلســرائيلية أن اســرائيل “لــن تقــدم علــى حــرب 
وأن الدخــول فيهــا لــن يكــون ســهاًل وســيكون باهــظ 
الثمــن، وبالتالــي فانهــا ترفــض أن تكــون وكيــاًل 

الســعودية”. للرغبــات 

طهــران - كيهــان العربــي:- أكــد مستشــار قائــد 
الثــورة االســالمية الدكتــور علــي أكبــر واليتــي أن 
الســعودية ال تمثــل الــدول العربيــة لتتكلــم بالنيابــة 
وســوريا  العــراق  فــي  االيرانــي  والتواجــد  عنهــا، 
قانونــي وجــاء بطلــب رســمي وبهــدف التشــاور. 

وقــال الدكتور واليتــي للمراســلين حــول االجتمــاع 
العالمــي لمحبــي أهــل البيــت )ع( أن أعــداء المنطقــة 
يحاولــون التفريــق بيــن المســلمين فــي المنطقــة 

والعــالج الوحيــد لمواجهتهــم هــو الوحــدة.
العالمــي لمحبــي أهــل  وأوضــح أن االجتمــاع 
ــاء الشــيعة  ــن علم ــت )ع( يضــم 500 شــخص م البي
الشــيعة  مــن 94 دولــة و250 شــخص مــن علمــاء 
برنامــج  ســتضمن  حيــث  ايــران  داخــل  والســنة 
االجتمــاع عــرض عــدد مــن الكتــب والمقــاالت التــي 
تؤكــد علــى الوحــدة االســالمية واعتبــار أهــل البيــت 

حلقــة الوصــل بيــن المســلمين.
رئيــس  اســتقالة  واليتــي  الدكتــور  واعتبــر 
ــت  ــاءت تح ــري ج ــعد الحري ــة س ــة اللبناني الحكوم

الضغــط وبامــالء ســعودي 
موضحــًا  كامــل،  بشــكل 
تنجــح  لــم  الســعودية  أن 
وســوريا  العــراق  بتقســيم 
ولهــذا ركــزت علــى  لبنــان.
ادعــاءات   ونفــى 
ــي   ــة  اللبنان ــس الحكوم رئي
لــب  بالط الحريــري   ســعد 
فــي  ا  ـ لقائهمـ خــالل  منــه 
بيــروت، عــدم تدخــل إيــران 
ــى ان هــذا  ــة، مشــيرا ال ــان  الداخلي ــي شــؤون  لبن ف
الــكالم لــم يحصــل أبــداً، وهــو عبــارة عــن إمــالءات 
ســعودية، مضيفــا ان الحريــري اعلــن فــي اللقــاء 
الــذي جــرى فــي بيــروت االســتعداد للوســاطة بيــن 

. وايــران  الســعودية 

* تدمير أكثر من 11 الف منزل في االرياف و4500 في المدن بالزلزال والمناطق المتضررة بحاجة لبناء 30 الف وحدة سكنية
* ممثلو قائد الثورة يتفقدون المناطق المتضررة والحرس ينقل أكبر مستشفى ميداني 

لكرمانشاه والمرجع السيستاني يحّث مقلديه التبرع للمتضررين

* ألسنة نيران الحرب العدوانية على اليمن تشتعل آوارها للعام الثالث وحولت 

البلد الى جحيم دون تصور واضح لنهايتها

* مصرع آآلف االبرياء خاصة النساء واالطفال وتدمير البنية التحتية والمنشات 

المدنية وحرمان الشعب اليمني أبسط حاجاته االساسية

* قطع سبل المساعدات االنسانية الى اليمن الذي يعاني من المجاعة جعلت 

الكارثة االنسانية الوخيمة أشد وأقسى بكثير

* مسؤولية إرتكاب جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية تقع على عاتق 

الذين يتشبثون بالخيار العسكري لتسوية االزمة

* مستعدون لدعم جهود االمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين والدخول في 

حوار بناء بهدف متابعة مشروعنا إلنهاء األزمة 

* طهران مستعدة للتعاون مع االمين العام لالمم المتحدة الرسال المساعدات 

االنسانية والصحية الى الشعب اليمني فورا
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