
فــي هــذه البــاد.
االيرانيــة  المبــادرة  ظريــف  الدكتــور  وجــدد 
علــى  تتركــز  والتــي  اليمنيــة  األزمــة  لتســوية 
ــار، وتأميــن  ــي وقــف إطــاق الن ــع، وه ــاط األرب النق
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األمم المتحدة: التحالف بقيادة الرياض يتجاهل طلباتنا بإيصال المساعدات الى اليمن

القوات اليمنية المشتركة تكبد قوات العدوان السعودي والمرتزقة خسائر بشرية ومادية جسيمة في عدة جبهات 
وزراء خارجية )51( دولة يعلنون دعمهم 

الكامل لالتفاق النووي

البشير: لسنا مع إعالن حرب 
عربية ضد إيران

الخرطــوم - وكاالت انبــاء:- قــال الرئيــس 
الســوداني عمــر البشــير ان بــاده ليســت مــع 

ــران. ــة ضــد إي اعــان حــرب عربي
وأضــاف البشــير، فــي حــوار مــع تلفزيــون 
“الخيــار  أن  الثاثــاء،  مســاء  اليــوم”  “روســيا 
األفضــل للتعايــش بيــن العــرب وايــران هــو مــن 
خــال الحــوار، وليــس مــن خــال المواجهــة 

العســكري”. والعمــل 
وتابــع: “ال توجــد أي حكمــة لمواجهــة إيرانيــة 
ــى أن  ــي”. وشــدد عل ــت الحال ــي الوق ــة ف - عربي
“مواجهــة عســكرية بيــن الطرفيــن هــي خســارة 
للمنطقــة بأكملهــا”. مضيفــًا: “لســنا مــع إعــان 

حــرب ضــد ايــران”.

الحريري يتريث باالستقالة استجابة 
للرئيس عون

رئيــس  اعلــن  انبــاء:-  وكاالت   - بيــروت   
فــي  تريثــه  الحريــري  ســعد  اللبنانيــة  الحكومــة 

عــون. للرئيــس  اســتجابة  االســتقالة  طلــب 
ــن القصــر الرئاســي  ــاه م ــي خطــاب ت ــال ف وق
عــون  ميشــال  الرئيــس  مــع  عقدهــا  خلــوة  بعــد 
أمــس االربعــاء، "لقــد عرضــت اليــوم اســتقالتي علــى 
ــث  ــى التري ــى عل ــد تمن ــون وق ــس ع ــة الرئي فخام

مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان، في رسالته الى الوزير باسيل..

ظريف:  يجب وقف الحرب على اليمن واالسراع 
في إرسال المساعدات لشعبه 

مؤكدًا أن صانعي االرهاب يخططون إلثارة أزمات جديدة في المنطقة، خالل كلمته أمام قمة سوتشي..

الرئيس روحاني: توجد فرصة حقيقية الحالل السالم في سوريا يجب إستثمارها
* ايران كانت أول دولة استجابت لنداء الشعب السوري في التصدي للجماعات التكفيرية االرهابية

مهنئة العراق وسوريا وشعوب المنطقة وأبطال المقاومة باالنتصار..

وزارة الخارجية: القضاء على "داعش" فتح كبير 
واإلرهاب وحماته محكومون بالفشل

 طهــران - كهــان العربــي:- اصــدرت وزارة الخارجيــة بيانــًا لمناســبة انتهــاء دولــة داعــش اإلرهابيــة 
ــون بالفشــل. ــم محكوم ــًا وسياســيًا وعســكريًا بأنه ــًا ومالي ــه فكري ــاب وحمات ــه االره ــرت في ــة اعتب المزعوم
واشــار البيــان الــى: القضــاء علــى "دولــة العــراق والشــام" المزعومــة ورفــع رايــة انتصــار الحــق علــى الباطــل فــي 
ــدة للخبــث والقتــل واإلجــرام والفتــح الكبيــر الــذي حققــه رجــال المقاومــة األبطــال، وذلــك بعــد 6  آخــر قاعــدة مول
أعــوام مــن المقاومــة البطوليــة والباســلة أمــام جميــع المؤامــرات األميركيــة - الصهيونيــة فــي المنطقــة، فــي ظــل 

توجيهــات ســماحة قائــد الثــورة اإلســامية وبســالة قائــد المفاخــر اللــواء ســليماني.

مشيدًا بالقضاء على الغدة السرطانية »داعش« التي زرعها االعداء في المنطقة، خالل استقباله قادة قوات التعبئة ومنتسبيها..

القائد: هزيمة الشباب المؤمن ألميركا في المنطقة من معاجز الثورة االسالمية
* ردًا على رسالة اللواء سليماني: تم إجتثاث الشجرة الخبيثة التي غرستها طواغيت العالم على أيديكم أنتم العباد الصالحين في سوريا والعراق

محور الشر والصدمة 
الصاعقة

متعب بن عبدالله متمسك بموقفه من نقل 
السلطة وال يتعاون في التحقيقات 

ماهي قصة الصناديق التي سلمتها السعودية 

“للصدر” وسؤال اإلمارات عنها؟ 

السامرائي: الحديث عن تحالف سعودي إسرائيلي 
بات واضحاً وعلى المكشوف 

اللويزي عضو اتحاد القوى: الفاشلون السنة 

هم فقط من يريد تأجيل االنتخابات

كتائب حزب الله : سالح المقاومة حاضر واكثر جهوزية 
من السابق لتدمير القواعد االمريكية

الجهاد االسالمي: سالح المقاومة غير قابل للنقاش 

ولن نتخلى عنه حتى تحرير فلسطين

سوريا : من يتهم حزب الله باإلرهاب هو 
اإلرهابي بحد ذاته

المانيا تقف سدًا في وجه طموحات 

السعودية في االتحاد األوروبي

العدد )9720( السنة الثامنة والثاثون ، الخميس 4 ربيع االول، 1439 هـ ق 2 آذر 1396 هـ ش، 23 تشرين الثاني 2017م على الصفحة الثالثة

الجمعية العالمية للصلب تعلن ارتفاع انتاج 
الصلب اإليراني بنسبة %24

* االزمة السورية كانت منذ البداية نتيجة التدخل الخارجي المباشر 
وارسال السالح الى »داعش« و »النصرة«

* بعض القوى التي تدعي الديمقراطية وحقوق االنسان لم تدخر أي شيء 
حتى استخدام االرهاب والعنف لتحقيق اهدافها

* بقية المجموعات االرهابية في طريقها الى االنهيار وال مبررات لوجود 
قوات اجنبية في سوريا من دون موافقة دمشق

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي ان صانعــي 
جديــدة  ازمــات  الثــارة  يخططــون  االرهــاب 
ــة االســامية  ــى ان الجمهوري ــا ال ــة، الفت بالمنطق
لنــداء  اســتجابت  دولــة  اول  كانــت  ايــران  فــي 
للجماعــات  التصــدي  فــي  الســوري  الشــعب 

االرهابيــة. التكفيريــة 
واشــار الرئيــس روحانــي فــي كلمتــه أمــام القمــة 
الروســي  الرئيســين  التــي جمعتــه مــع  الثاثيــة 
الــى  الروســية،  سوتشــي  مدينــة  فــي  والتركــي 
الجهــود الواســعة التــي بذلتهــا ايــران وروســيا وتركيــا 
فــي مجــال مواجهــة االرهــاب والتطــرف، والنجــاح 
الــى توفيــر ارضيــة ايجــاد حــل سياســي لازمــة 
الســورية، وفتــح آفــاق جديــدة النهــاء االزمة الســورية، 
مؤكــدا علــى وحــدة تــراب وســيادة واســتقال ووحــدة 
ســوريا، وااللتــزام باحــال الســام واالســتقال فــي 

ســوريا عــن طريــق التعــاون الوثيــق.
ولفــت رئيــس الجمهوريــة الــى ان االســاس 
المجموعــات  بقيــة  وان  انهــار  لداعــش  الرئيــس 

ان  قائــا،  االنهيــار،  الــى  طريقهــا  فــي  االرهابيــة 
االرهــاب التكفيــري يجــب أن يتــم القضــاء عليــه 

فــي ســوريا والمنطقــة.
منــذ  كانــت  الســورية  االزمــة  ان  وأضــاف، 
البدايــة نتيجــة التدخــل الخارجــي المباشــر وارســال 
الســاح الــى أن تــم تأســيس »داعــش« و«النصرة« 

وتــم تغذيتهمــا باالرهــاب والتطــرف وهــذا بحــد ذاتــه 
أهــم عامــل الطالــة أمــد االزمــة، ولحســن الحــظ 
اننــا اليــوم فــي ظــل أوضــاع انهــارت فيهــا اســس 
»داعــش« وان بقيــة المجموعــات االرهابيــة فــي 

ــار. ــى االنهي ــا ال طريقه

* عمليات نوعية مباغتة للجيش اليمني واللجان الشعبية ضد الغزاة 
في نجران وجيزان وعشرات القتلى والجرحى

* طيران العدوان يشن عشرات الغارات على األهالي والقوات اليمنية 
المشتركة تكتسح ساحات القتال في عدة جبهات

كيهــان العربــي - خــاص:- اعلنــت األمــم المتحــدة مــرة اخــرى بــأن 
التحالــف بقيــادة الســعودية تجاهــل طلباتهــا بشــأن العمليــات اإلنســانية فــي 
ــاض  ــى اليمــن، وأن الري ــة إنســانية ال ــاء 32 رحل ــم إلغ ــه ت اليمــن. مشــددة ان
لــم تــرد علــى طلباتنــا الجديــدة لهيئــة الرحــات اإلنســانية لألمــم المتحــدة.

دعــا  قــد  غوتيريــش،  أنطونيــو  المتحــدة،  لألمــم  العــام  األميــن  وكان 
الســعودية إلــى اإلســراع فــي رفــع الحصــار المفــروض واإلســراع بفتــح جميــع 

الموانــئ البحريــة والجويــة والبريــة فــي اليمــن.
عدوانيــًا، واصــل طيــران العــدوان الســعودي األميركــي أمــس األربعــاء شــن 
سلســلة غــارات علــى العديــد مــن المناطــق اآلهلــة بالســكان، مخلفــة تدميــرًا 

كبيــرًا فــي الممتلــكات العامــة والخاصــة.
الغاشــم شــن  العــدوان  طيــران  أن  لصحيفتنــا  أمنــي  وأوضــح مصــدر 

العــام ومنطقــة الخــط  غارتيــن علــى 

وزراء  اصــدر  كوااللمبور-ارنــا:-   
خارجيــة 51 دولــة اســيوية و اوروبيــة 

ــا  ــار، بيان ــي ميانم ــم ف خــال اجتماعه
العمــل  لخطــة  دعمهــم  فيــه  اعلنــوا 
ــووي(  ــاق الن المشــترك الشــاملة )االتف
و دعــوا الــى تنفيــذه بشــكل كامــل و 

التــزام كافــة االطــراف المعنيــة بــه.
و ضــم البيــان الصــادر عــن االجتماع 
مختلــف  الــى  فيــه  تطــرق  بنــدا   33

القضايــا االقليميــة و الدوليــة .
يذكــر ان االجتمــاع الثالــث عشــر 
و  اســيوية  دولــة   51 خارجيــة  لــوزراء 
 ASEM' ــوان ــة عقــد تحــت عن اوروبي
ــر  ــي 20 و 21 تشــرين الثاني/نوفمب يوم
الجــاري فــي مدينة نايبيدا فــي ميانمار 
بهــدف التوصــل الــى حــل لازمــة فــي 
ميانمــار و كذلــك تعزيــز التعــاون بيــن 
اســيا و اوروبــا فــي مختلــف المجــاالت 
ارســاء  ســيما  الثقافيــة  و  السياســية 
الســام و االســتقرار علــى الصعيديــن 

ــي. ــي و الدول االقليم

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف علــى ضــرورة الحفــاظ 
ــراف  ــة األط ــم كاف ــان ودع ــي لبن ــتقرار ف ــى االس عل

الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة لهــذا االســتقرار.
وجــاءت فــي رســالة الوزيــر ظريــف  الــى نظيــره 
اللبنانــي جبــران باســيل أمــس االربعــاء، »فــي ضــوء 
التطــورات الســريعة التــي تشــهدها المنطقــة«، ال 
ــس  ــة »والملتبســة« لرئي ســيما االســتقالة المفاجئ

الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري.
إتاحــة  وجــوب  علــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
فرصــة لرئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون 
والمؤسســات الدســتورية الشــرعية التخــاذ القرارات 
الوطنيــة  المصلحــة  لمقتضيــات  وفقــا  المناســبة 
ــة وعــن  ــدا عــن الهواجــس والضغــوط الخارجي »بعي
األســاليب التحريضيــة، والســعي الــى فــرض آراء 

خارجيــة علــى شــعب وســيادة لبنــان«.
المــزري  »الوضــع  الــى  الرســالة  فــي  واشــار 
والمقلــق فــي اليمــن«، مؤكــدا أنــه ال حــل عســكريا 

* العدو شدد من كل جانب للقضاء على المقاومة في المنطقة إال أن الشباب 
والرجال المؤمنين والصامدين قد أركعوه

* مع تدميركم كتلة »داعش« السرطانية والفتاكة قمتم بتقديم خدمة عظمى 
للمنطقة والعالم االسالمي ولكافة الشعوب والبشرية 

* البد من الحذر فالذين راهنوا وخططوا لهذه المؤامرة المشؤومة لن يهدأ 
بالهم وسيسعون الى تكرارها في جزء آخر من المنطقة

* الجمهورية االسالمية وبعد 38 عاما من عداء االستكبار والصهيونية 
والرجعية لها هي اليوم اكثر تقدما واقوى آالف المرات


