
مشيرًا الى أن أميركا لم تكن يوما أمينة وال نزيهة لمصلحة القضية الفلسطينية..

نعيم قاسم: ال حل الستعادة فلسطين والقدس 
إال بالمقاومة واالنتفاضة

طهــران - كيهــان العربــي:- 
قــال نائــب األميــن العــام لحــزب 
ان  قاســم  نعيــم  الشــيخ  اهلل 
فلســطين  الســتعادة  حــل  ال 
بالمقاومــة  إال  والقــدس 
أمــا  واضــاف:  واالنتفاضــة، 
األنظمــة المحميــة مــن أميــركا 
الحمايــة  ثمــن  تدفــع  فهــي 
لالســتبداد فيهــا للتخلــي عــن 
فلســطين ولكنهــا ستخســر كل 
شــيء كمــا خســرت فــي العــراق 

وســوريا وستكتشــف أن األمــوال التــي دفعتهــا ذهبــت هبــاء”، ولفــت الــى ان 
“مــن يعتمــد فــي حضــوره علــى أميــركا والغــرب هــو عميــل مؤقــت تنتهــي 
خدمتــه بعــد حيــن وأمــا مــن يعتمــد علــى حقــه وشــعبه فهــذا يخلــد.
ــا  ــن يوم ــم تك ــركا ل ــاء، أن أمي ــس االربع ــم أم ــم قاس ــيخ نعي ــال الش وق
ــطين  ــورة فلس ــع “ص ــطينية. وتاب ــة الفلس ــة القضي ــة لمصلح ــة وال نزيه أمين

ــدة ــزة وواح ــي غ ــدة ف ــان: واح ــم بلديت بنظره
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وسط مخاوف من إصابات جديدة بمرض السرطان بين السجناء..

مركز حقوقي: السلطات الخليفية تتعمد االهمال الصحي والعالجي لسجناء الرأي
ليبرمان للسعودية: يجب توحيد 

القوى ضد إيران

الكونغرس يخول ترامب تمديد 
العقوبات على إيران

الكونغــرس  اعلــن  رويتــرز:-   - واشــنطن 
األبيــض  البيــت  فــي  ومســؤولون  االميركــي 
العقوبــات  لتمديــد  موعــدا  أنهــم ســيحددون 
علــى إيــران التــي تنتهــي األســبوع الجــاري، مــع 
ــرم بيــن  ــووي المب ــاق الن عــدم المســاس باالتف

الغــرب وطهــران.
ورفــض ترامــب فــي أكتوبر/تشــرين الثانــي 
تمتثــل  إيــران  أن  علــى  التصديــق  الماضــي، 
ــح الكونغــرس  ــرر من ــووي، وق ــاق الن ــود االتف لبن
فرصــة لمــدة شــهرين لتقريــر مــا إذا كان ســيعيد 

ــران. ــى إي فــرض عقوبــات عل

وزير الدفاع الصيني يدعو الى تعزيز العالقات 
العسكرية مع ايران

وزيــر  اعــرب  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــة  ــي "تشــانغ وان کوان" عــن رغب ــاع الصين الدف
االواصــر  وتمتيــن  التعــاون  تعزيــز  فــي  بكيــن 

ايــران. مــع  العســكرية 
وقــال "تشــانغ وان كــوان"، فــي تصريــح ادلــى بــه 
خــالل لقائــه مســاعد رئيــس هيئــة االركان العامــة 
للقــوات المســلحة قديــر نظامــي بــور، ان بكيــن 

قائد سالح البحر: صناعاتنا الدفاعية البحرية محلية الصنع..

مسؤول عسكري: خبراؤنا نجحوا بتصميم وإنتاج 
بوارج قاذفة للصواريخ ومدمرات 

طيران العدوان الغاشم يستهدف احد سجون صنعاء ويقتل ويجرح عشرات المرتزقة..

الجيش واللجان تنفذ عمليات عسكرية واسعة ضد مرتزقة العدوان السعودي

مشددة أن اوروبا ال تطيق إضعافه..

موغريني: الحفاظ على االتفاق النووي 
مع ايران ضرورة مؤكدة

ــكا  ــي "فيدري ــي االتحــاد االوروب ــة ف ــت مســؤولة السياســة الخارجي ــاء:- وصف ستراســبورغ - وكاالت انب
موغرينــي" الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي مــع ايــران ضــرورة مؤكــدة وان اوروبــا التطيــق اضعــاف اتفــاق متعــدد 

االطــراف صــادق عليــه مجلــس االمــن الدولــي.
واشــارت موغرينــي خــالل كميتــه فــي اجتمــاع البرلمــان االوروبــي فــي ستراســبورغ ، الــى زعزعــة االســتقرار 
فــي الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا وكذلــك النــزاع فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة، موضحــة انــه بالنظــر الــى هــذه 
التطــورات فــان الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي مــع ايــران وتنفيــذه يعــد ضــرورة مؤكــدة ان اوروبــا التطيــق تصعيــد 

التوتــر فــي الشــرق االوســط وتأجيــج ازمــة اخــرى.

قمة اسطنبول مهزلة 
ال اكثر

تهافت 13 مليون سعودي على 
برنامج الدعم النقدي

الكرملين: نعرف موقف أردوغان حيال 

فلسطين وال نتفق معه

اكاديمي اماراتي  للسعودية: الدفاع عن مسرى 
الرسول شرف ال يناله من ال شرف له

حزب العمال الكردستاني عبر االعالم 

السعودي: تركيا أولويتنا

معصوم يبحث مع نائبيه المالكي وعالوي االوضاع االمنية 
والسياسية وملف االنتخابات والموازنة

الجهاد االسالمي تدعو منظمة التحرير الى سحب 

اعترافها بـ "اسرائيل" والغاء اتفاقية اوسلو

الوفد السوري يعقد جلسة محادثات 
ثالثة مع دي ميستورا

قمة إسطنبول تطلب االعتراف بدولة فلسطين 

وبالقدس الشرقية عاصمة لها

على الصفحة الثالثة العدد )9736( السنة الثامنة والثالثون ، الخميس 25 ربيع االول، 1439 هـ ق 23 آذر 1396 هـ ش، 14 كانون االول2017م

الريجاني: صالفة بعض دول المنطقة في التعاون 
مع الكيان الصهيوني أضرت بالعالم االسالمي

* هجوم مباغت للقوات اليمنية المشتركة معزز بصواريخ »زلزال1« 
على مواقع قوات العدوان السعودي ومرتزقته

* مقتل وجرح عشرات الجنود السعوديين والمنافقين في عدة مواقع 
بنجران وتعز وتدمير العديد من اآلليات لهم

ارتفعــت حصيلــة  - خــاص:-  العربــي  كيهــان 
األميركــي  الســعودي  العــدوان  طيــران  غــارات 
الغاشــم علــى نــزالء ســجن الشــرطة العســكرية 
ضحيــة   30 الــى  بصنعــاء  شــعوب  مديريــة  فــي 
وعشــرات الجرحــى، حيــث ال يــزال عــدد كبيــر مــن 

األنقــاض. تحــت  الضحايــا 
فقــد شــن طيــران العــدوان الغاشــم ســبع غــارات 
عنيفــة ومتتاليــة علــى العاصمــة اســتهدفت الشــرطة 
األحيــاء  وســط  مديريــة شــعوب  فــي  العســكرية 

الســكنية.
ولفتــت االنبــاء الــواردة أنــه كان فــي الســجن 
قرابــة 180 ســجينا جلهــم تــم أســرهم فــي جبهــات 
القتــال، وكانــت ســتجري عمليــة تبــادل لألســرى 

ــة. ــة القادم ــام القليل خــالل األي
جرائــم  ســياق  فــي  الجرائــم  هــذه  وتأتــي 
العــدوان بحــق المواطنيــن فــي مختلــف المحافظات 
والتــي كان أخرهــا جرائــم العــدوان خــالل اليوميــن 

الماضييــن فــي حجــة وتعــز والتــي راح ضحيتهــا 
عشــرات الشــهداء والجرحــى.

وتقــول صنعــاء، أن الصليــب األحمــر ومنظمــات 
دوليــة كانــت علــى علــم أن المبنــى المســتهدف 

كان مخصصــا الحتجــاز األســرى.
المشــتركة  اليمنيــة  القــوات  نفــذت  ميدانيــًا، 
أمــس عمليــات عســكرية واســعة فــي الجبهــة الغربيــة 

لمحافظــة تعــز، 

* مراقبون لحقوق االنسان: السلطات الخليفية تواصل 
إضطهاد األغلبية الشيعية في البالد

* “جيروزيلم بوست”الصهيونية: وفد من قادة رجال األعمال 
الصهاينة يزور البحرين قريبًا !!

كيهــان العربــي - خــاص:- جــدّد مركــز البحريــن لحقــوق االنســان “القلــق 
ــن،  ــن فــي ســجون البحري ــغ” إزاء التدهــور الصحــي المتواصــل للمعتقلي البال
اإلهمــال  بشــأن  المعتقليــن  أهالــي  مــن  مســتمرة  الــى شــكاوى  مشــيرا 

ــم داخــل الســجون. ــة ألبنائه ــة العالجي ــر الرعاي ــدم توفي الصحــي وع
ــة لســجناء يشــكون  ــد مــن الحــاالت الصحي ــه وثــق العدي وذكــر المركــز أن
“عــدم االهتمــام لشــكواهم الصحيــة” مــن قِبــل ســلطات الســجن. وأكــد المركــز 

بــأن هــذه االنتهــاكات تعــد انتهــاكا للمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة.
وتطــرق الــى قضيــة المعتقــل المريــض بالســرطان إليــاس فيصــل المــال، 
وهــي قضيــة تناولتهــا منظمــات وصحــف دوليــة، إال أن الســلطات ظلــت 

ــه المناســب. ــي عالج ــاال ف ــارس إهم تم
وأوضــح المركــز بأنــه وثــق مــا ال يقــل عــن 100 حالــة لشــكاوى الســجناء مــن 

اإلهمــال الطبــي داخــل الســجن،

تــل ابيــب - وكاالت انبــاء:- توجّــه وزيــر 
ليبرمــان«  »أفيغــدور  الصهيونــي  األمــن 

نيــوز«  »ديفانــس  موقــع  نشــره  مقــال  فــي 
االســرائيلي الــى الســعودية، داعيــًا الــى توحيــد 

إيــران. الطرفيــن ضــد  القــوى بيــن 
وجــاء فــي كالم ليبرمــان »نحــن نــرى أدلــة 
كثيــرة علــى تفكيــر متــزن فــي المنطقــة وعلــى 
الفارســي  الخليــج  نحــو رئيــس وســط دول 
تقــود  التــي  الســعودية  األوضــح هــو  المثــال 
تشــخص  ورؤيــة  قيادتهــا سياســة شــجاعة 

إيــران كعــدو إقليمــي«.
واضــاف »الجهــات المتعصّبــة فــي المنطقــة 
يثيــرون  وإيــران،  اهلل  حــزب  رأســها  وعلــى 
القلــق حيــال التقــارب المتزايــد للمصالــح بيــن 
القــوى البراغماتيــة، المزيــد مــن القــادة فــي 
المشــترك  مســتقبلنا  أن  يدركــون  المنطقــة 
وكّلمــا  بالتعصّــب،  ال  بالبراغماتيــة  يمكــن 
وحّدنــا طاقاتنــا – نحــن القــوى البراغماتيــة 
المتعصّبيــن،  أعدائنــا  لهــزم  المنطقــة،  فــي 
نســتطيع أن نوفــر أمــن المنطقــة واســتقرارها 
علــى نحــو أمــن المنطقــة واســتقرار علــى نحــو 

أفضــل ونســتطيع دفــع مصالحنــا قدمــًا«.

االدميــرال  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
حســين خانــزادي قائــد ســالح البحــر للجيــش  اننــا 
نســتطيع القــول وبــكل جــرأة ان صناعــات الدفــاع 

البحريــة اصبحــت محليــة الصنــع.
هامــش  علــى  خانــزادي  االدميــرال  واضــاف 
البحريــة  للصناعــات  الدولــي  كيــش  معــرض 
ــذا  ــوا ه ــه ان شــباب الوطــن حقق والمالحــة البحري
االنجــاز العظيــم مــن خــالل الجامعــات والمراكــز 

. العلميــة 
واردف، انــه لســنوات كانــت البحــار غيــر 
بفضــل  امنــة  اليــوم  اصبحــت  ولكنهــا  امنــة 
ــة  ــا والمصنع ــي نمتلكه ــة الت ــات البحري االمكان

محليــا.
ــن رئيــس مؤسســة الصناعــات  ــه اعل مــن جهت
ــوات المســلحة  ــاع واســناد الق ــوزارة الدف ــة ب البحري
ــوم  ــا الي ــا نجحن ــر رســتكاري انن ــد بحــري امي العمي
فــي الصناعــات البحريــة فــي تصميــم وإنتــاج بــوارج 
قاذفــة للصواريــخ ومدمــرات مــن طــراز 'مــوج' وســفن 

العوامــات  وأنــواع  حربيــة 
ــزوارق الســريعة  ــرة وال الطائ
ــر  ــي تســير بســرعة اكث الت

ــة. ــدة بحري ــن 70 عق م
بحــري  العميــد  وابلــغ 
الصحفييــن  رســتكاري 
المعــرض  هامــش  علــى 
الدولــي للصناعــات البحريــة 
فــي  البحريــة  والمالحــة 
جزيــرة كيــش ان مؤسســة 
التــي  البحريــة  الصناعــات 
يصــل تاريخهــا الــى اكثــر مــن 37 عامــا، لديهــا اليــوم 
ــم  ــن تصمي ــت م ــم وتمكن ــدة للتصمي ــب عدي مكات
وتصنيــع اكثــر مــن 186 مــن انــواع الســفن غيــر 

العســكرية.

مشددًا أن أميركا ال تفكر إال بمصالح الكيان الصهيوني، في كلمته أمام القمة االسالمية الطارئة باسطنبول..

الرئيس روحاني: انتفاضة الشعب الفلسطيني لمواجهة أميركا والصهاينة أثبتت جليا بأنها لم تعقد اآلمال على المشاريع التافهة

الدكتــور حســن  الجمهوريــة  العربــي:- وصــف رئيــس  / كيهــان  طهــران 
روحانــي، فلســطين بأنهــا جــرح قديــم فــي األمــة اإلســالمية خــالل القــرن 
األخيــر، وقــال: علينــا ان نســتفيد مــن جميــع الســبل الممكنــة لمنــع تنفيــذ القــرار 

األميركــي بشــأن القــدس.

* محاولة البعض إلقامة العالقة مع الكيان الصهيوني والتنسيق 
والتعاون معه شجع وسبب في اتخاذ ترامب لهذا القرار

* اليوم يعرف الجميع أن المسلمين والعرب ليسوا اكبر خطر على اليهود 
بل الخطر األكبر لهم يتمثل في المشروع الصهيوني

* وحدة العالم اإلسالمي في مواجهة الكيان الصهيوني تعتبر أمرا ضروريا 
في الوقت الراهن ولو كانت هناك بعض الخالفات

* على اإلدارة األميركية أن تعي حقيقة وهي أن العالم اإلسالمي لن يبقى 
متفرجا بشان مصير فلسطين والقدس الشريف

* علينا اال نتجاهل مخاطر الكيان الصهيوني والترسانة النووية 
التي يملكها والذي يهدد العالم برمته
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