
فدوي يشدد أن ايران لها السيادة الكاملة على بحار ومياه المنطقة ..

الجمهورية االسالمية تعلن استعدادها مساعدة 
دول المنطقة في مجال االمن البحري

ــة لحــرس  ــة التابع ــوة البحري ــد الق ــد قائ ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه  طه
ــة االســامية  ــدوي، اســتعداد الجمهوري ــي ف ــرال عل ــورة االســامية االدمي الث

ــي مجــال االمــن البحــري. ــة ف ــران لمســاعدة دول المنطق ــي اي ف
وقــال االدميــرال فــدوي، خــال تفقــده المعــرض الدولــي للصناعــات البحريــة 
ــج  ــاه الخلي ــي مي ــوب البادف ــش جن ــرة كي ــي جزي ــام ف ــة المق والماحــة البحري
الفارســي، ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران لهــا ســيادة مائــة بالمائــة علــى 

بحــار وميــاه المنطقــة المحيطــة بالبــاد.

KAYHAN-AL-ARABI
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تعويضًا عن فشله ومرتزقته وحلفائه في ساحات المعارك مع أبناء اليمن..

العدوان السعودي يرتكب مجازر جديدة ضد األبرياء تخلف عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء
الجبير: لدينا "خارطة طريق" إلقامة عالقات مع "اسرائيل"..

ليبرمان يدعو السعودية للتحالف ضد ايران النها 
على عالقة مع حماس وحزب الله

البرلمانات العربية تسحب الرعاية 
األميركية من عملية السالم!!

البرلمانــات  رؤســاء  اعلــن  اف ب:-   - الربــاط 
العربيــة عــن ســحب الرعايــة مــن الواليــات المتحدة 
ــن  ــت م ــا خرج ــار أنه ــام، باعتب ــة للس ــة راعي كدول
الشــرعية الدوليــة وأصبحــت طرفــا خصمــا، ال حكمــا 

ــي الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي. ف
عــن  الصــادر  الختامــي  البيــان  واكــد 
الخميــس  انعقــد  الــذي  الطــارئ  اجتماعهــم 
الماضــي فــي الربــاط برئاســة الحبيــب المالكــي 
ورئيــس  العربيــة  البرلمانــات  اتحــاد  رئيــس 
مجلــس النــواب المغربــي، لبحــث التطــورات 

المرتبطــة األخيــرة 

الكيان الخليفي يحتجز مواطنة 
بعد مداهمة منزلها

إدارة  احتجــزت  انبــاء:-  وكاالت   - المنامــة 
ــي  ــان الخليف ــة للكي ــات الجنائي المباحــث والتحقيق
الدخيــل صبــاح أمــس المواطنــة "فوزيــة ماشــاءاهلل" 
أســباب  إبــداء  دون  الصيــت  ســيئ  مبنــى  فــي 

التعســفي.  اإلجــراء  لهــذا  واضحــة 
وذكــرت مصــادر حقوقيــة إن احتجــاز الســيدة 
فوزيــة ماشــاء اهلل جــاء بعــد مداهمــة منزلهــا مســاء 

أمــس

مؤكدًا اننا نشهد هزيمة اعداء الثورة االسالمية في المنطقة..

اللواء جعفري: جبهة المقاومة حققت انتصارات 
متالحقة واليمن سينتصر قريباً 

األمم المتحدة تفند أكاذيب المندوبة االميركية بخصوص الصواريخ اليمنية..

ظريف: اليمكن ألميركا التستر على جرائمها بتقديمها شواهد مزيفة
*منذ اليوم االول من بدء االزمة اليمنية كنا نطالب دوما بوقف اطالق النار وارسال مساعدات وبدء الحوار

مشددًا سنعتمد العملة الوطنية في تعامالتنا مع إيران وتركيا..

الفروف: إلغاء االتفاق النووي يرسل إشارة خاطئة 
للوضع حول كوريا الشمالية 

ــاق  ــاء االتف ــروف"، إن احتمــال إلغ ــة الروســي "ســيرغي الف ــر الخارجي ــال وزي ــاء:- ق موســكو - وكاالت انب
ــا الشــمالية.  ــى الوضــع حــول كوري ــة" ال النــووي االيرانــي سيرســل "إشــارة خاطئ

ــج  ــام مجلــس اإلتحــاد الروســي ان "محــاوالت التروي ــة أم ــه امــس الجمع ــروف فــي كلمــة ل وأضــاف الف
ــة".  ــى كارث ــا الشــمالية ســتؤدي إل للســيناريو العســكري حــول الوضــع فــي كوري

وأشــار الفــروف الــى وجــود توافــق روســي إيرانــي تركــي كامــل فــي الحفــاظ علــى وحــدة ســوريا وشــعبها 
ومكافحــة اإلرهــاب.

فيما اصيب المئات من الفلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني..

جمعة الغضب الثانية.. فلسطين تنتفض وتلهب االرض تحت اقدام الصهاينة نصرة للقدس

هيلي باول 2017 
لكن بامتياز

شعارات مناهضة للسعودية في احتجاجات 
»القدس« في األردن

تقرير موثق: »داعش« حصل على أسلحة 
أمريكية وسعودية

جيروزاليم بوست: نسبة قليلة من اإلسرائيليين يعتقدون 
أن إعالن ترامب يسهم في تحقيق السالم

نائب روسي: مصر ال تشكك في شرعية 
حكم األسد

جمعة الغضب الثانية.. فلسطين تنتفض وتلهب 
االرض تحت اقدام الصهاينة نصرة للقدس

المرجعية الدينية العليا: العالم وقف مندهشا 
امام شجاعة العراقيين وبسالتهم 

الجعفري: من صاغ “بيان الرياض 
2” تقصد تلغيم مسار جنيف

بوتين يحذر من استخدام اإلرهابيين 
في سوريا لغايات سياسية

العدد )9737( السنة الثامنة والثاثون ، السبت 27 ربيع االول، 1439 هـ ق 25 آذر 1396 هـ ش، 16 كانون االول2017م على الصفحة الثانية

الريجاني: االتفاق النووي وفر اجواء مناسبة 
لالزدهار االقتصادي

*انصار اهلل: أميركا فشلت سياسيا وعسكريا بمعركة اليمن فقامت 
باتهامنا استيراد الصواريخ من ايران

*السفير الروسي يرد على مزاعم تزويد إيران ألنصار اهلل بالصواريخ 
ويشدد انه من غير المقدور القيام بذلك

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، انــه اليمكــن ألميــركا 
التســتر علــى جرائمهــا عبــر تقديــم شــواهد مزيفــة.

واضــاف الوزيــر ظريــف فــي تغريــدة لــه علــى 
موقعــه فــي تويتــر قائــا: فــي الوقــت الــذي قــد 
طالبــت فيــه ايــران منــذ اليــوم االول بوقــف اطــاق 
ــن  ــار وايصــال المســاعدات والحــوار بشــأن اليم الن
قامــت اميــركا بتقويــة حلفائهــا عبــر بيــع الســاح 
مــن اجــل قتــل المدنييــن وفــرض مجاعــة علــى هــذا 
البلــد، مهمــا تــم تقديــم حقائــق وشــواهد مزيفــة 
اليمكــن اخفــاء ضلــوع اميــركا فــي جرائــم الحــروب 

ــي. ــعب اليمن ــد الش ض
وشــدد وزيــر الخارجيــة بالقــول: منــذ اليــوم االول 
مــن بــدء االزمــة اليمنيــة كانــت تطالــب دومــا بوقــف 

اطــاق النــار وارســال مســاعدات وبــدء الحــوار.
ــي  ــن المزاعــم الت ــف بي ــر ظري كمــا شــبه الوزي

قدمتهــا المندوبــة االميركيــة ضــد إيــران، بتبريــر 
وزيــر خارجيــة اميــركا األســبق كولــن بــاول فــي 

مجلــس األمــن الســقاط نظــام »صــدام«.

ونشــر وزيــر الخارجيــة ظريــف صــورة تجمــع 
ــدى  ــة ل ــة األميركي بيــن الصورتيــن، أولهمــا للمندوب

ــدة ــم المتح األم

*الوحدة الصاروخية اليمنية تستهدف القوات السعودية والجنود السودانيين 
بصليات تخلف عشرات القتلى والمصابين

*استهداف مدفعي وصاروخي لمرتزقة العدوان في مأرب ونهم 
وتعز والخسائر بالجملة في العدة والعتاد ــاء:- كشــف   الريــاض - تــل ابيــب - وكاالت انب

الجبيــر خــال  الســعودية عــادل  الخارجيــة  وزيــر 
ــك  ــاض تمتل ــس 24« ان الري ــاة »فران ــع قن ــة م مقابل
ــة  ــية كامل ــات دبلوماس ــة عاق ــق القام ــة طري خارط

ــرائيلي.  ــال االس ــان االحت ــع كي م
وتأتــي تصريحــات الجبيــر بعــد يــوم واحــد فقــط 
مــن دعــوة نســبت الــى وزيــر االســتخبارات االســرائيلي 

ــان االســرائيلي. ــارة الكي ــد لزي ــه محم لســلمان ونجل
فــي هــذا االطــار قالــت صحيفــة »يســرائيل هيــوم« 
ــر الحــرب الصهيونــي افيغــدور ليبرمــان توجــه  ان وزي
الــى الســعودية، مــن خــال مقالــة باللغــة االنجليزيــة، 
ــع  ــد المواق ــوز«، اح ــس ني ــع »ديفان ــى موق ــرها عل نش

ــم. ــي العال ــة العســكرية الشــهيرة ف االلكتروني
ودعــا ليبرمــان الســعودية الــي تعزيــز العاقــات 
ــه  ــي مقال ــي، وزعــم ف ــال الصهيون ــان االحت ــع كي م
الخطــوط  طمــس  نــرى  نحــن  العــادي:  غيــر 
التقليديــة بيــن القطاعــات المتعصبــة والبراغماتيــة. 
المنظمــات االرهابيــة الســنية، مثــل داعــش والقاعدة 
ــزب  ــران وح ــع إي ــة مشــتركة م ــا عاق ــاس، له وحم
اهلل، أكثــر مــن عاقاتهــا مــع معظــم الــدول العربيــة 

الســنية.

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد القائــد العــام 
لقــوات حــرس الثــورة االســامية اللــواء محمــد علــي 
جعفــري ان جبهــة المقاومــة حققــت علــى مــدى 
العقديــن االخيريــن انتصــارات متاحقــة فــي جميــع 
بلــدان منطقــة الشــرق االوســط، قائــا: إن شــاء اهلل 
سنشــهد فــي المســتقبل القريــب انتصــار اليمــن”.
ــى  ــام ملتق ــه ام ــي كلمت ــري ف ــواء جعف ــال الل وق
فــي  االســامية«  الثــورة  منظــار  مــن  »الجامعــة 
جامعــة بقيــة اهلل للعلــوم الطبيــة بالعاصمــة طهــران، 
االخيريــن  العقديــن  مــدى  علــى  شــهدنا  اننــا 
وهزيمــة  المقاومــة  لجبهــة  متاحقــة  انتصــارات 
اعــداء الثــورة االســامية فــي جميــع بلــدان منطقــة 

. االوســط  الشــرق 
واشــار الــى ان جميــع هــذه المؤامــرات التــي يقــف 
وراءهــا االميــركان والصهاينــة والســعوديون وبعــض 
مقارعــة  روح  ان  وقــال:  احبطــت  قــد  المنطقــة  دول 
االســتكبار اهــم مبــادئ الثــورة االســامية وان االلتــزام 
بهــا بشــكل كامــل كان الســبب وراء هزيمــة االســتكبار 

وان حامــل هــذه الرايــة هــو 
االســامية  الثــورة  قائــد 
ولفــت الــى ان هــذه القضيــة 
الشــعب  علــى  التقتصــر 
شــعوب  ان  بــل  االيرانــي 
االخــرى  هــي  المنطقــة 
تتطلــع لتطبيــق هــذا المبــدأ.
جعفــري،  اللــواء  وتابــع 
ان الثــورة االســامية تتميــز 
ــي  ــيين خارج ــن اساس ببعدي
وداخلــي، البعــد الخارجــي لهــا 
يتجلــى فــي المقاومــة االســامية التــي اخــذت تنتشــر 
فــي المنطقــة والعالــم وحققــت انتصــارات متاحقــة 
مثيــرة وعلينــا اليــوم المحافظــة علــى هــذه االنتصــارات 
ــة مــن مجاهــدي الثــورة  وتثبيتهــا النهــا ثمــرة جهــود ثل

االســامية.

كيهــان العربــي - خــاص:- استشــهد عشــرات المواطنيــن االبريــاء بينهــم نســاء وأطفــال 
فــي غــارات لطيــران العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم، فــي مديريــات غمــر ورازح ومنبــه 

بمحافظــة صعــدة شــمال البــاد، جــراء اســتهداف ســوق محليــة وســيارات مــارة ومنــازل .
وحيــن هــرع المســعفون إلســعاف وانتشــال الضحايــا مــن تحــت األنقــاض 

عــاود الطيــران اســتهداف المنــزل مــا أدى إلــى استشــهاد 3 مســعفين. 
وقالــت مصادرنــا باستشــهاد 3 مواطنيــن فــي الطريــق العــام بمنطقــة القــد 

فــي مديريــة رازح إثــر غارتيــن لطيــران العــدوان.

وشــن طيــران العــدوان 10 غــارات ايضــا، علــى منطقتــي الغــور وســوار 
الحدوديــة. رازح  بمديريــة  األســفل 

وكان قــد قتــل أكثــر مــن 31 علــى نــزالء ســجن الشــرطة العســكرية فــي مديريــة 
شــعوب بصنعــاء وجــرح العشــرات جــراء غــارات للعــدوان اســتهدفت الســجن يــوم األربعــاء.

ــرا  كمــا استشــهدت امرأتيــن أمــس الجمعــة، ودُمــر أحــد المســاجد تدمي
كليــا فــي غــارات لطيــران التحالــف الســعودي  اســتهدفت علــى منطقــة والبــة 

البقية على الصفحة7بمديريــة الظاهــر فــي صعــدة.

*مسيرات غضب مليونية تعم األراضي الفلسطينية 

تنديدا بقرار ترامب بشأن القدس
*المتظاهرون في غزة يرفعون صور السيد حسن نصر اهلل 

وقائد فيلق القدس اللواء سليماني
*مراسلون: 400 مصاب، و3 شهداء فلسطينيين برصاص االحتالل 

في مختلف االرض الفلسطينية امس الجمعة

*األردن: انطالق مسيرات غاضبة وحاشدة رفضا  للقرار االميركي مع استمرار 

االعتصام امام السفارة االميركية لليوم التاسع


