
أي مبــادرة منهــم«.
ولفــت وكيــل محافظــة الحديــدة أن العــدوان ومرتزقتــه لــم يتوقفــوا عــن 

اســتهداف الحديــدة منــذ توقيــع اتفــاق الســويد.
وكان رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن مهــدي المشــاط 
قــد أســتقبل قبــل ذلــك المبعــوث األممــي الخــاص الــى اليمــن مارتــن 

ــه. ــق ل ــد المراف ــث والوف غريفي

طهران تحتل المرتبة 13 عالميًا والثالثة في منطقة الشرق األوسط ..

موقع أميركي مختص: استمرار هبوط القوة العسكرية 
للكيان الصهيوني وتفوق ايران عليه

طهــران- كيهــان العربــي:- وضــع موقــع أميركــي متخصــص فــي تقييــم 
القــوات العســكرية، القــوات المســلحة االيرانيــة فــي المرتبــة 13 عالميــًا 
والثالثــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، أي أعلــى مــن ترتيــب الكيــان 

الصهيونــي.
ففــي أحــدث تقييــم قــام بــه موقــع "غلوبــال فايــر بــاور"، لقــدرات جيــوش 
ــي،  ــان الصهيون ــن الكي ــى م ــة أعل ــي مرتب ــران ف ــع إي ــم وض ــم، ت دول العال
حيــث ارتقــت مرتبــة ايــران مــن المرتبــة 21 فــي عــام 2017 الــى المرتبــة 13 
فــي عــام 2018، فــي حيــن حلــت ثالثــًا محــل الكيــان الصهيونــي الــذي أصبــح 

رابعــًا فــي منطقــة الشــرق األوســط.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية المشاط يؤكد لغريفيث التمسك بمخرجات السويد وخيار السالم..

الحديدة: فريق األمم المتحدة يريد تسليم المدينة وميناءها للعدو وتنفيذ ما لم يحققوه عسكريا
* العدوان والمنافقون يواصلون إستهداف المدنيين في صنعاء وذمار وصعدة والجيش واللجان يردون في جبهات القتال

الول مرة.. أميركا تعترف باجراء 
الحوار مع طالبان

استطالع اميركي.. ترامب 
يخسر انتخابات 2020

ــز  ــرى مرك ــي:- أج ــان العرب ــران – كيه طه
اســتطالعا  األمريكيــة  السياســة  دراســات 
للــرأي، أظهــر أن غالبيــة الناخبيــن فــي الواليــات 
الرئيــس  لصالــح  يصوتــوا  لــن  المتحــدة 
األمريكــي دونالــد ترامــب لفتــرة رئاســة ثانيــة.

أجــري  الــذي  االســتطالع  لنتائــج  ووفقــا 
ــارد وشــركة أبحــاث  بالتعــاون مــع جامعــة هارف
 %36 أن   ”Harris Insights & Analytics“

بسبب تركيزه على مواجهة ايران..

مرة اخرى.. روسيا تعلن مقاطعة مؤتمر وارشو 
وتحذر من نتائج عكسية

روســيا  حــذرت  انبــاء:-  وكاالت   – نيويــورك 
مــرة اخــرى مــن النتائــج العكســية لمؤتمــر وارشــو 
وأعلنــت  ايــران،  بســبب تركيــزه علــى مواجهــة 

عــدم مشــاركتها فيــه.
المؤتمــر،  مقاطعــة  اعلــن  مــن  اول  وروســيا 
ووصفتــه الخارجيــة الروســية بانــه منتــدى معــاد 
ــاق  ــف االتف ــروف تضع ــق ظ ــة لخل ــران ومحاول الي

االيرانــي. النــووي 

الى جانب إطالق قمر إصطناعي ايراني جديد..

وزير الدفاع: الكشف عن إنجازات دفاعية جديدة في ذكرى 
انتصار الثورة االسالمية

* بإمكاننا وضع األقمار اإلصطناعية في مدار الـ260 كلم من االرض بواسطة مسبار "سفير" ونعمل على بلوغ المدار 500 كلم عبر مسبار "سيمرغ"

مهنئًا ما حققته سوريا شعبًا وحكومة من انتصارات على االرهاب..

جهانغيري: ايران ستبقى الى جانب الشعب السوري حتى في مرحلة إعادة اإلعمار
* القطاع الخاص االيراني سيكون حاضرا دون شك لمساعدة سوريا إلعادة إعمار مادمره االرهاب

"وول ستريت جورنال" األميركية تتوقع 
إلغاء مؤتمر وارشو

باريــس – اف ب:- كتبــت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" األميركيــة، أنــه نظــرا لعــدم مشــاركة العديــد 
مــن الــدول علــى مســتوى عــال فــي مؤتمــر وارشــو، فــإن بعــض الدبلوماســيين االوروبييــن يتوقعــون أن 

يقــوم وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو بإلغــاء المؤتمــر.
ــر  ــادات المطروحــة ضــد المؤتم ــى االنتق ــاء، ال ــال" أمــس األربع ــة "وول ســتريت جورن وأشــارت صحيف
المقــرر عقــده فــي بولنــدا بذريعــة دراســة الوضــع فــي غــرب آســيا، وكتبــت ان بعــض الدبلوماســيين 

ــر. ــذا المؤتم ــاء ه ــل إلغ ــن المحتم ــه م ــون أن ــن يظن االوروبيي

مشددا على المسؤولين ضرورة عدم الثقة إطالقًا ببرامج وتوصيات الغربيين..

القائد: الدول الغربية األكثر تقدما في العلوم الحديثة أرتكبت أكثر الجرائم ضد الشعوب
* سرعة الحركة العلمية في البالد ال ينبغي أن تنخفض أو تتوقف بل ينبغي حفظها وتعزيزها ألعوام طويلة حتى بلوغها نقطة الذروة العلمية

وارسو.. ولد ميتا

داعية تونسي: فرقة إماراتية الغتيال 
الناشطين في تونس

وزير خارجية تركيا ينتقد مساعي الغرب 
في تجاهل قضية مقتل خاشقجي

الغارديان: »إسرائيل« تقتل دون خوف 
من عقاب وتكذب دون قلق

الصين تعترف بحركة طالبان »قوة 
سياسية« في أفغانستان

المرجعية العليا تطالب بتوثيق جرائم »داعش« 
االرهابي كما تم توثيق جرائم النازيين

المقاومة االسالمية الفلسطينية : لن نسمح للعدو الصهيوني أن يتخذ 
من دماء أبناء شعبنا وقودًا لمعركته االنتخابية 

سوريا : ردنا على العدوان »اإلسرائيلي« على مطار 
دمشق بمثله على “مطار تل أبيب”

بري يتوقع اإلعالن عن تشكيلة الحكومة 
اللبنانية خالل أسبوع

على الصفحة الثانية العدد )10053( السنة التاسعة والثالثون ، الخميس 17 جمادى االولى، 1440 هـ ق  4 بهمن 1397 هـ ش،  24 كانون الثاني 2019م

طهران: الكيان الصهيوني شن اكثر من 15 حربا واعتدى 
على جميع جيرانه خالل عمره القصير

* السفير السوري: انتصارات سوريا هي حصيلة التعاون بين 
البلدين الشقيقين لدحر االرهاب من المنطقة وسوريا

* الحكومة السورية عازمة على إشراك القطاع الخاص االيراني 
في جميع مراحل إعادة االعمار في سوريا

ــب االول  ــد النائ ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
ان  جهانغيــري،  اســحاق  الجمهوريــة  لرئيــس 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ســتكون الــى 
جانــب الحكومــة والشــعب الســوري حتــى فــي 
مرحلــة اعــادة االعمــار وان القطــاع الخــاص االيرانــي 

سيشــارك فــي هــذا المجــال.
الســفير  اســتقباله  خــالل  جهانغيــري  وهنــأ 
هنــأ  محمــود،  عدنــان  طهــران  لــدى  الســوري 
والشــعب  الحكومــة  حققتهــا  التــي  االنتصــارات 
الســوري علــى االرهــاب متمنيــا للشــعب الســوري 

والنجــاح. التوفيــق  دوام 
واشــار النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة الــى 
نشــاط القطــاع الخــاص االيرانــي فــي ســوريا منــذ 
اإليرانــي  الخــاص  القطــاع  ان  مؤكــدا  الماضــي؛ 
ســيكون حاضــرا دون شــك، لمســاعدة الحكومــة 
مادمــره  اعمــار  اعــادة  فــي  الســوري  والشــعب 

كيهــان العربــي – خــاص:- أكــد وكيــل محافظــة الحديــدة علــي قشــر أن 
ــذ مــا  ــدة وميناءهــا للعــدو وتنفي ــد تســليم الحدي ــق األمــم المتحــدة يري فري

لــم يحققــوه عســكريا.
وقــال قشــر أمــس األربعــاء لصحيفتنــا، نحــن كســلطة محليــة فــي 
ــق  ــًا أن« الفري ــق األممــي«، مضيف ــل التســهيالت للفري ــا كام ــدة قدمن الحدي
الوطنــي فــي لجنــة التنســيق انتظــر وصــول الطــرف اآلخــر لكــن لــم نجــد 

أكــدت  انبــاء:-  وكاالت   – واشــنطن 
الواليــات المتحــدة لقــاء مبعوثهــا الخــاص الــى 
أفغانســتان زلمــاي خليــل زاد مــع ممثليــن عــن 

اطــار ســعي  فــي  فــي قطــر،  حركــة طالبــان 
الحــرب  انهــاء  علــى  للتفــاوض  واشــنطن 

إدعائهــا. حســب   – األفغانيــة 
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
االميركيــة مســاء الثالثــاء، نســتطيع ان نؤكد أن 
الممثــل الخــاص خليــل زاد وفريــق اســتخباري 
الدوحــة يعقــدون محادثــات  فــي  اليــوم  هــم 
مــع ممثليــن عــن طالبــان”، مضيفــة أن هــذه 

ــن. ــدار يومي ــى م ــات ســتجري عل المحادث
وســبق لخليــل زاد أن اجتمــع عــدة مــرات 
ــان، لكــن هــذه هــي  ــى مســؤولين مــن طالب ال
الواليــات  فيهــا  تؤكــد  التــي  األولــى  المــرة 

مباشــر. بشــكل  اجتماعاتــه  المتحــدة 
ــان  ــن اعــالن طالب ــاء بالرغــم م ــي اللق ويأت
مســؤوليتها عــن هجــوم اســتهدف يــوم الثالثــاء 
وســط  فــي  االفغانيــة  لالســتخبارات  قاعــدة 

واليــة وردك.

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن وزيــر الدفــاع 
انجــازات  عــن  الكشــف  حاتمــي  أميــر  العميــد 
لتصنيعنــا العســكري تزامنــًا مــع الذكــرى األربعيــن 

النتصــار الثــورة االســالمية.
الجمهوريــة  أن  حاتمــي،  أميــر  الوزيــر  وقــال 
االســالمية فــي ايــران تســير نحــو التطــور بنمــط 
االقمــار  صناعــة  مجــال  فــي  ومســتمر  متصاعــد 
لهــا  الحاملــة  )المســبار(  اإلصطناعيــة والصواريــخ 
التشــكيالت  وهــذه  االرضيــة،  الرصــد  ومحطــات 

تحــت ســيطرة ايــران بشــكل كامــل.
لألقمــار  الحاملــة  الصواريــخ  قابليــات  وحــول 
حاليــا  توجــد  الدفــاع:  وزيــر  قــال  اإلصطناعيــة 
امكانيــة وضــع االقمــار اإلصطناعيــة فــي مــدار الـــ260 
كــم مــن االرض بواســطة مســبار »ســفير«، مشــيرًا  
الــى تجربــة مســبار »ســيمرغ« لوضــع قمــر »بيــام« 
ــث  ــدار 500 كــم مــن االرض حي ــي م اإلصطناعــي ف
لــم تنجــح فــي المرحلــة االخيــرة، قائــال: نأمــل 
ــت  ــي عرقل ــة المشــكلة الهندســية الت ــم إزال ان يت
إنجــاز هــذه العمليــة والتــي تــم الكشــف عنهــا 

بشــكل كامــل، كــي نتمكــن 
مــن إعــادة التجربــة بنجــاح 

ــة. ــرة القادم ــي الم ف
االنجــازات  وحــول 
والدفاعيــة  العســكرية 
ازاحــة  ســيتم  التــي 
الســتار عنهــا فــي الذكــرى 
االربعيــن إلنتصــار الثــورة 
الوزيــر  قــال  االســالمية، 
اخبــار  هنــاك  حاتمــي: 
ســارة فــي المجــال الدفاعــي وســوف يطلــع الشــعب 

قريبــا. عليهــا 

االرهــاب.
واشــار الــى زيارتــه 
الــى ســوريا؛  المرتقبــة 
مضيفــا ان هــذه الزيــارة 
ظــروف  فــي  تاتــي 
بيــن  العالقــات  تشــهد 
ونمــوا  تطــورا  البلديــن 
وستســهم  جيــدا 
بالتأكيــد  الزيــارة  هــذه 
العالقــات  تنميــة  فــي 

واقتصاديــا. سياســيا  الثنائيــة 
مــن جانبــه قــام ســفير ســوريا بابــالغ تحيــات 
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء الســوري الــى 

الرئيــس روحانــي ونائبــه األول؛ الفتــا الــى أن اإلرادة 
المتوفــرة لــدى الحكومــة والشــعب الســوري علــى 
تمتيــن العالقــات الســتراتيجية مــع الجمهوريــة 
التكامــل  نحــو  والســير  ايــران  فــي  االســالمية 

ــن. ــن البلدي االقتصــادي بي
واضــاف عدنــان محمــود ان انتصــارات الحكومة 
بيــن  التعــاون  حصيلــة  هــو  الســوري  والشــعب 
البلديــن الشــقيقين لدحــر االرهــاب مــن المنطقــة 
وســوريا معربــا عــن شــكره وتقديــره للجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران علــى مــا قدمتــه لســوريا 

الســتباب االمــن واالســتقرار فيهــا.
واكد السفير السوري، على عزم الحكومة 

* يجب  العمل الشامل والدؤوب ليل نهار لتحقيق المزيد من التقدم العلمي 
في المجاالت العلمية والطبية واالجتماعية واالقتصادية

* التقدم العلمي لالنسان وفتح نوافذ جديدة للمعرفة تستدعي الشكر ألنها 
تقرّب االنسان أكثر الى المعرفة األلهية

* يجب ان يجهد العلماء والباحثون والمراكز العلمية والبحثية لمواصلة 
الحركة العلمية المفعمة سيما العلوم الحديثة

طهــران – كيهــان العربــي:- أكــد قائــد الثــورة االســالمية ســماحة آيــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي خامنئــي، ضــرورة عــدم الثقــة اطالقــا ببرامــج 
وتوصيــات الغربييــن، معتبــرا ان الــدول الغربيــة التــي حققــت اكثــر التقــدم 
ــم ضــد الشــعوب  ــر الجرائ ــت اكث ــد ارتكب ــة ق ــوم الحديث ــي مجــال العل ف

علــى مــر التاريــخ.
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