سفير واشنطن لدى برلين :نطلب من الحكومة االلمانية
ان تحول دون انتقال  300مليون يورو اليران
على الصفحة الثالثة

طهران ـ موسكو ـ بكين
ستلجم ترامب

KAYHAN-AL-ARABI
8صفحات
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مشدداً على متانة العالقات الستراتيجية بين ايران وروسيا فور وصوله موسكو..

واليتي في مهمة استراتيجية لرسم االفاق المستقبلية لعالقات البلدين ومواجهة التحديات االميركية

مستشار القائد :العالم يتعرض لسيطرة شخص مارق بوصفه رئيسا الميركا على القوانين الدولية
* مسار التعاون القائم بين قوى جبهة المقاومة في مواجهة االرهاب ومؤسسيه

* «نتنياهو» متسكع شريد يسافر يومياً في العالم حامال آراء غير منطقية وال

في سوريا يشكل انموذجا يحتذى به في التعاون

أساس لها من الصحة وال أحد يعبأ بما سيقول

طهــران – كيهــان العربــي -:وصــف مستشــار قائــد الثــورة االســامية
للشــؤون الدوليــة الدكتــور علــي اكبــر واليتــي العالقــات القائمــة بيــن ايــران
وروســيا باالســتراتيجية؛ مؤكــدا فــي تصريــح للصحفييــن عنــد وصولــه موســكو،
ان العالقــات الثنائيــة واالقليميــة كانــت متناميــة خــال الســنوات االخيــرة.
وقــال الدكتــو واليتــي امــس االربعــاء للصحفييــن ،ان مســار التعــاون القائــم
بيــن قــوى جبهــة المقاومــة بزعامــة ايــران وروســيا فــي مواجهــة االرهــاب
ومؤسســيه فــي ســوريا وغيرهــا مــن الــدول االقليميــة؛ ش ـكّل انموذجــا يحتــذى
بــه مــن التعــاون بيــن ايــران وروســيا؛ مبينــا ان العالقــات االســتراتيجية فقــط مــن
شــأنها ان تحقــق هكــذا نــوع مــن التعــاون.
واردف قائــا ،ان الدعــم الــذي قدمتــه روســيا الــى ايــران فــي االمــم المتحــدة،
الــى جانــب التعــاون الثنائــي فــي اطــار االتفــاق النــووي يجســدان نمــاذج اخــرى
مــن التعــاون االســتراتيجي القائــم بيــن البلديــن.
وتطــرّق الدكتــور واليتــي الــى الظــروف الدوليــة الحساســة الراهنــة؛ مؤكــدا

بعودة اآلالف من مقاتلي المقاومة من سوريا..

موقع وااله :تغيير حزب الله قواعد اللعبة
يقلق بشدة "إسرائيل"
* حزب اهلل سيحاول تغيير القواعد مستفيداً من الدعم االيراني وآالف المقاتلين بقيادة حرس الثورة االسالمية في سوريا نحو تحرير الجوالن

القــدس المحتلــة – وكاالت انبــاء -:قــال موقــع
«وااله» العســكري الصهيونــي إنــه علــم أنــه قبــل
لقائــه رئيــس األركان اإلســرائيلي غــادي أيزنكــوت،

العمامة الصابرة تهزم
قصر الصافرية

حفــل تاريــخ البحريــن الحديــث بنمــاذج
علمائيــة مجاهــدة ضــدّ حكــم االســتبداد،
بعــض تلــك القيــادات العلمائيــة انتهــى بهــا
المطــاف إلــى الخلــود فــي ســجل الشــهداء
الصابريــن ،وبعــضٌ منهــم وبعضهــم ال يــزال
يقضــى ســنوات عمــره متنقــا بيــن الســجون
ووطــأة التعذيــب الممنهــج .الصفــة فــي
خالصتهــا؛ تعكــس طبيعــة الصــراع بيــن قصــر
الصافريــة والعمامــة المجاهــدة الصابــرة ،وهــو
صــراع يتفــرع أصــا مــن الصــراع الكبيــر بيــن
الشــعب وعائلــة آل خليفــة الحاكمــة .اســتطاع
قصــر الصافريــة فــي لحظــاتٍ معينــة أن يجــرّ
بعــضَ منتســبي العلــوم الدينيــة إلــى ســاحة
اســتعراضه ،لكنــه عجــز تمامــاً عــن اســتمالة
الغالبيــة العظمــى مــن العلمــاء ،وواجــه صالب ـ ًة
لــم يتعــوّد علــى مالمســتها وهــو يخطــط
برامجــه اإلقصائيــة.
فــي تقريــر “البنــدر” الســري يضــع
النظــامُ لنفســه مخططــا شــريرا يقــوم علــى
محاولــة محــو القيــادة العلمائيــة المجاهــدة
مــن المشــهد السياســي واالجتماعــي ،وخلــق
ا عــن القيــادات التــي
وجــوهٍ مواليــة لــه بدي ـ ً
تقاومــه و”تخــرّب” عليــه مشــاريعه.
قبلهــا كان إيــان هندرســون ،الضابــط
البريطانــي المعــروف ،قــد استشــعر خطــورة
القــوة العلمائيــة وقدرتهــا علــى اإلمســاك
بزمــام المبــادرة والمواجهــة السياســية العنيــدة،
َ
ســبيل التصفيــة الجســدية طريقــا
فاتّخــذ
لحمايــة النظــام الخليفــي ،ففُجعــت الجماهيــر
باستشــهاد الشــيخ جمــال العصفــور فــي 1980
تحــت ســياط التعذيــب ،وكان قتلــه عمــدا
رســال ًة لتحجيــم القــوة الدينيــة الصاعــدة
البقية على الصفحة7

اســتضاف رئيــس األركان
األميركــي فــي واشــنطن
قائــد الجيــش اللبنانــي
جوزيــف عــون.
وقالــت جهــات فــي
األمنيــة
المؤسســة
اإلســرائيلية ،إنــه نقــل الــى
لبنــان رســائل واضحــة
مفادهــا أن «اســرائيل»
لــن تســمح بتغييــرات فــي
المنطقــة .والقلــق هــو مــن أن يعيــد حــزب اهلل
البقية على الصفحة7

ان العالــم يتعــرض اليــوم لســيطرة شــخص مــارق بوصفــه رئيســا للجمهوريــة
فــي اميــركا ،علــى القوانيــن الدوليــة؛ بمــا يؤكــد ضــرورة ترســيخ مزيــد مــن هــذا
التعــاون ،وفــي ضــوء هــذه الظــروف الحساســة اننــي اتشــرف بــان احمــل رســالة
مــن ســماحة قائــد الثــورة االســامية وفخامــة رئيــس الجمهوريــة للرئيــس
«بوتيــن».
واعــرب واليتــي عــن املــه بــأن يمضــي قدمــا فــي محادثاتــه مــع الرئيــس
الروســي فالديميــر بوتيــن وســائر المســؤولين فــي هــذا البلــد ،بمــا يجعــل مــن
هــذه الزيــارة منعطفــا علــى صعيــد العالقــات االســتراتيجية بيــن البلديــن.
وتعليقــا علــى الزيــارة المتزامنــة لرئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي «بنياميــن
نتنياهــو» الــى روســيا ،اكــد أن «نتنياهــو» شــخص متســكع شــريد كل يــوم
يســافر الــى مــكان جديــد فــي العالــم حامــا آراء غيــر منطقيــة وال أســاس لهــا
مــن الصحــة و ال أحــد يعبــأ بمــا ســيقول .مضيفـاً  :لذلــك فــإن حضــور «نتنياهــو»
أو عدمــه فــي روســيا لــن يؤثــر علــى مهمتنــا هنــاك .البقية على الصفحة7

موسكو :واشنطن تنتهج استراتيجية استعمارية
جديدة نفذتها في العراق وليبيا
صاحب مقولة “تسقط موسكو وال
تسقط درعا” يسلم سالحه !
النظام السعودي يصدر احكاما باالعدام
على شابين وسجن آخر بال تهم
خبير :اقتصاد دبي يذوب مثل قطعة
الثلج في يوم صيف حار

الرئيس بري :عقبات تأليف الحكومة
ال تزال نفسها

ايران تتقدم  10مراكز بمؤشر
االبتكار العالمي 2018

طهــران – كيهــان العربــي -:تقدمــت
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران  10مراكــز بمؤشــر
االبتــكار العالمــي  2018الصــادر عــن المنظمــة
العالميــة للملكيــة الفكريــة “.”WIPO
وصعــدت ايــران مــن المركــز  75فــي المؤشــر
الصــادر عــام  2017الــى المرتبــة الـــ  65فــي  ،2018فيمــا
كانــت بالمركــز  106فــي .2015
وبحســب تقريــر المنظمــة فــان ايــران كانــت
ضمــن الــدول االكثــر نمــوا مــن بيــن نظيراتهــا
 ،حيــث تقدمــت فــي مؤشــر نســبة كفــاءة
االبتــكار( )Innovation Efficiency Ratioمــن
الـــ  56فــي عــام  2017الــى المرتبــة  11حاليــا.
وحلّــت ايــران مــن بيــن  34بلــدا ذا الدخــل
المتوســط االعلــى (upper-middle-
 )income countriesبالمرتبــة  16والمركــز
الثانــي مــن بيــن دول آســيا الوســطى وجنوب
غــرب آســيا.

مشيراً الى أن االمام الخميني قالها أن "أميركا الشيطان األكبر"..

حركة التغيير الكردية :بناء القنصلية األميركية في أربيل
منفذ جديد للفوضى والمشاكل بالمنطقة

الســليمانية – وكاالت انبــاء -:اســتنكر القيــادي فــي حركــة
التغييــر الكرديــة فــي العــراق صابــر اســماعيل ،قيــام األميــركان
بوضــع حجــر األســاس لقنصليــة كبيــرة لهــم فــي أربيــل ،وفيمــا
أكــد أنــه أينمــا وجــدت أميــركا تزايــدت الفوضــى والمشــاكل،
ا (أميــركا
وقــال :أن االمــام الخمينــي /قــدس ســره) قالهــا فع ـ ً
الشــيطان األكبــر).
وقــال اســماعيل ،إن بنــاء القنصليــة األميركيــة فــي محافظة
أربيــل يم ّثــل منفــذاً جديــداً للفوضــى والمشــاكل فــي المنطقة.
ودعــا القيــادي فــي التغييــر ،جميــع العراقييــن إلــى أن يعــوا
جيــداً أن بنــاء الســفارة األميركيــة فــي أربيــل ليســت لعيــون
الشــعب العراقــي بــل مــن اجــل مصالحهــا الخبيثــة" ،مبينـاً أن
ا (أميــركا الشــيطان األكبــر).
"اإلمــام الخمينــي قالهــا فعـ ً
وأضــاف إســماعيل :أن أميــركا تحــاول جاهــدة وعــن طريــق
تابعيهــا أن تنشــر الفوضــى والقالقــل بيــن الشــعب العراقــي
والمنطقــة وعلــى العقــاء تفهــم ذلــك.
وكان القنصــل األميركــي فــي أربيــل قــد وضــع حجــر
األســاس يــوم الجمعــة ،ألكبــر قنصليــة أميركيــة بالشــرق
األوســط بمســاحة  200ألــف متــر بحضــور رئيــس منطقــة
كردســتان العــراق نيجيرفــان بارزانــي.

رويترز :قوات التحالف السعودي تنهار بشكل كامل في جبهة الحديدة..

انصار الله :الضربة الصاروخية على المفاعل النووي في براكة باإلمارات العام الماضي حققت أهدافها
* تلبية لخطاب السيد حسن نصر اهلل ..آالف المقاتلين اليمنيين يتوجهون الى جبهة الحديدة

* «رويترز» :التحالف السعودي لم يصل الى أي من أهدافه

* «سلمان» يامر بإعفاء الجنود السعوديين في اليمن من العقوبات

في ميناء الحديدة وواجه فض ًال كبيراً

العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم !!

على الصفحتين2و3

داعياً الى جلسة النتخاب اللجان االسبوع القادم..

ـس
بيــروت – وكاالت انبــاء -:قــال رئيــس مجلـ ِ
اِن الرئيــس المكلــف تشــكيل
النــواب نبيــه بــري َ
الحكومــة ســعد الحريــري ابلغــه أنــه ســيبدأُ جولـ َة
وأن تركيــزَه ســيكون علــى
اتصــاالتٍ جديــدة َ ،
ـزب
ثالثــة خطــوطٍ مــعَ التيـ ِ
ـار الوطنــي الحــر وحـ ِ
الحــزب التقدمــي
ورئيــس
القــواتِ اللبنانيــة
ِ
ِ
االشــتراكي وليــد جنبــاط.
أن كالمَ الحريــري عــن أنَنــا
ولفــت بــري الــى َ
علــى موجــةٍ واحــدة  ،البقية على الصفحة7

على الصفحة الثانية

كيهــان العربــي – خــاص -:توعــد المتحــدث
باســم القــوات الجويــة لحركــة «أنصــار اهلل» العميــد
الركــن عبــد اهلل الجفــري بتوفيــر طائــرات مُســيرة
ذات مــدى أبعــد وقــدرة تدميريــة أكبــر لتكبيــد
قــوات هــادي والتحالــف بقيــادة الســعودية خســائر.
ولفــت الجفــري الــى أن القــوة الصاروخيــة
تطلــق صواريــخ باليســتية علــى تجمعــات العــدو
فــي الســاحل الغربــي ،بنــاء علــى إحداثيــات مــن
الطيــران المســير ،وقــوى العــدوان ال يمكنهــا صــد
تلــك الصواريــخ.
وعــن الضربــة الصاروخيــة علــى المفاعــل
النــووي فــي براكــة باإلمــارات فــي ديســمبر/كانون
األول الماضــي ،أكــد الجفــري الضربــة حققــت
أهدافهــا ،واإلماراتيــون أعلنــوا أنهــم لــن يتمكنــوا
مــن افتتاحــه ،وتحججــوا بعــدم وجــود تراخيــص

مــن الهيئــة الدوليــة النوويــة.
وقــال المتحــدث باســم القــوات الجويــة
للحوثييــن :ســنعمل علــى زيــادة وتيــرة اســتهداف
األهــداف االقتصاديــة لــدول العــدوان ،كــون الحــرب

اسالم آباد ..اجتماع أمني روسي ايراني
صيني باكستاني

موســكو – وكاالت انبــاء -:اعلــن رئيــس القســم الصحفــي بدائــرة االســتخبارات الخارجيــة الروســية
ســيرغي ايفانــوف بــان رؤســاء االجهــزة االمنيــة لروســيا وايــران والصيــن وباكســتان قــد عقــدوا الثالثــاء
اجتماعــا فــي اســام ابــاد للبحــث فــي ســبل التصــدي لتهديــدات "داعــش" فــي افغانســتان.
وقــال ايفانــوف لوكالــة 'تــاس' ،ان مديــر جهــاز االســتخبارات الخارجيــة الروســية ســيرغي ناريشــكين قــد حضــر
االجتمــاع .مضيفـاً ،ان هــذه المشــاورات ركــزت علــى االخطــار الناجمــة مــن تواجــد تنظيــم "داعــش" فــي االراضــي االفغانيــة.
وقــال ،انــه تــم فــي االجتمــاع البحــث حــول اهميــة االجــراءات المنســقة للحيلولــة دون انتقــال ارهابيــي
"داعــش" مــن ســوريا والعــراق الــى افغانســتان وخلــق التهديــد للــدول الجــارة .البقية على الصفحة7

فريق المتابعة :العالج المطلوب للشيخ عيسى قاسم متوفر في المستشفى اللندني..

اليوم ..تظاهرات حاشدة في البحرين باسم “عاهدناك بالدم” وفا ًء لرمزها الوطني والديني

* دراز القائد ال يركعها ظلم السلطة الخليفية وفتكها وانتصارها وفرجها الحقيقي بعودة األب القائد آية اهلل الشيخ عيسى قاسم منتصراً
* تيار الوفاء :مريم البردولي جالدة آل خليفة تواصل
* طاقم من األجهزة األمنية الخليفية يستقر في المستشفى اللندني
التضييق االنتقامي على الحرائر المعتقالت
لمراقبة تحركات واتصاالت الشيخ عيسى قاسم
كيهــان العربــي – خــاص -:أوضــح الفريــق المختــص بمتابعــة الوضــع الصحــي
آليــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم بــأن الشــيخ خضــع يــوم الثالثــاء لفحــص مختــص
مــن قبــل الطبيــب االستشــاري المعنــي بالمــرض الــذي يلــم بســماحته.

انتقلــت مــن الحــرب السياســية والعســكرية الــى
الحــرب االقتصاديــة بدليــل ســعي دول العــدوان
للســيطرة علــى مينــاء الحديــدة.
البقية على الصفحة7

وأوضــح بيــان رقــم ( )3للفريــق أمس ،بأن التشــخيص األولــي واإلجراءات
الطبيــة التــي أُجريــت للشــيخ ،تبيــن أنهــا متطابقــة مــع تشــخيص األطبــاء
المختصيــن فــي البحريــن“ ،وأن العــاج
البقية على الصفحة7

شؤون دولية
النجباء  :على اميركا ان تدرك بان العراق
ليست السعودية لتعبث فيه كما تشاء
حماس  :عقوبات نتنياهو وعباس
قنبلة موقوتة وغزة لن تنكسر
الرئيس األسد يسيطر على درعا «مهد» افتعال
االزمة السورية قبل سبعة اعوام
رئيس المجلس األوروبي لترامب:
قدر حلفاءك فليس لديك الكثير
على الصفحة8

