
ــات  ــل الهجم ــد فش ــم وتؤك ــي الغاش ــي االميرك ــعودي االمارات ــدوان الس الع
التــي شــنها فــي الحديــدة والســاحل الغربــي، فالمعــارك التــزال علــى اشــدها 
ــى العديــد مــن مدرعــات  ــو 16، والصواريــخ اليمنيــة اتــت عل فــي منطقــة كيل

الغــزو االجرامــي وقتلــت مــن فيهــا.

ميدل ايست آي: الرياض تطلب من تل ابيب منع 3 ماليين 
فلسطيني من أداء فريضة الحج 

طهــران- كيهــان العربــي: تصــب قضيــة منــع الحكومــة الســعودية 
ــازح  فلســطيني فريضــة الحــج والعمــرة بذريعــة  ــة 4 مالييــن ن تأدي
اطــار  فــي  الشــخصية  بالهويــة  الخــاص  الرقــم  امتالكهــم  عــدم 
االهــداف التــي تســعى  لهــا اميــركا والكيــان الصهيونــي بانهــاء ملــف 

ــة الفلســطينية. ــن مــن القضي ــن والمهجري النازحي
اذ يســتفيد الكثيــر مــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والضفــة 
ــود  ــدم وج ــرا لع ــي نظ ــفر االردن ــواز الس ــن ج ــدس  م ــة والق الغربي
ادارة فلســطينية تنظــم قضيــة ســفرهم للخــارج، ومــا يمتــاز بــه هــذا 
الجــواز عــن الجــواز االردنــي للمواطــن االردنــي هــو عــدم درج الرقــم 

الخــاص بالهويــة الشــخصية.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية وسط فشل العديد من محاوالته إلعادة المواقع التي خسرها..

العدوان الغاشم في جيزان ونجران والساحل الغربي يتكبد خسائر جسيمة في العدة والعتاد
عقوبات أميركية ضد 17 سعوديا..

واشنطن بوست: الرواية السعودية الجديدة بشأن 
خاشقجي "وقاحة"

الخارجية تواسي الشعب االميركي 
ومنكوبي حرائق كاليفورنيا

ــارس:- اعــرب المتحــدث باســم  طهران-ف
مواســاة  عــن  قاســمي  بهــرام  الخارجيــة 
الضحايــا  واســر  االميركــي  للشــعب  طهــران 
والمنكوبيــن جــراء الحرائــق التــي اجتاحــت 

كاليفورنيــا. واليــة 
العميــق  اســفه  عــن  قاســمي  وعبّــر 
ــة  ــي والي ــة والواســعة ف ــق الهائل ــوع الحرائ لوق

والتــي كاليفورنيــا 

معهد صهيوني: حزب الله يمتلك من الصواريخ ما يفوق ترسانة 
الدول االوروبية في حلف الناتو

طهــران- كيهــان العربــي:- اكــد معهــد »جينســا« الصهيونــي، ضمــن اقــراره بتزايــد قــدرات حــزب اهلل 
اللبنانــي، بــان هــذا الحــزب يمتلــك مــن الصواريــخ 
والراجمــات مــا يفــوق ترســانة الــدول االوروبيــة 
االعضــاء فــي حلــف الناتــو، وان قــدرات هــذا الحــزب 

هــو الــذي ادخــل الرعــب فــي قلــوب الصهاينــة.
واشــار المعهــد والــذي يشــغل فيــه ضبــاط كبــار 
مــن الجيــش االميركــي والصهاينــة، اشــار الــى 
مــدى دقــة صواريــخ حــزب اهلل واعتبارهــا خطــرًا 
جــادًا يختلــف عــن الســابق فيمــا اذا اثيــرت حــرب 
فــي المســتقبل. فهــذه الحــرب ال تشــبه الحــروب 

ــي الســابقة الت

مؤكدًا ينبغي على دولها تنفيذ تعهداتها االقتصادية..

عراقجي: ضمان تمتع ايران بمنافع االتفاق النووي 
من مسؤولية أوروبا

* االتحاد االوروبي وجنوب افريقيا يعلنان دعمهما لالتفاق النووي مع ايران

مؤكدة أن رفض ومعارضة 98 دولة لقرار يؤكد انه مبني على رؤية انتقائية وتمييزية باهداف سياسية..

طهران: ندين استخدام حقوق االنسان من قبل بعض الدول والكيان الصهيوني والدول الرجعية

اليوم.. الرئيس العراقي  في طهران
طهــران – كيهــان العربــي:- مــن المقــرر أن يبــدأ الرئيــس العراقــي برهــم صالــح اليــوم الســبت زيــارة 

رســمية للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى.
وذكــرت مصــادر مطلعــة ان صالــح ســيزور طهــران علــى رأس وفــد كبيــر يضــم وزراء ومستشــارين 

إســتكمااًل لجولتــه فــي المنطقــة.
وكان صالــح قــد أختتــم مســاء الخميــس زيــارة قصيــرة الــى األردن كمــا زار مطلــع هــذا األســبوع الكويــت 

واإلمارات.
وركــزت مباحثــات الرئيــس العراقــي مــع الــدول الثــالث تعزيــز العالقــات والتعــاون االقتصــادي والطاقــة 

وغيرهــا.

تلبية لطلب سوريا الشقيقة والدول الراعية للسالم..

اللواء جعفري: سنرسل قوات حفظ سالم الى إدلب ومنطقة شمال غرب حلب
نمارس سياسة ضبط النفس امام التهديدات السعودية و ردنا سيكون موجعا وليس إعالميا

السعودية تغرق في مستنقع 
فضائحها واكاذيبها

خبير أمني لبناني: انتصار المقاومة الفلسطينية 
سينعكس على ملفات حساسة في المنطقة

وسائل إعالم: البيت األبيض يدرس طرد 
المعارض التركي فتح اهلل غولن

نيويورك تايمز تكشف دور تركي آل الشيخ والقحطاني في تنفيذ 
سياسة بن سلمان واشتراكهما في جرائمه 

عضوة الكونغرس األمريكي تؤيّد 
علنًا حركة مقاطعة ’تل أبيب’

برهم صالح: العراق يسعى الن يكون ساحة لتالقي 
المصالح في المنطقة ال ساحة للنزاعات

السنوار: المقاومة لن تسمح للعدو الصهيوني 
بتكرار االعتداء على غزة

الرئيس األسد: األمن الغذائي أحد المقومات األساسية التي ساهمت 
في امتالك سوريا الستقاللية قرارها

بوتين يدعو الدول األوروبية إلى دعم 
الحل السياسي لألزمة في سوريا

على الصفحة الثالثة العدد )9995( السنة التاسعة والثالثون ، السبت 9 ربيع االول، 1440 هـ ق 26 آبان 1397 هـ ش، 17 تشرين الثاني 2018م

سالمي: اميركا فشلت في تصفير 
صادراتنا النفطية

* آلية 'يو بي آر' )االستعراض الدوري العالمي الشامل( المكان العالمي المناسب 
والشامل لتقييم حقوق االنسان في جميع الدول دون استثناء

* دول عالمية: نرفض تسييس قضايا حقوق اإلنسان واستخدام اآلليات األممية 
الستهداف دول بعينها خدمة لمصالح بعض الدول النافذة

وزارة  رفضــت  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
حقــوق  اســتخدام  بشــدة  وادانــت  الخارجيــة 
االنســان واالليــات الدوليــة مــن قبــل بعــض الــدول 
الغربيــة والكيــان الصهيونــي االحتاللــي والقاتــل 
لالطفــال وبعــض االنظمــة الرجعيــة فــي المنطقــة.

واشــار المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام 
قاســمي أمــس الجمعــة الــى المصادقــة علــى القــرار 
المتعلــق بحقــوق االنســان فــي ايــران خالل جلســة 
اللجنــة الثالثــة لالجتمــاع الـــ 73 للجمعيــة العامــة 
لالمــم المتحــدة فــي نيويــورك، يــوم الخميــس 
بدعــم مــن بعــض الحكومــات التــي تعــد هــي 
ــي  ــوق االنســان ف ــي حق ــر منتهك ــن اكب نفســها م
ــذي  ــذا االجــراء ال ــدد به ــدول االخــري، ون ــا وال دوله
قامــت بــه هــذه الــدول قائــال: القــرار لــم ياخــذ 
ــل  ــران، ب ــي اي ــة ف ــق القائم ــار الحقائ ــر االعتب بنظ
كان مبنــي علــى رؤيــة انتقائيــة وتمييزيــة ومغرضــة 
ــه الهــداف سياســية،  ــة علي ــم إعــداده والمصادق وت

ونحــن نرفضــه.

* طيران الغزو السعودي االميركي يواصل ارتكاب المجازر 
باستهداف باصات نقل الركاب ومنازل المواطنين

* صنعاء: ال نلمس تواصاًل سياسيًا جادًا عن حلول حقيقية أو 
تهدئة فعلية وإنما كالم فارغ في اإلعالم

كيهــان العربــي – خــاص:- قتــل العشــرات مــن جنــود وضبــاط ســعوديين ومرتزقتهــم 
خــالل افشــال القــوات اليمنيــة محــاوالت تقدمهــم علــى محــاور نجــران وجيــزان ناهيــك 

عــن الخســائر الكبيــرة التــي لحقــت بقــوات الغــزو االجراميــة فــي الســاحل الغربــي. 
ــف  ــاءات تحال ــي تدحــض إدع ــالم الحرب ــا االع ــي عرضه فالمشــاهد الت

ــة  ــرت صحيف ــاء:- اعتب ــورك – وكاالت انب  نيوي
ــة الســعودية  ــة الرواي “واشــنطن بوســت” األميركي

الجديــدة بشــأن مقتــل الصحفــي جمــال خاشــقجي 
“صادمــة لوقاحتهــا”. وقالــت هيئــة تحريــر الصحيفــة 
إن النظــام الســعودي “تحــدّى )بروايتــه األحــدث 
حــول مقتــل خاشــقجي( الجميــع بمــا فــي ذلــك 
طالبــوا  الذيــن  األميركــي،  الكونغــرس  أعضــاء 
الجريمــة(  تفاصيــل  )عــن  الكامــل  بالكشــف 

المســؤولين«. ومحاســبة 
لــم  “الريــاض  بالقــول  الصحيفــة  وأوضحــت 
متواطئيــن  كانــا  االثنيــن  المســاعدين  أّن  تقــل 
فــي قــرار قتــل خاشــقجي، لكــن لفتــت أنــه تــم 
خداعهمــا بســبب ادعــاء فريقهمــا بــأن الصحفــي 
ــاة”. وطالبــت  ــد الحي ــى قي ــة وهــو عل غــادر القنصلي
جمــال  قتلــة  بـ”تســمية  بوســت  واشــنطن 
ــة  ــة “الرواي ــم. قائل ــن ومعاقبته خاشــقجي الحقيقي

المعلنــة الســعودية 

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد مســاعد وزيــر 
الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس 
ــران  ــي اي ــمية ف ــة االس ــزام الجمهوري ــي الت عراقج
النــووي،  االتفــاق  اطــار  فــي  بتعهداتهــا  الكامــل 
معتبــرا ان مــن مســؤولية اوروبــا المباشــرة ضمــان 

تمتــع الشــعب االيرانــي بمنافــع االتفــاق.
وقــال الدكتــور عراقجــي خــالل لقائــه فــي رومــا 
رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس 
الشــيوخ االيطالــي فيتــو روزاريــو بتروجلــي، انــه 
وفــي مقابــل التزامنــا بالتعهــدات نتوقــع بــان يتمتــع 
وان  النــووي  االتفــاق  بمنافــع  االيرانــي  الشــعب 
المســؤولية المباشــرة لهــذا االمــر ملقــاة علــى عاتــق 
اوروبــا بــان تفــي بتعهداتهــا فــي مســار الحفــاظ 
علــى االتفــاق بعــد خــروج اميــركا منــه ونقضهــا 
هــذا االتفــاق الدولــي والقــرار الصــادر عــن مجلــس 

ــن. االم
ــران  ــي اي ــة االســالمية ف واضــاف: ان الجمهوري
بتنفيذهــا كامــل تعهداتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي 

شــعورها  اثبتــت  قــد 
وبالمقابــل  بالمســؤولية 
اوروبــا  علــى  يتوجــب 
الميــركا  تســمح  اال  ايضــا 
ــة  ــا المالي باســتغالل القضاي
فــي  كســالح  والنقديــة 
نهجهــا  فــرض  ســياق 
علــى  الجانــب  احــادي 
المجتمــع الدولــي، ونطالــب 
الــى  االوروبــي  االتحــاد 
جانــب الوفــاء بتعهداتــه السياســية ان ينفــذ تعهداتــه 

ايضــا. االقتصاديــة 
واضــاف، اننــا نديــن بقــوة اســتخدام حقــوق 
واالليــات  بهــا  المتعلقــة  والقــرارات  االنســان 
ــان  ــة والكي ــدول الغربي ــل بعــض ال ــن قب ــة م الدولي
الصهيونــي االحتاللــي والقاتــل لالطفــال وبعــض 
لمتابعــة  كاداة  المنطقــة،  فــي  الرجعيــة  الــدول 
السياســات  وكذلــك  بغيضــة  متطرفــة  اغــراض 
الداعيــة للفوضــي ودعــم االرهابييــن االنفصالييــن، 

ونــرى بــان اســتمرار هــذه الوتيــرة انمــا يضعــف 
ثقــة المجتمــع الدولــي باالليــات الدوليــة ويثيــر 
الشــكوك حــول تاثيرهــا وفاعليتهــا فــي الحــاالت 

والالزمــة. الضروريــة 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، نعتقــد 
بــان المــكان العالمــي المناســب والشــامل لتقييــم 

حقــوق االنســان 

* المسؤولون األميركيون باتوا يعترفون بضعف وعدم فاعلية عقوباتهم 
في مواجهة الشعب االيراني

* على األعداء ان يتجنبوا بشدة توجيه التهديدات العسكرية ضد ايران 
وذلك ألنهم يعرفون انها تنتهي بضررهم

الثــورة  لقــوات حــرس  العــام  القائــد  قــال  العربــي:-  طهــران – كيهــان 
االســالمية اللــواء محمــد علــي جعفــري، إن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران 
سترســل قــوات حفــظ ســالم الــى إدلــب ومنطقــة شــمال غــرب حلــب وذلــك 

ــة الســورية. ــن الحكوم ــب م ــى طل ــاء عل بن
وأضــاف اللــواء جعفــري، أنــه بنــاء علــى مفاوضــات الســالم الجاريــة بشــأن 
ــوريا، فقــد طلبــت دمشــق مــن طهــران إرســال قــوات حفــظ ســالم الــى  س

المنطقتيــن المذكورتيــن.
تلــك  الــى  يُرســل عــدد محــدود منهــا  أن  المقــرر  مــن  قائــال:  وتابــع 
المناطــق، مشــيرا الــى أن جميــع أفــراد القــوات االيرانيــة فــي ســوريا متطوعــون 
وغالبيتهــم مستشــارون. مؤكــداً، أنــه ال توجــد اشــتباكات مســلحة حاليــا فــي 

ســوريا.
الجمهوريــة  ان  االســالمية،  الثــورة  لقــوات حــرس  العــام  القائــد  وأكــد 

االســالمية فــي ايــران تمــارس سياســة ضبــط النفــس امــام التهديــدات 
الســعودية. 

اللــواء  قــال  لطهــران،  الســعودية  التهديــدات  حــول  ســؤال  علــى  وردًا 
ايــران تمــارس سياســة ضبــط  جعفــري: ان الجمهوريــة االســالمية فــي 
النفــس امــام التهديــدات الســعودية، لكــن مجمــل سياســة الثــورة االســالمية 
ــم  ــة ودع ــي المنطق ــالمية ف ــورة االس ــرس الث ــيج( وح ــة )البس ــوات التعبئ وق
ايــران لســوريا جعلهــم مربكــون، لكــن رد طهــران لــم يكــن إعالميــا وهــو غيــر 

ــا. ــيكون موجع ــي وس علن
وحــول إعــادة العقوبــات مــن قبــل اإلدارة االميركيــة علــى الجمهوريــة 
ــوا  ــون بات ــري: المســؤولون األميركي ــواء جعف ــال الل ــران، ق ــي اي االســالمية ف
يعترفــون اليــوم بضعــف وعــدم فاعليــة العقوبــات باعتبارهــا آخــر أداة فــي 

مواجهــة الشــعب االيرانــي.
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