
إطــالق النــار فــي اليمــن عالمــة مرحــب بهــا، لكــن أطفــال البلــد يحتاجــون 
ــاء الحــرب. ــى إنه ال

وأردفــت: العــدد المتزايــد مــن النــداءات مــن أجــل وقــف إطــالق النــار فــي 
اليمــن واســتئناف المحادثــات السياســية، 

أمعانًا آلل خليفة في سياسة البطش الطائفي..

البحرين.. القادة المعتقلون يعانون 
مرارة الحرمان من العالج

عــن  موثقــة  بحرينــة  مصــادر  كشــفت  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
األحــوال الصعبــة التــي يعانيهــا المعتقلــون فــي البحريــن وبينهــم المعتقــل 

الشــيخ ميــرزا المحــروس والمعتقــل الســيد علــوي حســين.
وقالــت عليــاء رضــي، زوجــة أميــن عــام جمعيــة الوفــاق االســالمية 
ــلمان  ــيخ س ــع الش ــن م ــد المعتقلي ــلمان، أن أح ــى س ــيخ عل ــل الش المعتق
فــي "عنبــر الرمــوز" بســجن جــو المركــزي الشــيخ ميــرزا المحــروس ال يــزال 

ــون. ــي القول ــا ف ــي منه ــا مــن العــالج عــن مشــاكل يعان محروم
وأوضحــت رضــي فــي تغريــدة لهــا عبــر تويتــر أن المحــروس يعانــي مــن 

نزيــف منــذ فتــرة طويلة بســبب
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شؤون دولية مشيرة الى معاناتهم المروعة خالل نحو 4 سنوات ..

اليونيسف: العدوان السعودي يقتل طفالً يمنياً كل 10 دقائق
رويترز: القحطاني طليق ويواصل عمله بشكل سري..

سي آي أيه:  محمد بن سلمان هو من 
أمر بقتل خاشقجي

قريبا.. المدمرة سهند والغواصة 
فاتح تدخالن الخدمة

ــن المســاعد التنســيقي  ــا:- اعل طهران-ارن
للجيــش االدميــرال حبيــب اهلل ســياري عــن 
الحــاق المدمــرة 'ســهند' والغواصــة 'فاتــح' الــى 

ــا. ــش قريب االســطول البحــري للجي
ــى  ــة ادل ــك فــي تصريحــات صحفي جــاء ذل
ــى  ــش ملتق ــى هام ــياري عل ــرال س ــا االدمي به
دولــي عقــد فــي طهــران امــس الســبت بعنــوان 

'االمــن 

طهران تستضيف المؤتمر الدولي 
االول لالمن الحدودي

طهــران – كيهــان العربــي:- فــي إطــار التواصــل الفكــري بيــن الباحثيــن والمفكريــن مــن داخــل البــالد 
واإلبداعــات  األفــكار  اســتثمار  وبغيــة  وخارجهــا، 
والوطنــي،  البيئــي  األمــن  مجــال  فــي  الحديثــة 
وقضايــا الدفــاع المدنــي وادارة األزمــات الخاصــة 
بالســكان والمــدن، عقــد فــي طهــران "المؤتمــر 
الدولــي االول لألمــن والتطــور والتنمية المســتدامة 
البــالد،  مــدن  وكبريــات  الحدوديــة،  للمناطــق 
ــي  ــرة ف ــات المؤث ــبل والتحدي ــى الس ــرف عل والتع

ظــل الدفــاع المدنــي وإدارة األزمــات".
رحمانــي  الرضــا  عبــد  الداخليــة  وزيــر  وقــال 

وظيفــة  فضلــي: 

مؤكدًا أنها رفعت الراية البيضاء أمام حماس..

جنرال صهيوني: "إسرائيل" تعيش أرذل المراحل 
األمنية منذ حرب الغفران

داعية الى رفع مستوى العالقات االقتصادية بين البلدين الجارين الشقيقين الى 20 مليار دوالر سنويًا..

القمة االيرانية - العراقية تؤكد إستقرار المنطقة بعيداً عن التواجد العسكري األجنبي وإنهاء الحرب على اليمن

أوبسكو: تقدم ايران في مجال الفضاء 
جدير بالثناء

طهــران – ار نــا:- أعتبــر األميــن العــام لمنظمــة التعــاون الفضائــي آلســيا والمحيــط الهــادئ )APSCO(، الجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران، عضــوا مهمــا جــدا فــي المنظمــة، قائــال إن التقــدم اإليرانــي فــي مجــال الفضــاء جديــر بالثنــاء.

وقــال البروفيســور 'لــي شــينجون' أمــس الســبت، إنــه ســيعمل مــع أعضــاء المنظمــة، خاصــة مــع إيــران، 
كأحــد أكثــر األعضــاء نشــاًطا فــي أوبســكو.

وأشــار الــى أننــا نريــد إقامــة عالقــات مبنيــة علــى المصالــح المشــتركة مــع إيــران، وأكــد أنــه إذا تــم دعــم 
األعضــاء مــن قبــل الحكومــات، يمكننــا بطبيعــة الحــال تحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي برامــج الفضــاء، وفــي 

هــذا الصــدد نأمــل أن تتمتــع إيــران بهــذا الوضــع.

مقدمًا خالص الشكر للعراق حكومة وشعبًا على كرم ضيافته المنقطعة النظير في االربعين، خالل استقباله الرئيس العراقي..

القائد: نحرص على وجود عراق قوي ومستقل ومتطور وسنبقى الى جانبه دوما
طريقة التغلب على المشاكل ومواجهة مؤامرات ضامري السوء تكمن في صون الوحدة الوطنية في العراق واالعتماد على القوى الشبابية وتعزيز ارتباطها بالمرجعية

ادلب تحسم ميدانيا 
وليس سياسيا

مسؤول أممي: اليمن على شفا كارثة والبشرية 
يجب أن تخجل من نفسها!

»اإلفتاء الجزائرية« تحرم االحتفال بالمولد 
النبوي لـ«عدم مشروعيته«!

ان الطرف  وسائل إعالم أميركية: واشنطن والغرب يغضِّ
عن انتهاكات الرياض لحقوق االنسان

نيويورك تايمز: اتهام ابن سلمان بقتل خاشقجي 
يولد أزمة كبيرة إلدارة ترامب

عبد المهدي يهدد باالستقالة من منصبه في حال اصرار 
الكتل السياسية التمسك بمرشحيها

حصاد األسبوع النتفاضة الفدس .. مقتل 3 صهاينة وإصابة 
80 آخرين باصابات خطيرة و5 عمليات بالضفة

“تحالف واشنطن” يصعد عدوانه على األراضي السورية 
ويرتكب مجزرة جديدة بريف دير الزور

واشنطن تهدد بكين باستمرار الضغوط 
إلى أن تغير موقفها!

على الصفحة الثالثة العدد )9996( السنة التاسعة والثالثون ، االحد 10 ربيع االول، 1440 هـ ق 27 آبان 1397 هـ ش، 18 تشرين الثاني 2018م

نوبخت: ايران دولة كبيرة و ثرية 
وقادرة على مواصلة نهجها

* الرئيس روحاني: أمن العراق هو أمن إيران، وتقدمه وتطوره هو تقدمها 
وتطورها والبد من تعزيز التعاون والعالقات يوما بعد يوم

* الرئيس برهم صالح: العراق لن ينسى الدعم االيراني لمحاربة »صدام« 
واالرهاب وطهران لعبت دورًا كبيرًا في هزيمة االرهابيين

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي على اســتمرار 
ــن  ــة بي ــة والثقافي ــات السياســية واالقتصادي العالق
والعــراق،  ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة 
االقتصاديــة  العالقــات  مســتوى  رفــع  وامكانيــة 
بيــن البلديــن الجاريــن 20 مليــار دوالر فــي القريــب 

العاجــل.
مؤتمــر  خــالل  روحانــي  الرئيــس  واضــاف 
صحفــي مشــترك مــع الرئيــس العراقــي برهــم 
ــة  ــة االيراني ــام القم ــي خت ــح أمــس الســبت ف صال
– العراقيــة فــي العاصمــة طهــران، مــن الواضــح لنــا 
جميعــًا أن العالقــات االيرانيــة العراقيــة مهمــة جــدا 
ومميــزة مــن الناحيــة التاريخيــة والثقافيــة والوطنيــة 

واإلقليميــة.
فــي  الحالييــن  المســؤولين  جميــع  وتابــع: 
مــع  عالقــات  لديهــم  العراقيــة  الجمهوريــة 
المســؤولين اإليرانييــن ألكثــر مــن 30 عامــا خــالل 

* برنامج الغذاء العالمي: 18 مليون شخص في 
اليمن يواجهون خطر المجاعة

* يجب حماية ميناء الحديدة وأن يظل مفتوحا أمام 
حركة المالحة التجارية بأي ثمن

كيهــان العربــي – خــاص:- قالــت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولة 'يونيســيف'، 
بــأن طفــاًل يمنيًــا يمــوت كل 10 دقائــق، وشــددت علــى ضــرورة أن يتحــرك أطــراف 

النــزاع وأصحــاب النفــوذ، لوضــع مصلحــة األطفــال ضمــن أولوياتهــم.
وقالــت مديــرة اليونيســيف 'هنريتــا فــور': الدعــوات المتزايــدة لوقــف 

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- كشــفت كبريــات 
وســائل اإلعــالم األميركيــة أن وكالــة االســتخبارات 

المركزيــة )ســي آي أيــه( خلصــت إلــى أن ولــي 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان هــو مــن أمــر 

ــال خاشــقجي. ــي جم ــل الصحاف بقت
عــن  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
ــى  ــه اطلعــت عل ــأن الســي َاي أي ــة ب مصــادر مطلع
ضمنهــا  مــن  مختلفــة،  اســتخباراتية  معلومــات 
اتصــال أجــراه ســفير الســعودية بالواليــات المتحــدة 
األميــر خالــد بــن ســلمان مــع خاشــقجي، دعــاه 
ــات  ــه تطمين ــدم ل ــعودية، وق ــة الس ــارة القنصلي لزي

بضمــان امنــه.
ــل  ــد مقت ــة بع ــا مكالم ــى فحصه ــة ال واضاف
منوســبة  القنصليــة،  داخــل  مــن  خاشــقجي 
لماهــر مطــرب مــع ســعود القحطانــي، احــد 
ــأن  ــا ب ــه فيه ــن ســلمان يبلغ ــار مســاعدي ب كب

العمليــة تمــت.

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- قــال ضابــط 
احتيــاط كبيــر بجيــش العــدو الصهيونــي، لصحيفــة 
أرذل  فــي  تعيــش  »إســرائيل«  إن   ، »معاريــف« 
المراحــل األمنيــة، لــم يســبق لهــا مثيــل منــذ حــرب 

الغفــران أبــان العــام 1973.
العميــد احتيــاط »تســفيكا فوجــل«،  وهاجــم 
ــة  ــد أركان المنطق ــذي شــغل ســابقا منصــب قائ ال
القيــادة  اإلســرائيلي،  بالجيــش  الجنوبيــة 
السياســية متهمــا إياهــا بالتركيــز علــى مســتقبلها 

الدولــة. أمــن  علــى حســاب  السياســي 
ونقلــت الصحيفــة عــن العميــد فوجــل قولــه: 
»لقــد تســببت لنــا هــذه القيــادة السياســية، بفقــدان 
قــدرة الــردع أمــام حمــاس بغــزة، ألن كراســيهم 

ــي«.  ــن مســتقبلنا األمن أهــم م
وأضــاف: »أن الــردع الــذي حققتــه حمــاس أمــام 
ــة  ــر فعالي ــرة، هــي أكث ــة األخي إســرائيل، فــي الجول
وتأثيــرا مــن قــوة الــدرع اإلســرائيلية المعدومــة، لقــد 
قاتلنــا ضــد ثــالث دول عربيــة، قبــل أربعيــن ســنة، 
وانتصرنــا عليهــا، واليــوم لســنا قادريــن علــى حســم 

حمــاس”.  

فوجــل:  العميــد  وأكــد 
»أن إســرائيل تعيــش فــي 
أرذل المراحــل األمنيــة، لــم 
منــذ  مثيــل،  لهــا  يســبق 

الغفــران”. حــرب 
عبرنــا  »لقــد  وتابــع: 
عــن حالــة ضعــف، وعــدم 
علــى  عملياتيــة،  فعاليــة 
خــالل  أيــام  أربعــة  مــدار 
أمــام  األخيــرة  الجولــة 
ــش«،  ــر الجي ــر اســتقال وزي ــة األم ــاس، وبنهاي حم
وختــم العميــد بالقــول متســائال: »مــاذا يمكــن أن 

حمــاس؟ لــردع  فتــرة الكفــاح ضــد االســتبداد فــي العــراق واســتمرار نفعــل 
األمــن فــي هــذا البلــد.

وقــال الرئيــس روحانــي: ان الجانبيــن اتفقــا 
الحاجــة  وعــدم  المنطقــة  اســتقرار  علــى ضــرورة 
ــا ووقــف العــدوان  ــي فيه للوجــود العســكري األجنب

علــى اليمــن .
وشــدد بالقــول، أن العالقــات بيــن البلديــن تــم 
مناقشــتها بيــن الوفديــن اإليرانــي والعراقــي، حيــث 
اكــد الجانبــان علــى اســتمرار العالقــات السياســية 

* صالت الشعبين اإليراني والعراقي ال نظير لها ونموذجها البارز الزيارة 

االربعينية والتي ال يمكن التعبير عنها سوى بلغة الفن

* السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات يكمن في تعزيز الوحدة بين مختلف 

مكونات الشعب العراقي من العرب واالكراد والشيعة والسنة

* يجب التصدي بقوة لبعض دول المنطقة وخارجها التي تكن الحقد ضد 

االسالم والشيعة والسنة وتتدخل في شؤون العراق الداخلية 

*برهم صالح: العراق يسعى الى توسيع التعاون مع ايران 

في شتى المجاالت اكثر من السابق


