
وقــدّرت وزارة الداخليــة الفرنســية عــدد متظاهــري الســترات الصفــر بـ136 
ــل الشــرطة  ــن مــن قب ــة األراضــي الفرنســية، وعــدد الموقوفي ــى كاف ــًا عل ألف

بلــغ 1723 شــخصًا.
ــة  ــة وقري ــة مدين ــة أربعمائ ــركات الميداني ــات والتح ــملت االحتجاج وش
فرنســية فضــًا عــن التحــرك الرئيســي فــي باريــس ســرعان مــا تحولــت 

إلــى مواجهــات عنيفــة مــع 98 ألــف

تصنيعنا العسكري يزيح الستار 
عن طائرة مسيرة جديدة 

طهــران – كيهــان العربــي:- أزاح تصنيعنــا العســكري الســتار عــن طائــرة 
مســيرة جديــدة محليــة الصنــع برعايــة رئيــس منظمــة تعبئة المســتضعفين 
ــرور والمســاعد العلمــي ومســؤول شــؤون األبحــاث  ــب ب غامحســين غي
التابعــة لــأركان العامــة للقــوات المســلحة أميــر حســين باقــري وعــدد مــن 

القــادة العســكريين.
ويتســنى لهــذه الطائــرة التحليــق عبــر محــركات دون الحاجــة الــى 

ســكان أو لوحــات تحكــم.
وقــال مصنعــو هــذه الطائــرة المســيّرة، إّن محــركات الطائــرة تتمتــع 
ــوع  ــاج ن ــًا انت ــة والســرعة وســيتم قريب ــة الحرك ــل زاوي ــى تعدي ــدرة عل بالق

ــًا. ــاع عمودي ــوم باإلق ــا يق خــاص منه
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شؤون دولية احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد الى بلجيكا وهولندا..

العنف يجتاح )400( مدينة وبلدة فرنسية وصدامات عنيفة بين المحتجين والشرطة 
وزير الداخلية الفرنسي: اعتقال أكثر من 1700 متظاهرًا في باريس واصابة  118 آخرين

جنرال اميركي: التضخيم االميركي حول الصواريخ االيرانية 
هو لبيع المزيد من أسلحتها لدول المنطقة

"نتن ياهو" يعمل على ترتيب العالقات 
مع السعودية وتحويلها الى علنية

ــاء:- ذكــرت  ــة - وكاالت انب القــدس المحتل
القنــاة الثانيــة الصهيونيــة ان رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي "بنياميــن نتــن ياهــو" يعمــل علــى 
وأضافــت  الســعودية،  مــع  العاقــات  ترتيــب 
القنــاة: يهــدف نتــن ياهــو مــن خــال ذلــك 
الــى تحويــل العاقــات بيــن كا الدولتيــن الــى 

ــات. ــل االنتخاب ــمية قب ــة ورس علني

أمير الكويت: حريصون على عالقة 
جيدة مع ايران

الريــاض – وكاالت انبــاء:- أكــد أميــر دولــة الكويــت صبــاح االحمــد الصبــاح حرصــه علــى عاقــة جيــدة مــع 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران ضمــن االتفاقــات 
ــي  ــى عــدم التدخــل ف ــي تحــرص عل ــة والت الدولي

الشــؤون الداخليــة.
ــي  ــه ف ــال كلمت ــاح خ ــيخ الصب ــد الش ــا أك كم
افتتــاح أعمــال قمــة دول مجلــس التعــاون الـــ39 فــي 
الريــاض، حــرص بــاده علــى وحــدة دول المجلــس، 
داعيــا الــى وقــف الحمــات اإلعاميــة الحتــواء 

ــاون. ــس التع ــي دول مجل ــات ف الخاف
واشــار الــى أن اخطــر مــا تواجهــه دول مجلــس 

التعــاون هــو

مؤكدًا أنه ليس بمقدور الدول األخرى المساس بالعالقات بين طهران وموسكو..

الرئيس روحاني: البد من مواصلة التعاون المشترك لتسوية 
القضايا االقليمية سيما األزمة السورية 

* رئيس مجلس الدوما الروسي: هناك إرادة جماعية في روسيا لتنفيذ اإلتفاقات مع ايران بشكل تام

تحالف العدوان الغاشم يواصل إستهداف األبرياء وأميركا ترفض بشدة وقف دعمها له..

مجرزة جديدة للعدوان السعودي االميركي في دوار الربصة بالحديدة تزامناً مع مباحثات السويد
* وفد صنعاء: جئنا للسويد من أجل السالم وليس االستسالم ونرفض وضع مطار صنعاء وميناء عدن تحت رقابة قوى العدوان

مؤكدًا أنه يعز علينا ان نرى "نتن ياهو" يزور الدول العربية..

شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز: نحن مع محور المقاومة 
من سوريا الى العراق الى ايران

بيــروت - وكاالت انبــاء:- اشــار الشــيخ  نصرالديــن الغريــب  شــيخ عقــل المســلمين الموحديــن الــدروز 
فــي لبنــان، الــى ان هنــاك وســيط فــي هــذا البلــد، لــواله لــم يكــن هنــاك رئيــس للجمهوريــة اليــوم، ولــواله 
لمــا كان هنــاك قانــون انتخــاب علــى اســاس النســبية ولمــا كان هنــاك حكومــة ولمــا كانــت الحــدود محميــة 
ال فــي الجنــوب وال فــي الشــرق، وهــذا الوســيط ال يســألكم علــى ذلــك أجــرًا بــل يقــدم نفســه فــي ســبيل 
لبنــان، ثــم يتهــم بالمحــور االيرانــي و العراقــي والســوري ثــم يصــل الــى لبنــان، وهــذا الــكام الفــارغ ال يصــح 

بعــد تجليــة الحقائــق.

مؤكدًا أنها دقيقة وموجهة نحو القواعد والمراكز العسكرية واألمنية والسياسية المهمة..

االعالم الصهيوني: حزب الله قادر على إطالق 1500 صاروخ يومياً على "إسرائيل"
* الئحة األهداف تشمل قاعدة بلماحيم، تل نوف، رمات دافيد، نفاتيم، حتسور، منشأة األبحاث النووية في ديمونا، حاويات االمونيا في حيفا وقاعدة هيئة األركان بتل أبيب

القمة العرجاء

سيناتور اميركي: العدوان السعودي الوحشي 
على اليمن خلّف كارثة انسانية

نيكي هيلي تفتح النار على ابن سلمان 
قبل أيام من ترك منصبها

صنداي تايمز: إختفاء أمير سعودي 
وابنه.. إستدعاهما إبن سلمان!؟

تركيا تحذر »النصرة« وتطالبها باإلنسحاب 
من »منزوعة السالح«

المالكي : ضرورة االسراع في إكمال تشكيل الكابينة الوزارية 
حفاظا على امن العراق واستقراره

مركز حقوقي فلسطيني : 337 ألف حالة اعتقال فلسطينيين 
من قبل العدو منذ انتفاضة الحجارة

الجيش السوري يقضي على مجموعة إرهابية حاولت 
االعتداء على نقطة عسكرية بريف حماة

أمير الكويت : الخالف الخليجي يشكل 
خطرا يهدد كيان مجلس التعاون

على الصفحة الثانية العدد )10014( السنة التاسعة والثاثون ، االثنين 2 ربيع الثاني، 1440 هـ ق 19 آذر 1397 هـ ش، 10 كانون األول 2018م

طهران: المشاورات السياسية في استوكهولم 
تّتسم بطبيعة يمنية – يمنية

رئيــس  أدان  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
الحوثــي  علــي  محمــد  العليــا  الثوريــة  اللجنــة 
األميركــي  الســعودي  العــدوان  تحالــف  مجــزرة 
الغاشــم بحــق المدنييــن فــي دوار الربصــة بمدينــة 
الحديــدة، والتــي راح ضحيتهــا 18 شــهيدًا وجريحــًا، 
بينمــا تجــري المشــاورات فــي الســويد، ووســط 
أجــواء دوليــة متطلعــة إلحــال الســام، تقابلــه دول 
تحالــف العــدوان األميركــي الســعودي اإلماراتــي 
ــال  ــف االقتت ــادرات وق ــي اليمــن كل مب ــا ف وحلفائه

بالتعنــت علــى الطاولــة وعلــى األرض”.
ــي  ــد الوطن ــس الوف ــد رئي ــي اســتوكهلم أك وف
اليمنــي الــى المشــاورات اليمنيــة - اليمنيــة محمــد 
ــة بوضــع  ــد الســام، رفــض االمــاءات الخارجي عب
مطــار صنعــاء ومينــاء عــدن تحــت رقابــة قــوى 
العــدوان كمــا يطالــب وفــد الريــاض، واالســتعداد 
الدائــم للمواجهــة الميدانيــة، مــن قبــل الجيــش 

واللجــان الشــعبية.
وقــال، يتــم الحــوار دون الجلوس بشــكل مباشــر 
ــد  ــد أن وف ــى اآلن، وأك ــادي حت ــة ه ــد حكوم ــع وف م

باريــس – وكاالت انبــاء:- إجتــاح العنــف واالضطرابــات نحــو )400( مدينــة 
وبلــدة فرنســية فــي األســبوع الرابــع مــن االحتجاجــات التــي أطلقهتهــا 
حركــة »الســترات الصفــراء«، حيــث شــهدت التظاهــرات الحاشــدة مواجهــات 
ــراءات  ــط إج ــية وس ــرطة الفرنس ــن والش ــن المحتجي ــة بي ــات عنيف وصدام
ــن  ــن المحتجي ــات بي ــرات اإلصاب ــقوط عش ــى س ــتثنائية، أدت ال ــة اس أمني

ــن 1700 متظاهــر. ــر م ــال أكث ورجــال الشــرطة، واعتق

مســاعد  نفــى  انبــاء:-  وكاالت  نيويــورك- 
جــي  »رابــرت  الســابق  االميركــي  الدفــاع  وزيــر 
غــارد«، ان تكــون التجــارب الصاروخيــة االيرانيــة 

ــال: ان  ــي وق ــن الدول ــس االم ــرارات مجل ــا لق نقض
الهــدف مــن التضخيــم االمريكــي بشــأن الصواريــخ 
االيرانيــة وانهــا مصــدر للتهديــد هــو االســتمرار فــي 

بيــع مزيــد مــن االســلحة لــدول المنطقــة.
وانتقــد »جــي غــارد« رؤيــة ترامــب حيــال ايــران: 
يجــب علــى البيــت االبيــض االخــذ بعيــن االعتبــار 

هواجــس ايــران االمنيــة فــي المنطقــة .
بحــوث  'مركــز  رئاســة  هيئــة  عضــو  واعتبــر 
الحــد مــن التســلح ومنــع التخصيــب' ارســال حاملــة 
الطائــرات االمريكيــة الــى الخليــج الفارســي بانــه ال 
يتعلــق بالضــرورة بتجــارب ايــران الصاروخيــة وقــال: 
يتــم ارســال االســاطيل االمريكيــة وبشــكل روتينــي 
الــى جميــع مناطــق العالــم ومنهــا منطقــة الخليــج 
الفارســي التــي تتواجــد فيهــا اغلــب االوقــات اثنــان 
مــن حامــات الطائــرات وذلــك الهميتهــا بالنســبة 

ــة. ــح االمريكي للمصال

رئيــس  أكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ضــرورة  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
إســتمرار التعــاون اإلقليمــي بيــن طهــران وموســكو 
حتــى بلــوغ المنشــود، وقــال: ان الــدول األخــرى 
ليســت قــادرة علــى المســاس بالعاقــات الثنائيــة 

واإلقليميــة والدوليــة بيــن ايــران وروســيا.
اســتقباله  خــال  روحانــي  الرئيــس  وشــدد 
ــا الروســي 'فياتشيســاف  ــس الدوم ــس مجل رئي
فولوديــن'، ان التعــاون والعاقــات بيــن البلديــن 
كانــت وديــة للغايــة فــي الســنوات األخيــرة، حيــث 
شــاما  نهوضــا  الســنوات  هــذه  خــال  شــهدنا 

بالعاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن.
واعتبــر رئيــس الجمهوريــة العاقــات والتعــاون 
بيــن الجمهوريــة االســاية فــي ايــران وروســيا بأنــه 
ــران مســتعدة  ودي وآخــذ بالتنامــي؛ مؤكــدا ان طه
لتجنيــد كافــة طاقاتهــا المتوفــرة فــي ســبيل تعزيــز 

العاقــات مــع روســيا علــى مختلــف الصعــد.
وأضــاف، لحســن الحــظ قــد شــهدنا خــال 
والكفــاءات  الطاقــات  األخيــرة توظيــف  الســنوات 

ايــران  لــدى  المتوفــرة 
ــي  ــد ف وروســيا بشــكل جي
التعــاون  تعزيــز  ســبيل 
البلديــن  بيــن  والعاقــات 
تكثيــف  بفضــل  وذلــك 
المســؤولين  جهــود 

والــروس. اإليرانييــن 
التعــاون  ان  وتابــع، 
الطاقــة  مجــال  فــي 
واإلســتثمارات المشــتركة والزراعــة والنقــل بمــا 
فــي ذلــك تأســيس خــط إينجــة بــرون- غرمســار 

صنعــاء لــم يطلــب الحــوار غيــر المباشــر، »بــل هــم 
طلبــوا ذلــك« فــي إشــارة إلــى وفــد هــادي الهــارب.

وأوضــح أنهــم جــاؤوا الــى الســويد للحــوار مــن 
ــا  ــال: طالبن ــام، وق ــس االستس ــام، ولي ــل الس أج
بوجــود مرحلــة انتقاليــة مــن أجــل تنفيــذ مــا تبقــى 

مــن مخرجــات الحــوار الوطنــي.
تتوقــف  أن  يجــب  أنــه  الســام  عبــد  ورأى 

العمليــات العســكرية فــي الحديــدة وتعــود القــوات 
الغازيــة لمواقعهــا، مشــيرًا الــى أنــه أهــم أمــر نريــد 
أن يتــم الكشــف عنــه هــو األســرى لــدى اإلمــارات.
واســتغرب عبــد الســام كيــف يطلــب مــن 
الجيــش واللجــان الشــعبية تســليم الســاح قبــل 
تحقيــق الســام وبوجــود آالف المقاتليــن األجانــب 

فــي البــاد. 

* حزب اهلل يملك صواريخ وقذائف صاروخية تحتوي على رؤوس 
حربية أكبر من تلك التي تملكها حماس بكثير

* الجنرال تمير يدعي: المواجهة المقبلة ستكون أشد إيالمًا على 
جبهتنا الداخلية ولن تنحصر على المناطق الحدودية

* 2019 يحمل في طياته الكثير من التحديات على جبهتنا الداخلية 
والمعركة القادمة ستمتد لتصل غالبية مناطقنا

* اندالع المواجهة العسكرية مع حزب اهلل يعني تعرضنا بشكل 
مكثف لضربات صاروخية تطال حتى بئر السبع

ــي أن  ــدو الصهيون ــام الع ــائل اع ــددت وس ــاص:- ش ــي – خ ــان العرب كيه
المواجهــة المحتملــة بيــن الكيــان االســرائيلي وحــزب اهلل ســتصل للعمــق 

ــة .  ــة مقبل ــأي مواجه ــدوء ب ــم باله ــن ننع ــه ل ــرائيلي وأن اإلس
ففــي هــذا االطــار كتبــت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« الصهيونيــة، إن 
حــزب اهلل اللبنانــي قــادر علــى إطــاق حوالــي 1500 صــاروخ يوميــًا حــال انــدالع 

حــرب مــع »إســرائيل«.
وأضافــت الصحيفــة،  »أنــه فــي أول أربعــة أيــام مــن انــدالع الحــرب؛ حــزب اهلل 
قــادر علــى إطــاق 1500 صــاروخ يوميــًا، ومــن ثــم 1200 صــاروخ يوميــًا«- حســب وصفهــا.

وأوضحــت، »هــذا الرقــم أعلــى بكثيــر مــن الحــرب الســابقة، وهنــا نتحــدث 
عــن صواريــخ مجهــزة بــرؤوس حربيــة تبلــغ 200 كيلوغــرام أو 300 أو أكثــر«.

ــى المشــاهد التــي نشــرها  ــع »وااله« الصهيونــي عل ــق موق ــه عّل مــن جانب
اإلعــام الحربــي فــي حــزب اهلل مؤخــرًا فــي إطــار


