
ابــن ســلمان مــن الوصــول إلــى الملك.
وفــي ســياق متصــل، يقــدم رئيــس لجنــة العالقــات الخارجيــة فــي 
مجلــس الشــيوخ األميركــي الســناتور الديمقراطــي بــوب كوركــر  قــرارًا 

مشــتركا ينــدد بولــي عهــد الســعودية.
مــن جهتــه، أعلــن وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو وجــود 
مطالــب مــن داخــل األمــم المتحــدة بضــرورة فتــح تحقيــق دولــي فــي قضيــة 

مقتــل الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي.

كاشفًا أن الخبراء العسكريين األجانب انهزموا الى بلدانهم عندما بلغ الخطر بغداد..

قائد طيران الجيش العراقي: إيران أول المبادرين 
لدعمنا بالسالح دون مقابل

بغــداد – وكاالت انبــاء:- اكــد الفريــق االول الطيــار الركــن حامــد عطيــة 
ــران اول المبادريــن لدعــم  المالكــي قائــد طيــران الجيــش العراقــي ان إي
العــراق بالســالح دون مقابــل. واضــاف اميــركا زودتنــا بطائــرات "اف16" فــي 

نهايــة المعركــة".
المالكــي، أن الخبــراء العســكريين األجانــب  الركــن  الفريــق  واكــد 

انهزمــوا الــى بلدانهــم عندمــا بــات الخطــر يهــدد بغــداد"
المشــتركة بيــن بغــداد  العمليــات  بالقــول علــى ان غرفــة  وشــدد 
وطهــران وموســكو غيــرت المعادلــة العســكرية فــي الحــرب ضــد داعــش 

ــالد". ــي الب ف
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شؤون دولية ترامب: أدعم ابن سلمان وهو حليف جيد جدًا لواشنطن..

أيام عصيبة تنتظر األسوق السعودية وأبن سلمان يعترف بهروب مستثمرين من "نيوم"
معهد ستراتفور: العقوبات ال تجبر طهران الجلوس لطاولة التفاوض..

أميركا: صادرات النفط اإليراني تحسنت 
رغم العقوبات

سكرية: مستمرون في حقنا بأن 
نتمثل بوزير في الحكومة

النائــب  قــال  انبــاء:-  وكاالت   – بيــروت 
“اللقــاء  نــواب  لقــاء  بعــد  ســكرية  الوليــد 
التشــاوري” رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال 
عــون فــي قصــر بعبــدا “نحيــي جهــود الرئيــس 
عــون، المبــادرة التــي أطلقهــا مســتمرة، ونحــن 
مســتمرون فــي حقنــا بــأن نتمثــل بوزيــر فــي 

الحكومــة”.

ايران ضمن الدول الخمس المتقدمة في تصنيع 
المدمرات والسفن الحربية

طهــر ان – كيهــان 
اعتبــر  العربــي:- 
الدفــاع  وزيــر  مســاعد 
القــوات  واســناد 
االدميــرال  المســلحة 
ــران  ــر رســتكاري، اي امي
ضمــن الــدول المتقدمــة 
فــي  االولــى  الخمــس 

االخــرى. الحربيــة  والســفن  المدمــرات  تصنيــع  حيــث  مــن  العالــم 
وفــي كلمــة لــه القاهــا خــالل مؤتمــر 'تبييــن عقيــدة المقاومــة' المنعقــد فــي جامعــة تبريــز )شــمال غــرب 

البــالد(، قــال االدميــرال رســتكاري، انــه وفــي ظــل همــم ابنــاء

فيما تؤكد هولندا على اتخاذ ما يلزم لتنفيذ اإلتفاق النووي..
غوتيريش يدعو الالعبين االقليميين والدوليين لضمان 

استمرار االتفاق النووي
* خروج اميركا من االتفاق النووي واعادة فرضها الحظر على ايران تحدي أمام خطة العمل المشترك ويمنع تحقيق القرار االممي 2231

للتضليل على فشلهم في ميادين القتال والخسائر الكبيرة التي يتلقونها والمرتزقة..

العدوان السعودي األميركي يستهدف المدنيين بـ52 غارة وسقوط عشرات الضحايا من األبرياء

عبد المهدي: العراق ليس جزءاً من الحظر 
االميركي ضد ايران

طهران-كيهــان العربــي:- اعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي ان العــراق ليــس جــزءًا مــن 
الحظــر االميركــي ضــد ايــران.

وقــال رئيــس وزراء العــراق خــالل مؤتمــر صحفــي، إنــه سيرســل وفــدا إلــى الواليــات المتحــدة ســعيا للحصــول 
علــى إعفــاء مــن الحظــر المفــروض علــى إيــران بمــا يســمح لبغــداد بمواصلــة اســتيراد الغــاز مــن طهــران.

واضــاف عبــد المهــدي ”موضــوع الغــاز يتعلــق بأمــر حســاس وهــو الكهربــاء، والجانــب األمريكــي يتفهــم 
هــذا الوضــع ويحــاول التعامــل مــع العــراق إليجــاد طــرق تجنــب الضغــط علــى العــراق. نحــاول الوصــول إلــى 

رؤى مشــتركة“.

مؤكدًا أنها عدو خبيث ومتحالف مع الصهيونية والرجعية في المنطقة..

القائد: شعبنا أحبط كل مخططات أميركا المعادية له ولم يعد لألخيرة ما تفعله
شهداء الدفاع المقدس والمدافعون عن المراقد المقدسة هم من حفظوا حرمة ايران ولم يسمحوا في أن تُستباح من قبل العصابة المتغطرسة التي تتحكم بالعالم 

ترامب يعيش 
كابوس عزله

»اميركان كانسرويتيو«: ابن سلمان مجرم 
حرب يعيش بين ظهرانينا

على نهج »صدام حسين« .. رئيس فرنسا 
يستفيد من »مجاهدي خلق«!!

»نيويورك تايمز«: أميركا والسعودية 
وراء المأساة في اليمن

دبلوماسي إسرائيلي سابق: التنديد السعودي 
بـ«حماس« خطوة تشجّعنا

الرئيس العراقي : انتصار العراقيين على »داعش« 
هو نصر لكل شعوب العالم 

المقاومة االسالمية الفلسطينية : الزلنا اوفياء 
لقضيتنا واألسرى على موعد مع الحرية

الجيش السوري يتصدى لمحاوالت اإلرهابيين خرق اتفاق 
المنطقة منزوعة السالح بريف حماة الشمالي

باكستان تتهم اميركا بتسييس 
موقفها من الحريات الدينية

على الصفحة الثانية العدد )10017( السنة التاسعة والثالثون ، الخميس 5 ربيع الثاني، 1440 هـ ق 22 آذر 1397 هـ ش،  13 كانون األول 2018م

وزير الدفاع: علينا إتباع توجيهات سماحة القائد لمواجهة 
مساعي االعداء لتضعيف النظام

* زحوفات فاشلة للمرتزقة في عدة محاور نجران ونهم وتعز 
وسقط أكثر من 63 منهم بين قتيل وجريح

* عبد السالم: الوجود لدعم حقيقي للسالم في اليمن وال مبرر 
لوجود قوات أجنبية في بلدنا طالما نتجه لحل سياسي

التضليــل  بغيــة  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
قــوات  يطــارد  الــذي  الفشــل  مسلســل  علــى 
تحالــف العــدوان الســعودية االماراتــي االميركــي 
علــى  الظالمــة  الحــرب  قطاعــات  مختلــف  فــي 
ــم  ــدوان الغاش ــران الع ــن طي ــي، ش ــعب اليمن الش
عشــرات الغــارات مســتهدفًا بعمــد المناطــق اآلهلــة 
ــا  ــى ســقوط عشــرات الضحاي ــا أدى ال بالســكان م
بيــن شــهيد وجريــح بينهــم أطفــال ونســاء فــي 

العديــد مــن مناطــق اليمــن .
ــوات  ــد المتحــدث الرســمي باســم الق ــد أك فق
طيــران  أن  ســريع  يحيــى  العميــد  المســلحة 
العــدوان شــن 52 غــارة بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي 
المناطــق  علــى  للمرتزقــة  كثيــف  وصاروخــي 

الســكنية. واألحيــاء 
العــدوان  طيــران  أن  ســريع  العميــد  وأوضــح 
 10 منهــا  غــارة،   27 أمــس  يــوم  شــن  الســعودي 

واشــنطن – وكاالت انبــاء:- أعلــن الرئيــس األميركــي »دونالــد ترامــب« 
ــي  ــن الســلطة ف ــن م ــن ســلمان متمّك ــد الســعودي محمــد ب ــي العه أّن ول

بــالده.
ــي العهــد الســعودي،  ــرز« دعمــه  لول ــة »رويت ــة مــع وكال وأكــد فــي مقابل
قائــاًل: »أدعــم ولــي العهــد الســعودي رغــم الغضب بشــأن مقتل خاشــقجي«. 

واعتبــر ترامــب أّن بــن ســلمان يقــود الســعودية وهــو حليــف جيــد جــداً.
كمــا نفــى علمــه بــأي مســعى داخــل العائلــة المالكــة فــي الســعودية لمنــع 

االدارة  اعترفــت  انبــاء:-  وكاالت   - عواصــم 
االميركيــة بتحســن صــادرات النفــط االيرانــي رغــم 

العقوبــات المفروضــة عليهــا .
وقــال وزيــر الطاقــة األميركــي ريــك بيــري مســاء 
الثالثــاء إنــه ناقــش العقوبــات التــي فرضتهــا بــالده 
علــى ايــران مــع مســؤولين بقطــاع الطاقــة العراقــي.
علــى  عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  وفرضــت 
قطــاع النفــط اإليرانــي فــي أوائــل الشــهر الماضــي، 
وقــال المســؤولون األميركيــون إنهــم يريــدون وقــف 

صــادرات النفــط االيرانيــة كليــة.
فــي هــذا االطــار  كتــب معهــد  »ســتراتفور« 
ان   ،2019 عــام  عــن  توقعاتــه  خــالل  لالبحــاث، 
النظــام   لســقوط  تــؤدي  ال  االميركيــة  العقوبــات 
ــاوض. ــة التف االيرانــي وال تضطرهــم للعــودة لطاول
للتوقعــات  »ســتراتفور«  معهــد  ونشــر 
الســتراتيجية، االثنيــن الماضــي مــا ســيحصل عــام 
2019، تنــاول االوضــاع المســتقبلية لغــرب آىســيا 

نيويــورك – وكاالت انبــاء:- اعتبــر االميــن العــام 
غوتيريــش،  انتونيــو  المتحــدة  االمــم  لمنظمــة 
دبلوماســي  انجــاز  اهــم  بانــه  النــووي  االتفــاق 
االقليمييــن  الالعبيــن  داعيــا  االطــراف،  متعــدد 

اســتمراره. لضمــان  والدولييــن 
ــرار 2231  ــذ الق ــر حــول تنفي ــي ســادس تقري وف
الصــادر عــن مجلــس االمــن الدولــي، والــذي طــرح 
برنامــج  ان  »غوتيريــش«:  قــال  االربعــاء،  أمــس 
العمــل المشــترك الشــامل )االتفــاق النــووي( الذيــن 
تــم تاكيــده مــن قبــل مجلــس االمــن الدولــي فــي 
القــرار 2231 )2915( يعتبــر انجــازا دبلوماســيا مهمــا 

ــدد االطــراف. وناجحــا متع
النــووي  االتفــاق  اطــراف  علــى  انــه  واضــاف، 
فــي  االعضــاء  الــدول  وجميــع  االمــن  ومجلــس 
منظمــة االمــم المتحــدة والالعبيــن االقليمييــن 
والدولييــن ضمــان اســتمرار هــذا االتفــاق الــذي 
يعــد االســاس للســالم واالمــن االقليمــي والدولــي.

ــر  ــا غي ــان القضاي ــن ب ــت اؤم ــي مازل ــع، انن وتاب

المتعلقــة باالتفــاق النــووي يجــب االهتمــام بهــا فــي 
ــذ  ــظ وتنفي ــة بحف ــن دون اي صل ــري وم ــواء اخ اج

هــذا االتفــاق ومكاســبه.
ورحــب بالتــزام الجمهوريــة االســالمية فــي 
ايــران بتنفيــذ تعهداتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي 
وهــو مــا اكدتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
فــي جميــع تقاريرهــا التــي اصدرتهــا منــذ ســريان 

االتفــاق ولغايــة االن.
النــووي  واعتبــر خــروج اميــركا مــن االتفــاق 
وتداعيــات ذلــك المتمثلــة باعــادة فــرض الحظــر 
علــى ايــران، مــن التحديــات القائمــة امــام االتفــاق، 

غــارات علــى نجــران وأربــع علــى صعــدة وأربــع علــى 
الحديــدة وأربــع أخــرى علــى نهــم وثــالث علــى 

حيــران بمحافظــة حجــة.
وأشــار إلــى أن طيــران العــدوان شــن أمــس 

ــاف  ــى كت ــم و13عل ــى نه ــا خمــس عل ــارة منه 25 غ
ــى صــرواح،  ــالث عل ــع وث ــى البق ــع عل ونجــران وأرب
أدت الــى ســقوط عــدد مــن الشــهداء والجرحــى 
وألحقــت أضــرارا كبيــرة فــي ممتلــكات المواطنيــن.
وبيــن أن مرتزقــة العــدوان شــنوا زحفــا باتجــاه 
ــلطاء  ــي الس ــعبية ف ــان الش ــش واللج ــع الجي مواق
ــا الــى  والحيــادرة والبــارك والســائلة فــي نهــم، الفت
لقــوى  تصــدوا  الشــعبية  واللجــان  الجيــش  أن 
العــدوان والمرتزقــة وســقط أكثــر مــن 41 مرتزقــا 

ــح. ــل وجري ــن قتي بي
وأفــاد أن الجيــش واللجــان أفشــلوا يــوم أمــس 
زحفيــن للمرتزقــة باتجــاه تبــة العمــود شــرق القــرن 
وتبــة الضبوعــة بنهــم، كمــا صــدوا زحفــا للمرتزقــة 
فــي  وآخــر  بالمالحيــط  الشــبكة  جبــل  باتجــاه 

ــة رشــاحة الغربي

* الجمهورية االسالمية باتت أقوى من ذي قبل ولن تستطيع 
واشنطن ارتكاب أي حماقةٍ ضدها

* ديدن المسؤولين االميركان حب المال والظلم وعدم االكتراث 
بحياة البشر وما يحصل في اليمن مثال على ذلك

* صيف هذا العام كان من أجمل فصول الصيف وشعبنا سيحتفل بالذكرى 
األربعين النتصار ثورته االسالمية بكل حفاوة

* خادم الحرمين يجب أن يكون »أشداء على الكفار« ال اشداء على 
المؤمنين وعلى شعب اليمن وشعب البحرين

* كلما طال أمد تحالف العدوان السعودي على اليمن فان الضربة 
التي سيتلقاها ستكون أقسى ومزلزلة أكثر


