
التظاهــرات بالمناســبة، رغــم االنتشــار العســكري الواســع فــي مناطــق البالد.
ــة مســتمرة مــن االحتجاجــات اســتمرت،  ــدرات جول ــدة نوي وشــهدت بل

ــدة مواجهــات حيــث شــهدت ســاحة البل

مستقباًل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة..

الرئيس األسد يشيد بجهود ايران حول تشكيل 
لجنة مناقشة الدستور في سوريا

دمشــق - وكاالت انبــاء:- اشــاد الرئيــس الســوري الدكتــور بشــار االســد، 
خــالل اســتقباله كبيــر مســاعدي وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية 
الخاصــة حســين جابــري انصــاري، بجهــود الجمهوريــة االســالمية فــي 

ــي ســوريا. ــة مناقشــة الدســتور ف ــران حــول تشــكيل لجن اي
وتناولــت المحادثــات التــي جــرت مســاء االحــد فــي العاصمــة الســورية 
دمشــق، آخــر المســتجدات فــي ســوريا والمنطقــة حيــث أشــاد الرئيــس 
ــران مــن أجــل  ــي اي ــة االســالمية ف ــا الجمهوري ــي بذلته ــود الت األســد بالجه
الوصــول الــى تشــكيل لجنــة مناقشــة الدســتور بالرغــم مــن العقبــات الكبيــرة 

ــن. ــدول الداعمــة لإلرهابيي ــا ال التــي وضعته
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شؤون دولية اعتصام في لندن ومواجهات ثورية مع قوات آل خليفة والمرتزقة في الداخل..

تظاهرات واحتجاجات غاضبة في البحرين وفاء للشهداء رغم االنتشار العسكري الخليفي بن لواسع
* حركة حق: القصاص من القتلة سيطال جميع القتلة والجالدين بمن فيهم الحاكم الخليفي حمد عيسى

نتنياهو: عالقاتنا مع الدول العربية قوية 

الصين: نحرص على تعزيز 
عالقاتنا مع ايران

بكيــن - وكاالت انبــاء:- قــال مســاعد وزيــر 
إّن بكيــن  الصينــي "جانــغ جــان"،  الخارجيــة 
طهــران  مــع  عالقاتهــا  توطيــد  فــي  ترغــب 
ــة،  ــة والتجاري خاصــة فــي المجــاالات االقتصادي
ــى هــذه  ــاظ عل ــي الحف ــا تحــرص ف ــدًا انه مؤك

ــروف. ــة ظ ــّل أيّ ــي ظ ــات ف العالق
واشــار "جانــغ جــان" الــى اهميــة الحقــل 
دول  بيــن  العالقــات  اقامــة  فــي  االقتصــادي 
الجمهوريــة  و  الصيــن  فيهــا  بمــا  العالــم 
ــا  ــن بأنهم ــًا البلدي ــران واصف ــي اي االســالمية ف

كبيــران. تجاريــان  شــريكان 

ظريف: الحظر ضد ايران لم يكن 
مؤثرا مطلقا

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، أن الحظــر ضــد 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران لــم يكــن مؤثــرا 

ــا. مطلق
ــر" بشــأن  ــع "تويت ــى موق ــه عل ــدة ل ــي تغري وف
أمــس  ظريــف  الوزيــر  كتــب  الدوحــة،  منتــدى 
األثنيــن، ان الحظــر لــم يكــن مؤثــرا مطلقــا، ولقــد 
أدى الحظــر إلــى اإلضــرار بالمواطنيــن العادييــن، 

ــة. ــر السياس ــي تغيي ــر ف ــن يؤث ــه ل ولكن
واضــاف وزيــر الخارجيــة: ان االلتفــاف 180 درجــة 
كان مــن قبــل أميــركا، حيــث ســمحت باســتمرار 

المفاوضــات 

على يد خبرائنا وبزنة 3200 طن..

الجمهورية االسالمية تتجه نحو تصنيع غواصات 
ثقيلة بزنة 3200 طن

قريبًا.. طهران تحتضن إجتماع "السالم واالستقرار في غرب آسيا"..

خرازي: مشروع إحياء الحضارة االسالمية من شأنه أن يمهد لألمن واالستقرار في المنطقة
* ماشهدته سوريا ولبنان والعراق واليمن أثبت صحة توجهات ايران ومواقفها حيال الحكومات المشروعة والحركات الشعبية

حيث أرتفعت 3 درجات خالل العام الماضي..

ايران تحرز المرتبة 11 عالميا في مجال 
تكنولوجيا الجوفضاء

طهــران - كيهــان العربــي:- حــازت الجمهوريــة اســالمية فــي ايــران علــى المرتبــة 11 عالميــا فــي مجــال 
تكنولوجيــا الجوفضــاء فــي العــام الماضــي )2017(، بحســب تصريــح رئيــس المركــز الوطنــي االيرانــي 

ــي. ــر منطق ــي منوجه الفضائ
واضــاف: ان مرتبــة الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران فــي هــذا الحقــل العلمــي والتقنــي قــد ارتفعــت 3 

درجــات خــالل العــام الماضــي.

تحالف العدوان الغاشم يقتل أكثر من 3000 مواطن أعزل في شهر نوفمبر الماضي..

العدوان السعودي يستهدف الحديدة جوا وبرا قبل ساعات من تنفيذ وقف اطالق النار انتقاما لفشل مشروعه
سقوط أكثر من 60 ألف شهيد في اليمن بنيران التحالف العدوان السعودي منذ بداية 2016 أي بزيادة تقدر ستة أضعاف الرقم المعلن عنه سابقًا

هل يستبصر النظام 
العربي!

نائب كويتي: سوريا وحلفاؤها أسقطوا مخططاً 
صهيونياً أميركياً تكفيرياً

ذا أتالنتيك: ترامب متواطئ مع 
السعودية في تجويع اليمن

السعودية لمجلس الشيوخ االميركي: حرب 
اليمن وقتل خاشقجي شأن داخلي!!

محادثات اميركية- طالبانية 
في االمارات!!

النجباء تحذر من تحرك اميركي لفتح ممرات 
لإلرهابيين على الحدود من سوريا 

إصابات برصاص االحتالل الصهيوني في المسير 
البحري الـ20 الرافض للحصار 

الرئيسان االسد والبشير: ضرورة الوقوف في وجه المخططات 
التي تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها

ماكرون يعقد اجتماعا اليوم باإلليزيه 
حول أزمة »السترات الصفراء«

 العدد )10021( السنة التاسعة والثالثون ، الثالثاء 10 ربيع الثاني، 1440 هـ ق 27 آذر 1397 هـ ش،  18 كانون األول 2018م

نعزي العالم االسالمي بذكرى وفاة سيدتنا فاطمة 
المعصومة بنت االمام موسى الكاظم )عليهما السالم(

* المنطقة بحاجة اليوم لمشروع حوار الحضارات لتضع خالفاتها 
جانبا وتتبادل الرؤى واالفكار بشأن أمنها األقليمي

* ايران بلد داعم لعمليات مكافحة االرهاب في المنطقة ومكافحة 
الدمار والعبث باألمن وإراقة الدماء فيها

* االنسحاب القطري من مجلس التعاون يؤدّي الى تعزيز الوحدة 
واالنسجام بين الدول المعارضة للسلطة السعودية

رئيــس  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الخارجيــة  للعالقــات  االســتراتيجي  المجلــس 
الدكتــور كمــال خــرازي ان مشــروع احيــاء الحضــارة 
ان يمهــد  المنطقــة مــن شــأنه  فــي  االســالمية 
االجــواء الحــالل االمــن واالســتقرار فــي منطقــة 

غــرب اســيا.
وشــدد الدكتــور خــرازي خــالل افتتــاح اجتمــاع 
منطقــة  اســيا،  غــرب  فــي  واالســتقرار  »الســالم 
ــه أمــس  ــدأ اعمال ــذي ب ــر واحــد«، وال واحــدة ومصي
االثنيــن فــي العاصمــة طهــران في اطــار االجتماعات 
التحضيريــة لمؤتمــر طهــران األمنــي المزمــع عقــده 
العــام الميــالدي الجــاري بطهــران، شــدد  بدايــة 
ــى  ــوم ال ــون الي ــا تك ــة أحــوج م ــول: ان المنطق بالق
الحــوار الــذي يجمــع الجميــع بعيــدا عــن الخالفــات 
فــي اجــواء قــد تســاهم فــي التوصــل الــى الســالم 

ــة. ــي المنطق واالســتقرار واالمــن ف
ومــا  الحضــارات  حــوار  الــى مشــروع  واشــار 
حققــه مــن نجــاح قائــال: ان هــذا المشــروع حظــي 
وقتهــا باهتمــام جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة 

* النجباء: البحرين مغتصبة من آل سعود والبد للبحرينيين من 
االستعداد والجهوزية للجهاد والمقاومة لتحريرها

* تيار العمل االسالمي: ما يدفع البحرانيون الى استرخاص أنفسهم 
يتجاوز كل التشخيصات والحذلقات السياسية

ــا خــالل  ــن وبلداته ــي – خــاص:- شــهدت مناطــق البحري ــان العرب كيه
ــهداء  ــد الش ــاء لعي ــعة إحي ــات واس ــرات واحتجاج ــن تظاه ــن الماضيي اليومي
الــذي يصــادف تاريــخ 17 ديســمبر، وســط االســتعدادات لجولــة واســعة مــن 

القــدس المحتلــة – وكاالت انبــاء:- قــال 
ــن  رئيــس حكومــة العــدو الصهيونــي »بنيامي

نتــن ياهــو«، إن العالقــات تتبلــور بيننــا وبيــن 
العالــم العربــي«، مضيًفــا لقــد حصــل تغييــر 
الــى  يحتــاج  العربــي  والعالــم  ملمــوس، 

العاليــة. وتقنياتنــا  تكنولوجيتنــا، 
وقــال »نتــن ياهــو« أمــام مؤتمــر ســفراء 
الكيــان الصهيونــي فــي دول أميــركا الالتينيــة، 
آســيا، وإفريقيــا، حيــث تطــرق الــى وضــع كيانــه 

فــي الســاحة الدوليــة مــع الــدول العربيــة.
ــا  ــات التــي تجريه ــة العالق وعــن خصوصي
»إســرائيل« مــع الــدول العربيــة، قــال »نتــن 
ياهــو«، إن مــا يحصــل اآلن هــو أننــا فــي عملية 
تطبيــع مــع العالــم العربــي، مــن دون أن يكــون 
مــع  السياســية  العمليــة  فــي  تقــدم  هنــاك 

الفلســطينيين.
الــدول  فــإن  ياهــو«،  »نتــن  وبحســب 
العربيــة تبحــث عــن عالقــات مــع الطــرف 
العالــم  مــع  العالقــات  أن  زاعمًــا  القــوي، 
ــات  ــور العالق ــروف لتط ــتخلق الظ ــي س العرب

الفلســطينيين. مــع 

يتابــع تصنيعنــا  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
العســكري فــي القطــاع البحــري مشــروعا لتصميــم 

ــة 3200 طــن. ــة بزن ــع غواصــات ثقيل وتصني
تابــع  االيرانيــة  الدفاعيــة  الصناعــات  وتتابــع 
مــن  جديــد  جيــل  وتصنيــع  لتصميــم  مشــروعا 
الغواصــات الثقيلــة بزنــة 3200 طــن لتزويــد قواتنــا 
ــي مجــال  ــرة ف ــزة كبي ــا يشــكل قف ــا، م ــة به البحري

البــالد. الغواصــات فــي  تصميــم وتصنيــع 
صنــع  قــد  العســكري  تصنيعنــا  وكان 
ــة 150  ــر” بزن ــراز “غدي ــن ط ــة م ــات خفيف غواص
ــا ودخلــت الخدمــة للقــوة البحريــة وأشــرف  طن
علــى االنتهــاء مــن تصنيــع غواصــات مــن طــراز 

“فاتــح” بزنــة 500 طــن.
وتتابــع صناعاتنــا البحريــة فــي الوقــت الحاضــر 
مشــروعا لتصميــم وتصنيــع غواصــات ثقيلــة بزنــة 

3200 طــن.
ــل  ــع جي ــم وتصني ــع مشــروعا لتصمي ــا تتاب كم
طــن   3200 بزنــة  الثقيلــة  الغواصــات  مــن  جديــد 
قفــزة  يشــكل  مــا  بهــا،  البحريــة  قواتنــا  لتزويــد 

كبيــرة فــي مجــال تصميــم 
فــي  الغواصــات  وتصنيــع 

البــالد.
الجمهوريــة  وكانــت 
ايــران  فــي  االســالمية 
غواصــات  صنعــت  قــد 
طــراز  مــن  خفيفــة 
150 طنــا  بزنــة  »غديــر« 
ودخلــت الخدمــة للقــوة 
البحريــة وتشــرف علــى 
طــراز  مــن  غواصــات  تصنيــع  مــن  االنتهــاء 

طــن.  500 بزنــة  »فاتــح« 
ونحــن اليــوم بحاجــة لمثــل هــذا المشــروع كــي 
ــرؤى  ــادل ال ــا ونتب ــودة جانب ــات الموج ــع الخالف نض

ــة. ــي المنطق ــن ف ــأن االم ــكار بش واالف
واشــار الــى ســتراتيجية الجمهوريــة االســالمية 
فــي ايــران حيــال االمــن فــي المنطقــة وقــال: ان مــا 
شــهدته بعــض الــدول بمــا فيهــا ســوريا ولبنــان 
أثبــت  االخيــرة  الســنوات  فــي  واليمــن  والعــراق 

ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  توجهــات  ان 
ومواقفهــا حيــال الحكومــات المشــروعة والحــركات 
الشــعبية كانــت ايجابيــة وناجحــة وكانــت لضمــان 

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــن واالس االم
اننــا  اثبتنــا  نحــن  بالقــول  خــرازي  وشــدد 
حيــال  المتفــرج  موقــف  نتخــذ  ان  اليمكــن 

فــي التطــورات 

* مصدر مسؤول: مستشفيات الحديدة والمراكز الصحية في المحافظة 

تعاني نقصًا حادًا في األدوية والمستلزمات الطبية

* المسؤول األممي مارك الوكوك: الذين لقوا حتفهم في اليمن بسبب 

القتال أكثر من عدد الوفيات بسبب الجوع والمرض

* دعا مارتن غريفيث جميع االطراف في اليمن إلى االلتزام 

باتفاق وقف اطالق النار في الحديدة

* مقتل القائد العسكري البارز للمرتزقة العميد الركن طاهر حميد الشرعبي والعشرات 

من مرتزقته في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء
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