
طهــران - كيهــان العربــي:- اشــار أميــن المجلــس االعلــى لالمــن القومــي 
االدميــرال علــي شــمخاني، الــى محــاوالت اميــركا الفاشــلة اليجــاد تحالــف 
ــي  ــط هــي الت ــة فق ــات االقليمي ــال ان التحالف ــج الفارســي وق ــي الخلي بحــري ف
ــب اي  ــث ال يكــون لألجان ــي اســتتباب االمــن واالســتقرار حي ــى وتنجــح ف تبق

ــا. ــوذ وتدخــل فيه نف
وقــال االدميــرال شــمخاني خــالل اســتقباله وزيــر الخارجيــة العمانــي يوســف 
ــي  ــدة ف ــات الوحي ــران، إن التحالف ــي العاصمــة طه ــن ف ــوي أمــس االثني ــن عل ب
المنطقــة التــي تبقــى وتنجــح فــي اســتتباب االمــن واالســتقرار هــي التــي 

ــا . اليكــون لالجانــب نفــوذا وتدخــال فيه
ــران او فيمــا  ــا ســواء تجــاه اي ــأي مــن التزاماته ــة ال تفــي ب ــال: إن أي دول وق
يتعلــق بالتعاطــي مــع ســائر الــدول األخــرى ال يمكــن ان تكــون جديــرة بالثقــة .

ــة  ــر وزعزع ــق التوت ــي خل ــر ف ــا دور اكب ــي كان له ــدول الت ــى أن ال ــار ال وأش
األمــن فــي المنطقــة وقــادت مــن خــالل شــنها الحــروب المتعــددة ونشــر اإلرهــاب 
فــي المنطقــة الــى الفوضــى والدمــار، التســعى ابــدا الــى تحقيــق االســتقرار 
واألمــن فــي الخليــج الفارســي وهــي التبحــث ســوى عــن مصالحهــا ونهــب 

ــة . ــروات المنطق ث
وصــرح أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي بالقــول: أن اســتمرار الحــرب 
فــي اليمــن هــو مؤشــر آخــر علــى نهــج اثــارة الحــروب وزعزعــة االمــن للقــوى 
الســلطوية واياديهــا فــي المنطقــة ، وأكــد أن اســتمرار هــذه اإلبــادة الجماعيــة 
التخــدم ســوى مصالــح أعــداء الســالم واألمــن اإلقليمــي مثــل الواليــات المتحــدة 
والكيــان الصهيونــي وعلــى الســعودية ان تســتجيب الرادة الشــعب اليمنــي المقــاوم 

ــة. ــن المنطق ــر باســتقرار وأم ــر اكث وان ال تخاط

المنسق الجديد للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي 
يؤكد دعمه لالتفاق النووي

بروكســل - وكاالت انبــاء:- تولــى الدبلوماســي االســباني "جوزيــف بــورل" رســميا مســاء االحــد منصــب 
منســق السياســة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي، 
خلفــا لفيدريــكا موغرينــي، وهــو مــن المؤيديــن 
لالتفــاق النــووي مــع إيــران، ويؤمــن بضــرورة أن 
تلعــب الــدول األوروبيــة دورًا موحــدًا ومســتقاًل 

ــدة. ــات المتح ــن الوالي ع
وقــال "بــورل" فــي بيــان بمناســبة انتخابــه 
علــى رأس جهــاز السياســة الخارجيــة لالتحــاد 
"الواقعيــة  مبــادئ  علــى  يعمــل  إنــه  األوروبــي، 
والوحــدة والشــراكة" لتحقيــق اتحــاد أوروبــي قــوي 

ونشــط فــي العالــم.

ــام  ــات واألرق ــي، بحســب البيان ــام األمم ــون محــور االهتم ــرض أن تك المفت
األمميــة فــآالف األطفــال اليمنييــن قتلــوا بالغــارات الجويــة وآالفــا أضحــوا 
جرحــى ومعاقيــن، ومالييــن تســربوا مــن التعليــم، ومالييــن أخــرى يقبعــون 
تحــت خــط الفقــر، ومالييــن أخــرى معرضــون للمــوت بســبب األوبئــة وســوء 
ــد نتيجــة  ــك عــن االف الحــاالت مــن تشــوه الموالي ــة الشــديد، ناهي التغذي
الكــم الهائــل مــن القنابــل والصواريــخ المحتويــة علــى اليورانيــوم المنضــب 

والفســفور والتــي القيــت علــى المــدن اليمنيــة 

بينهم مواطن من دول مجلس التعاون ..

وزارة االمن: اعتقال ثالثة فرق إرهابية على خلفية 
أعمال الشغب األخيرة في محافظة خوزستان

طهــران- كيهــان العربــي:- اعلــن المديــر العــام لقســم 
ــال 79 شــخصا  ــن اعتق ــن ع ــي وزارة االم ــاب ف مكافحــة االره
مــن الضالعيــن الرئيســيين بشــن هجمــات علــى المؤسســات 
الحكوميــة والممتلــكات العامــة فــي محافظــة خوزســتان علــى 

خلفيــة اعمــال الشــغب بعــد رفــع ســعر البنزيــن.
وقــال المســؤول، إنــه تــم ضبــط 13 قطعــة ســالح بينهــا 
كالشــينكوف ومسدســات باالضافــة الــى مالبــس عســكرية 

ــش.  ــاف والتفتي ــيارات وااليق ــة للس ــات مزيف ولوح
واضــاف: إن ثالثــة فــرق ارهابيــة تــم اعتقالهــا وكانــت قــد 
تلقــت تدريبــات بدعــم مــن احــدى بلــدان الخليــج الفارســي 
واضطلعــت بــدور هــام فــي شــن هجمــات علــى المؤسســات 
ــاس وأحــد  ــن والن ــال االم ــى رج ــار عل ــة واطــالق الن الحكومي

اعضائهــا مــن رعايــا هــذا البلــد.
ونــوه المديــر العــام لقســم مكافحــة اإلرهــاب التابــع لــوزارة 
ــى  ــاء القبــض عل ــات وإلق ــد الهوي ــه تــم تحدي االمــن أيضــًا: إن
ــت دورًا  ــت أو لعب ــي خطط ــة الت ــرق اإلرهابي ــن الف ــد م العدي
فعــااًل فــي تخريــب ومهاجمــة المراكــز الحساســة واألشــخاص 
ــالن  ــيتم االع ــي س ــالد، والت ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــن ف العاديي

ــا. عنهــا قريبً
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شؤون دولية العدوان السعودي االميركي يواصل انتهاك اتفاق الحديدة وإفشال زحف لمرتزقته في تعز..

صنعاء: األمم المتحدة والمنظمات الدولية تلعب على أوجاع األطفال اليمنيين
مؤكدا عزمه زيارة  طهران لتطوير الجهود السابقة..

جروسي: العالقة بين الوكالة الدولية وايران يجب أن تكون 
بناءة وتحظى باالحترام المتبادل

"ترامب" يرفض المشاركة في جلسة 
المساءلة بعزله

البيــت  قــال  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
األبيــض فــي رســالة بعــث بهــا لرئيــس اللجنــة 
إن  األميركــي،  النــواب  بمجلــس  القضائيــة 
ــال  ــن يرســل ممث ــب" ل ــد ترام ــس "دونال الرئي
يــوم  اللجنــة  تعقدهــا  التــي  الجلســة  الــى 

األربعــاء فــي إطــار مســاءلة الرئيــس.
وقــال "بــات ســيبولون" مستشــار الرئيــس 

فــي الرســالة

مؤكدًا إرادة طهران الجادة للحوار مع دول الخليج الفارسي، خالل استقباله نظيره العماني..

ظريف: نرحب بأي تحرك ومبادرة تتخذ بحسن نية 
للحد من التوترات في المنطقة

* بن علوي: عقد مؤتمر شامل بمشاركة الدول المعنية جميعا بهذا الخصوص سيكون مفيدًا

مشددًا أنهما تمكنا من ذلك بفضل دعم من ايران وروسيا..

وزير الدفاع: شعبا العراق وسوريا هما من الحق الهزيمة باالرهابيين التكفيريين في المنطقة

مشددًا أنه تمخض عن طريق إجراء مفاوضات بناءة..

عراقجي: االتفاق النووي اتفاق دولي ابرم 
على الربحية للجميع

ــر الخارجيــة الدكتــور عبــاس عراقجــي، ان  طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد المســاعد السياســي لوزي
االتفــاق النــووي هــو اتفــاق دولــي ابــرم علــى اســاس الربــح للجميــع عــن طريــق مفاوضــات بنــاءة.

واوضــح الدكتــور عراقجــي فــي كلمــة القاهــا فــي مؤسســة العالقــات الدوليــة اليابانيــة )JIIA( فــي 
ــراف. ــدد االط ــي متع ــاق دول ــو اتف ــا ه ــركا وانم ــران وامي ــن اي ــن بي ــم يك ــووي ل ــاق الن ــو، ان االتف طوكي

واضــاف: ان االتفــاق النــووي الدولــي ابــرم علــى اســاس الربــح للجميــع وتمخــض عــن طريــق اجــراء 
مفاوضــات بنــاءة، ولــم يكــن االتفــاق النــووي بيــن ايــران 

مشيرًا الى محاوالت اميركا الفاشلة اليجاد تحالف بحري في الخليج الفارسي، خالل استقباله الوزير بن علوي..

شمخاني: على السعودية وقف العدوان واالستجابة الرادة الشعب اليمني المقاوم
* التحالفات االقليمية فقط هي التي تبقى وتنجح في استتباب االمن واالستقرار حيث ال يكون لألجانب أي نفوذ وتدخل فيها

المعزوفة الجديدة 
لمتحمسي االمس

باريس: على واشنطن عدم إجبار حلفائها 
على شراء أسلحة أمريكية

دبي تستضيف وفدًا رسميًا »اسرائيليًا« للمشاركة 
في معرض »إكسبو 2020«

حساب شهير يكشف تفاصيل عملية نصب 
تعرض لها ابن سلمان

تقرير فرنسي يشكك في نسبة 
االقبال على أسهم أرامكو

الحشد الشعبي »محذرا« : »داعش« االرهابي ينفذ هجمات بعدد من 
المناطق مستغالً الوضع األمني والسياسي الراهن

حماس: استمرارية مسيرة العودة تأكيد قوة إرادة 
شعبنا  في مواجهة العدو ومخططاته

سوريا .. اإلرهاب يمثل تحديا كبيرا وخطر وال يستهدف 
سوريا فحسب بل كل دول العالم 

استطالع: إمام أوغلو سيتقدم على أردوغان إذا أجريت 
االنتخابات الرئاسية األسبوع المقبل

العدد )10289( السنة االربعون ، الثالثاء 6 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 12 آذر 1398 هـ ش، 3 كانون األول 2019م على الصفحة الثانية

رئيسي: أعداء ايران حاولوا الركوب على 
موجة االحتجاجات االخيرة

* شعوب المنطقة يتسمون بالوعي ولم ينسوا إضطهادهم 
وقسوتهم ونهبهم من قبل المستعمرين السابقين

* تراجع القوة األميركية في العالم ال يعني أن المنطقة 
مستعدة الستبدالها بقوة استكبارية أخرى

ــاع  ــر الدف ــال وزي ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
والتدخــل  الوجــود  ان  حاتمــي،  أميــر  العميــد 
ــة،  ــي المنطق ــي   ف ــع األمن ــدان الوض ــن يعق الغربيي
العــراق  وشــعبي  المســلحة  القــوات  ان  مؤكــدا 
باالرهابييــن  الهزيمــة  الحــق  مــن  هــم  وســوريا 
إيــران  مــن  بدعــم  المنطقــة  فــي  التكفيرييــن 

وروســيا.
علــى  ردا  حاتمــي  أميــر  الوزيــر  واضــاف 
وزيــر  تصريــح  علــى  ردًا  التدخليــة  التصريحــات 
ــال: إن  ــة، قائ ــر المنام ــي مؤتم ــاع الفرنســي ف الدف
المســتعمرين الســابقين الذيــن كانــوا يصولــون 
فــي المنطقــة قبــل حوالــي قــرن واضطــروا للمغــادرة 
بعــد المقاومــة الشــعبية، لكنهــم اليــوم يحلمــون 
للعــودة إليهــا، ويريــدون الحصــول علــى حصــة مــن 
التــي عرّفهــا »ترامــب«، ولكــن  الحلــوب  البقــرة 
عليهــم أن يدركــوا أن شــعوب المنطقــة يتســمون 
وقســوتهم  اضطهادهــم  ينســوا  ولــم  بالوعــي 
عبــر  االثــارة  ممارســة  واليســتطيعون  ونهبهــم 

الجدليــة. الخطابــات 
وتابــع بالقول: ممّا ال شــك فيــه تراجع القوّتين 
الخشــنة والناعمــة األميركيــة فــي العالــم )وهــو مــا 
أشــار إليــه وزيــر الدفــاع الفرنســي بطريقــة مــا( وهــو 
ــوة  ــتبدالها بق ــتعدة الس ــة مس ــي أن المنطق ال يعن
ــاع الفرنســي  ــر الدف ــى وزي اســتكبارية أخــرى، وعل
المنضميــن  الفرنســيين  الرعايــا  االهتمــام بعــدد 
الــى تنظيــم »داعــش« االرهابــي ودورهــم فــي 
بــداًل  والعــراق   ســوريا  فــي  المرتكبــة  الجرائــم 

* آالف األطفال اليمنيين قتلوا أو أضحوا جرحى ومعاقين 
بأكثر من 500 الف غارة جوية للعدوان

* ماليين األطفال اليمنيين يقبعون تحت خط الفقر معرضين 
للموت بسبب األوبئة وسوء التغذية جراء الحصار

* مأساة عالمية ال تزال تتصاعد في اليمن والطفل اليمني 
الفئة األكثر تضررًا في العدوان الغاشم

ــة األساســية،  كيهــان العربــي – خــاص:- مــن بوابــة إهــدار حــق الطفول
ســقوط أممــي جديــد فــي اليمــن، تتبــع ســقطات مدويــة متالحقــة تســجلها 
منظومــة األمــم المتحــدة ومنظومــة القيــم العالميــة التــي تفــاوض الســعودية 
مجــددا علــى إخراجهــا مــن قائمــة العــار بعــد أن أعــادت أدراجهــا تحــت ضغــط 

دولــي وهــول جرائمهــا فــي اليمــن.
ــم المتحــدة  ــر( تناســت األم ــن نوفمب ــل )20 م ــي للطف ــوم العالم ــي الي ف
وصندوقهــا للطفولــة المأســاة االنســانية االفظــع فــي اليمــن والتــي كان مــن 

العــام  المديــر  قــال  انبــاء:-  وكاالت   - فيينــا 
ــل  ــد »رافائي ــة الجدي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي للوكال

جروســي«، إنــه يعتــزم زيــارة طهــران في المســتقبل 
ــالمية  ــة االس ــح أن الجمهوري ــث أوض ــب، حي القري

ــه الملحــة. ــد إحــدى أولويات ــران تع ــي اي ف
واشــار »جروســي« الــى أنــه يعــرف بالفعــل 
مســؤولين بارزيــن وقــادة سياســيين فــي ايــران، 
وذلــك مــن خــالل وظائفــه الســابقة، التــي شــملت 
مناصــب بــارزة بالوكالــة. ولــم يتــم بعــد تحديــد 

موعــد لزيــارة جروســي لطهــران.
ــران يجــب  ــة واي ــة بيــن الوكال ــال: إن العالق وق
ــادل،  ــرام المتب ــاءة وأن تحظــى باالحت ــون بن أن تك
مفتشــي  علــى  أيضــا  يتعيــن  أنــه  إلــى  مشــيرا 

الوكالــة أن يتســموا » بالحــزم والعــدل«.
واكــد فــي أول مؤتمــر صحفــي عقــده امــس 
اإلثنيــن، بعــد توليــه مهــام منصبــه -  أن الوكالــة 
ســتعمل بشــكل حيــادي وعــادل مــع جميــع دول 

وزيــر  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف علــى إرادة 
ــران الجــادة للحــوار  ــي اي ــة االســالمية ف الجمهوري
ــران ترحــب  ــال: طه ــج الفارســي، وق ــع دول الخلي م
ــع  ــي تنب ــادرات والخطــوات الت ــع المب ــم جمي وتدع
ــرات  ــض التوت ــي خف ــا حســنة وتصــب ف ــن نواي م

االقليميــة.
ــاء لســلطنة  ــد والبن ــف الجي ــوه بالموق ــا ن وفيم
خــالل  ظريــف  الوزيــر  وصــف  الشــقيقة؛  عمــان 
اســتقباله ومباحثاتــه أمــس األثنيــن مــع نظيــره 
العمانــي يوســف بيــن علــوي، وصــف العالقــات 
ومميــزة؛  شــاملة  بانهــا  ومســقط  طهــران  بيــن 
ــذه  ــد ه ــيع وتوطي ــه بتوس ــن ترحيب ــرب ع ــا اع كم

العالقــات اكثــر فاكثــر وفــي كافــة المجــاالت.
حــرص  علــى  الخارحيــة  وزيــر  وشــدد 
مــع  للحــوار  ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة 
كافــة الــدول االقليميــة، مصرحــا: ان »مبــادرة هرمــز 

ايضــا. الســياق  هــذا  فــي  تأتــي  للســالم« 

ظريــف  الوزيــر  واكــد 
ضــرورة الحــد مــن التوترات 
فــي  المنطقةخاصــة  فــي 
ــران  ــر ارادة اي اليمــن، واعتب
دول  جميــع  مــع  للحــوار 
المنطقــة بانهــا جــادة وقــال 
ان مبــادرة هرمــز للســالم 
هــذا  نفــس  فــي  تنــدرج 

االطــار.
ــوي  بــدوره اكــد بــن عل
ان  علــى  اللقــاء،  خــالل  عمــان  خارجيــة  وزيــر 

الراهنــة التطــورات 

مــن ممارســة التســقيط 
التصريحــات  واطــالق 
الهادفــة  االســتفزازية 
فوائــد  تحقيــق  الــى 
وايضــاح  لبــالده،  ماديــة 
فــي  بــالده  دور 
ارهابيــي  محاربــة 
التكفيــري  »داعــش« 
وســوريا؟  العــراق  فــي 
المســلحة  القــوات  إن 

وشــعبي العــراق وســوريا هــم مــن الحــق الهزيمــة 
باإلرهابييــن التكفيرييــن فــي المنطقــة بدعــم ايران 
وروســيا، فيمــا لــم تفعــل القــوى الغربيــة شــيئا، بمــا 
فــي ذلــك اميــركا وغيرهــا، ســوى بــذل الجهــود 

لصالحهــم. الجماعــات  هــذه  لتوجيــه  الراميــة 

ــاع المقترحــات الغربيــة،  ــر الدف كمــا وصــف وزي
بمــا فــي ذلــك وزيــر الدفــاع الفرنســي بمزاعــم 
أســاليب  بمثابــة  اإلقليمــي،  األمــن  إرســاء 
إن  قائــاًل  مســؤولة،  وغيــر  جديــدة  اســتعمارية 
تواجــد الغربييــن وتدخالتهــم ســيؤدي الــى المزيــد 

مــن تعقيــد الوضــع

* أي دولة ال تفي بأي من التزاماتها سواء تجاه ايران أو غيرها من الدول 
األخرى ال يمكن ان تكون جديرة بالثقة

* بن علوي: التوتر في المنطقة اليخدم أيًا من دول المنطقة وينبغي 
الحؤول دون اتساع دائرته باي شكل من االشكال
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