
اليمــن. علــى  والمدفعــي 
وأكــد مديــر عــام النقــل الجــوي بالهيئــة العامــة 
للطيــران المدنــي مــازن الصوفــي خــال فعاليــة 
أقيمــت بالعاصمــة صنعــاء حــول دور نشــطاء اليمــن 
الســعودي  للعــدوان  المناهضيــن  الخــارج  فــي 
األمــم  أن  أكــد  الغاشــم،  االميركــي  االماراتــي 

المتحــدة تظهــر 

بصــور  الماضــي  االثنيــن  يــوم  البحرينيــون  تفاجــأ  وقــد 
مــن  فعاليــة  لحضــور  البحريــن  فــي  الصهيونــي  الحاخــام 
الفعاليــات الصوريــة التــي يقيمهــا النظــام البحرينــي لتحســين 

صورتــه الدمويــة أمــام العالــم.

مشددًا أنه بالمقاومة تغلب شعبنا على االرهاب االقتصادي االميركي..

الريجاني: ايران لم تتوقف عن التطور واالنتاج 
وفي جميع المجاالت رغم الحظر الجائر

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 
الدكتــور علــي الريجانــي، ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران لــم تتوقــف 
والميــاه  االعمــار  ومنهــا  المجــاالت  جميــع  وفــي  واالنتــاج  التطــور  عــن 

ــا. ــروض عليه ــر المف ــر الجائ ــم الحظ ــرق رغ ــاز والط ــاء والغ والكهرب
الثاثــاء خــال  أمــس  كلمتــه  فــي  الدكتــور الريجانــي  واضــاف 
)غربــي  كرمانشــاه  بمحافظــة  للميــاه  مشــروعا   55 افتتــاح  مراســم 
ــي يمــر  ــة الت ــي ظــل الضــروف الصعب ــي وف ــاد(، ان الشــعب االيران الب
بهــا اســتطاع وبمقاومتــه التغلــب علــى االرهــاب االقتصــادي االميركــي 

المفــروض عليــه.
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شؤون دولية ضمن مساعي الكيان الخليفي لتحسين صورته الدموية أمام العالم..

الوفاق: دعوة الحاخام الصهيوني للبحرين موقف عدائي واستفزازي لشعب البحرين
العفو الدولية تطالب السعودية 

باالفراج عن المعتقالت
لنــدن - وكاالت انبــاء:- شــككت منظمــة 
العفــو الدوليــة بنوايــا الســعودية مــن ســعيها 
المطاعــم  فــي  الجنســين  بيــن  للفصــل 
ممارســاتها  لـ"تلميــع  ترمــي  انهــا  وتعتقــد 

الوحشــية".
وقالــت العفــو الدوليــة: اذا كانــت الريــاض 
جــادة فعليهــا االفــراج عــن المدافعــات عــن 
بســبب  المعتقــات  االنســان  حقــوق 

المســاواة. لتحقيــق  نشــاطهن 
الســعودي  العهــد  ولــي  قــرارات  وتثيــر 
محمــد بــن ســلمان آل ســعود ضجــة واســعة 
حيــث يســعى األميــر الشــاب إلــى إثبــات 
إنفتاحــه للعالــم، وهــي محــاوالت اصطدمــت 
جرائــم  تتصدرهــا  الحقوقيــة  باالنتهــاكات 
الحــرب فــي اليمــن وجريمــة قتــل الصحافــي 
جمــال خاشــقجي فــي قنصيلــة أســطنبول 

ــن ســلمان. ــق ب ــل فري مــن قب

تهديدات "اسرائيل" 
الفارغة اليران...!

* محمد صادق الحسيني
أي  الحــارة"  "أزعــر  عبثــًا تحــاول حكومــة 
حكومــة الفــار مــن حكــم الســجون االســرائيلية 
ــه بطــل قومــه  ــام بان ــن ياهــو االيحــاء وااليه نت
واألقــوى فــي منطقــة غــرب آســيا وبحــر الشــام 

!...
البطولــة  أبعــاد ســيناريو  واليكــم بعــض 
الــكاذب الــذي يــروج لــه حاكــم تــل ابيــب: 1. 
بعــد الصفعــة المدويــة التــي تلقاهــا نتــن ياهــو 
قبــل يوميــن، اثــر إلغــاء ملــك المغــرب اللقــاء 
الــذي كان مــن المفتــرض ان يعقــده مــع وزيــر 
الخارجيــة االميركــي بومبيــو، وذلــك رفضــًا مــن 
الملــك لجــدول اعمــال اللقــاء الــذي اطلــع عليــه 
الملــك مســبقًا والــذي تضمــن بحــث عقــد لقــاء 
علنــي بيــن الملــك المغربــي ونتــن ياهــو، نقــول 
انــه وبعــد هــذه الضربــة قــام نتــن ياهــو باإليعــاز 
صحفيــة  حملــة  بشــن  الصفــراء  لصحافتــه 
مخادعــة لجمهــوره توحــي وكأنــه يمتلــك زمــام 
المبــادرة ويواصــل تحركــه ضــد محــور المقاومــة 

وخاصــة ضــد ايــران .
2. وفِــي هــذا االطــار نشــر موقــع ديبــكا 
مــن  وحــدات  ان  االســرائيلي  االســتخباري 
القــوات الخاصــة االســرائيلية، وهــي الوحــدة 
٦21، المســماة: ايغــور بالعبريــة Egoz )َاي حبــة 
المســماة   ،212 والوحــدة  بالعربيــة(   - الجــوز 
 ،21٧ والوحــدات   ،)  Maglan  ( ماغــان 
المســماة: دوفدوفــان Duvduvan وهــي وحــدة 
فــي  خاصــة  تدريبــات  تجــري  مســتعربين، 
جبــال تــرودوس Troodos القبرصيــة، التــي 
تقــع علــى بعــد ٨٠ كــم جنــوب غــرب العاصمــة 
نيقوســيا، بمشــاركة وحــدات مــن ســاح الجــو 

ً طوكيو: الرئيس روحاني يزور اليابان قريبا
ــارة  ــوزراء اليابانــي "شــينزو آبــي" بشــأن زي ــاء:- قــال رئيــس ال طوكيــو - وكاالت انب
الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي لليابــان ان بــاده علــى اســتعداد الســتقبال رئيــس 

الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي فــي ديســمبر الحالــي.
ــي  ــدر إعام ــن مص ــرز" ع ــة "رويت ــت وكال ونقل
ســيزور  االيرانــي  الرئيــس  أن  مطلــع  يابانــي 

ديســمبر.  19 يــوم  اليابــان 
وقــال رئيــس وزراء اليابــان، أن بــاده لــن تدخر 

جهــدا فــي تعزيــز الســام في الشــرق األوســط.
عــن  "تايمــز"  صحيفــة  نقلــت  جانبهــا  مــن 
أعطــت  واشــنطن  أن  مطلــع،  أميركــي  مصــدر 
الزيــارة،  هــذه  بشــأن  لليابــان  األخضــر  الضــوء 
وأن واشــنطن طلبــت مــن اليابــان أن تقــدم لهــا 
تفاصيــل المحادثــات التــي تتــم خــال الزيــارة.

خالل لقائه نظيره الباكستاني في اسالم آباد..

االدميرال خانزادي: بامكاننا توفير األمن االقليمي 
بمساعدة دول الجوار

* عدم تواجد األجانب في المنطقة يجعلها أكثر أمنًا والحكومات األجنبية ال ترغب بتفعيل طاقات دول المنطقة

بسالح يمني مناسب لم يتم الكشف عنه بعد..

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط عدة طائرات تجسس لقوى العدوان السعودي االميركي
* فريق التواصل الخارجي: أكثر من 7 آالف عملية للعدوان على اليمن في أكتوبر 2019

فيما يدخل االضراب  يومه السابع..

وطأة االضراب الشامل تثقل كاهل ماليين الفرنسيين
طهــران- كيهــان العربــي: اثــر اســتمرار  االضــراب  الشــامل فــي فرنســا احتجاجــا علــى اعــان الحكومــة 
ــن الفرنســيين لوطــأة  هــذا االضــراب، بحيــث ان وســائل  مشــروع اصــاح نظــام التقاعــد، يتعــرض مايي
االعــام الفرنســية اصطلحــت علــى الفوضــى التــي عمــت البــاد االثنيــن الماضــي بـــ »االثنيــن االســود«.

وكانــت االحتجاجــات قــد بــدأت  يــوم الخميــس الماضــي، لتنعكــس علــى عمــال القطــاع العــام والخــاص 
اعتراضــا علــى مــا فرضتــه الحكومــة مــن ترشــيق قانــون التقاعــد.

اذ يــرى ماكــرون ان النظــام الحالــي لمرتبــات المتقاعديــن مكلــف جــدا وفيــه اجحــاف، 
ــازات الخاصــة لبعــض الحــرف كــي تتســاوى ســنوات الخدمــة  ــك ســيلغي االمتي وبذل

لجميــع القطاعــات.

بسبب انتشار آالف الصواريخ في المنطقة من قبل ايران..

ضابط صهيوني كبير: »اسرائيل« تواجه تهديدا وجوديا و جيشنا غير جاهز ألي حرب 
* االيرانيون نصبوا غالفا من 250 صاروخا مختلفة األحجام حول "اسرائيل"

همتي: سنعيد االستقرار  
لسوق الصرف

اميركا تواجه حرب عصابات 
في سوريا والعراق

تقرير بريطاني: 5000 داعشي 
يختبئون قرب الموصل

برلمانية عراقية: أميركا ترسل تعزيزاتها 
العسكرية لعين األسد دون ابالغ الحكومة
وثائق مسربة تكشف أكاذيب اإلدارات األميركية 

حول التدخل العسكري بأفغانستان

المالكي: بفتوى المرجعية والتضحيات 
فشلت مخططات تقسيم العراق

حماس: انتهاك حرمة االقصى سيولد 
ردات فعل ال يعلمها االحتالل

الرئيس األسد: أوروبا كانت الالعب 
الرئيسي في خلق الفوضى في سوريا

أردوغان يتحدث عن إرسال قوات 
تركية عسكرية إلى ليبيا

العدد )1٠29٦( السنة االربعون ، االربعاء 14 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 2٠ آذر 139٨ هـ ش، 11 كانون األول 2٠19م على الصفحة الثانية

رئيس الجمهورية يوعز باإلسراع لمساعدة 
أسر ضحايا االحداث االخيرة

كيهــان العربــي - خــاص:- أســقطت الدفاعــات 
الجويــة للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس 
الثاثــاء، طائــرة تجســس تابعــة لقــوى العــدوان 
ــة الكســارة  ــي أجــواء منطق الســعودي األميركــي ف

قبالــة نجــران، تعتبــر الخامســة خــال أســبوع.
قــد  اليمنيــة  الجويــة  الدفاعــات  وكانــت 
ــة  ــية تابع ــرة تجسس ــبت، طائ ــوم الس ــقطت ي أس
ــل  ــدوان الســعودي األميركــي شــرق جب ــوى الع لق
ــة.  ــال عدائي ــا بأعم ــاء قيامه ــزان أثن ــي جي ــم ف العل
ومــن قبلهــا أســقطت فــي 5 ديســمبر الجــاري 
طائــرة تجسســية لقــوى العــدوان كانــت تنفــذ مهام 
ــا وأســقطت  ــزان؛ كم ــان بجي ــة شــرق جحف عدائي
فــي الرابــع مــن كانــون األول الحالــي طائرتيــن 
قبالــة  العــدوان  لــدول  تابعتيــن  تجسســيتين 
ــك  ــير، وذل ــة عس ــم قبال ــة باق ــي مديري ــزان وف جي
ــة. ــال عدائي ــا بأعم ــاء قيامهم بســاح مناســب أثن

وقبــل ذلــك بأيــام تمكنــت الدفعــات الجويــة 
مــن إســقاط طائــرة أباتشــي ســعودية فــي منطقــة 
مجــازة بعســير، وتمكنــت أيضــا مــن إســقاط طائــرة 

* شعب البحرين ضد التطبيع وضد البرامج الدعائية الرخيصة 
للنظام على حساب قيم ومواقف شعبنا

* جمعية العمل االسالمي: السلطة البحرينية تشدد على تهميش 
المواطنين الذين لديهم رأي مخالف لرأيها

كيهــان العربــي - خــاص:- اعتبــرت جمعيــة الوفــاق الوطنــي االســامية 
كبــرى حــركات المعارضــة فــي البحريــن، اعتبــرت دعــوة أكبــر حاخامــات 
الكيــان الصهيونــي »شــلومو عمــار« لحضــور مؤتمــر فــي البحريــن بأنــه 
موقــف عدائــي واســتفزازي لشــعب البحريــن ولألمتيــن العربية واإلســامية.

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد القــوة 
البحريــة للجيــش االدميــرال حســين خانــزادي، بان 
عــدم تواجــد االجانــب فــي المنطقــة يجعلهــا أكثــر 

ــر  ــى ان الكثي ــا ال ــًا، الفت أمن
مــن الحكومــات األجنبيــة 
ال ترغــب بتفعيــل طاقــات 

المنطقــة. دول 
االدميــرال  وقــال 
لقائــه  خــال  خانــزادي 
الباكســتاني  نظيــره 
محمــود  ظفــر  االدميــرال 
الثاثــاء  أمــس  عباســي 
انــه فــي حــال اتفــاق أركان 
الطرفيــن سنشــهد المزيــد مــن التعــاون ونحــن 

 Wing(      تجسســية مقاتلــة صينيــة الصنــع نــوع
بمحافظــة حجــة  فــي مديريــة حيــران   )Loong

ــم إســقاطها بصــاروخ أرض جــو. وت
مــن جانــب آخــر، أوضــح تقريــر فريــق التواصــل 
الخارجــي خــال شــهر أكتوبــر 2٠19 بــان العــدوان 
عدائيــة  عمليــة  و٦2٨  آالف   ٧ نفــذ  الســعودي 
الصاروخــي  والقصــف  الجويــة  الغــارات  شــملت 

* على قوات الجيش االسرائيلي أن تكون مستعدة لمواجهة 
حزب اهلل في لبنان وحماس في غزة

* اندالع أي حرب يعني أن هناك احتمااًل إلطالق بين 1500 
و2000 صاروخ في اليوم

* طائرة استطالع ايرانية جديدة تتمتع بقدرات عملياتية 
عالية جدا تثير مخاوف كبيرة لدى تل أبيب

طهــران - كيهــان العربــي:- حــذر اللــواء الصهيونــي »يتســحاق بريــك« 
موضحــًا  محتملــة،  حــرب  لخــوض  االحتــال  جيــش  جهوزيــة  عــدم  مــن 
أن »إســرائيل« تواجــه تهديــدًا وجوديــًا بســبب انتشــار آالف الصواريــخ فــي 

المنطقــة مــن قبــل ايــران.
وقــال اللــواء الصهيونــي »بريــك« لموقــع »القنــاة الســابعة« الصهيونيــة: إن 
نظريــة الجيــش بعــد حــرب لبنــان الثانيــة كانــت أنــه يجــب عــدم الخــوف مــن 
حــروب كتلــك التــي اندلعــت فــي الماضــي، ولذلــك يجــب علــى قــوات الجيــش 
االســرائيلي أن تكــون مســتعدة فقــط لمواجهــة حــزب اهلل فــي لبنــان وحمــاس 

فــي غــزة.
وكشــف عــن انعــدام نظريــة األمــن فــي الجيــش، وقــال: أحدهــم يقــرر 
بنــاء جيــش لقطاعيــن، والثانــي يخصــص مئــات الدبابــات وأنــت تســأل أيــن 

الكابينــت ؟.


