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شؤون دولية

منددة بالممارسات االرهابية في طرطوس وجبلة..

الخارجية: على المجتمع الدولي أن يكون على قدر المسؤولية 
في مواجهة ظاهرة االرهاب المشؤومة

ــة  ــات االرهابي ــة العملي ــت وزارة الخارجي ــي:- أدان ــان العرب ــران - كيه طه
التــي أســتهدفت المدنييــن فــي مدينتــي جبلــة وطرطــوس  االنتحاريــة 
الســوريتين والتــي اســفرت عــن مقتــل واصابــة العديــد مــن المواطنيــن 

االبريــاء.
واعــرب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة حســين جابــري انصــاري أمــس 

كيهــان   - طهــران 
رئيــس  اعــرب  العربــي:- 
الشــورى  مجلــس 
االســامي الدكتــور علــي 
ــان  ــه ب ــن امل ــي ع الريجان
تثمــر العمليــات العســكرية 
القــوات  تشــنها  التــي 
الوقــت  فــي  العراقيــة 
اجتثــاث  عــن  الراهــن 
الجماعــات االرهابيــة مــن 

البلــد. هــذا 
ســؤال  علــى  ردا  الريجانــي  الدكتــور  واعــرب 
الفلوجــة  تحريــر  عمليــات  فــي  ايــران  دور  حــول 
صحفــي  مؤتمــر  خــال  لـ«داعــش«،  والتصــدي 
ــان تثمــر  ــه ب ــاء، اعــرب عــن امل ــده أمــس االربع عق
العمليــات العســكرية التــي تشــنها القــوات العراقيــة 
ــن  ــار ع ــة بمحافظــة االنب ــة الفلوج ــي مدين ــا ف حالي

اجتثــاث الجماعــات االرهابيــة مــن هــذا البلــد.
وحــول اســتراتيجية الســعودية فــي المنطقــة 
الشــورى  قــال رئيــس مجلــس  الحــج،  وموضــوع 
االســامي: لدينــا خافــات جــادة مــع الســعودية فــي 

خصــوص القضايــا االقليميــة. 
واكــد الدكتــور الريجانــي: ان مــا يجــري فــي 
اليمــن ليــس بمصلحــة الســعودية وال المســلمين. 
الحــج  لقضيــة  االســامي  الطابــع  علــى  وشــدد 
وضــرورة حــل هــذه القضيــة فــي اطارهــا الخــاص بهــا 

صحيفــة  كتبــت  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
ــع تواصــل  ــه »وم ــة أن »واشــنطن بوســت« األميركي
خســائر  تلحــق  التــي  النفــط  أســعار  انخفــاض 
فادحــة بالســعودية، ومــا يتســبب مــن االضطرابــات 
العمَاليــة نــادرة الحــدوث، يســعى حــكام الســعودية 
إلحــداث تغييــرات جذريــة لتحقيــق االســتقرار فــي 

االقتصــاد«.

المرجعية الدينية العليا تدعو القوات االمنية والحشد 
الشعبي االلتزام بتوجيهاتها في الفلوجة

المقاومة االسالمية : ضم »ليبرمان« لحكومة 

نتنياهو مؤشر على ازدياد »التطرف«

الجيش السوري تقضي على إرهابيين من “داعش” 
ويدمر آلية لـ “جبهة النصرة” في القلمون 

الفروف: حشود الناتو العسكرية قرب 

الحدود الروسية لن تبقى دون رد

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد نائــب اميــن 
المجلــس االعلــى لامــن القومــي رضا ســيف اللهي 
ــان الصهيونــي اللقيــط  ــى مزاعــم ممثــل الكي ردا عل
بشــأن حــزب اهلل، ان حــزب اهلل اللبنانــي يدافــع 
ببســالة عــن الشــعبين الفلســطيني واللبنانــي فــي 

ــي. ــة الصهيون ــاب الدول ــة اره مواجه
وردًا علــى تخرصــات منــدوب الكيــان الصهيونــي 
فــي »اللقــاء الدولــي الســابع لكبــار مســؤولي االمــن« 
ــذي اســتضافته روســيا، الســلبية ضــد حــزب اهلل  ال
ان  االجتمــاع:  امــام  اللهــي  قــال ســيف  اللبنانــي، 
عــن  دفاعــا  ببســالة  يصمــد  اللبنانــي  اهلل  حــزب 
مواجهــة  فــي  واللبنانــي  الفلســطيني  الشــعبين 
ارهــاب الدولــة الصهيونــي، واليــوم حــزب اهلل يمثــل 
جــزءا هامــا مــن الشــعب اللبنانــي ويشــارك بشــكل 
رســمي فــي التشــكيلة الحكوميــة اللبنانيــة ويدافــع 

ــي. ــادئ الشــعب اللبنان عــن مب

بورصة طهران تغلق 
مرتفعة 160 نقطة

طهران-كيهــان العربي:-أغلقــت بورصــة طهــران 
لــاوراق الماليــة تعامــات نهايــة االســبوع امــس 
االربعــاء، علــى ارتفــاع مؤشــرها العــام 160 نقطــة الــى 

76853 نقطــة.
وتخطــت القيمــة االجماليــة لاســهم المتداولــة 
ســهم،  مليــون   946 بواقــع   ، ريــال  تريليــون  23ر2 

توزعــت علــى 76 الفــا و966 نقطــة.
ودفعــت المؤشــر العــام للصعــود، أســهم كل مــن 
شــركة الماحــة البحريــة الوطنيــة 51 نقطــة ومصفــاة 
بندرعبــاس التكريريــة 39 نقطــة وغديــر لاســتثمار 

39 نقطــة وفــوالد مباركــة للصلــب 34 نقطــة.

ردا على ادعاءات ممثل الكيان اللقيط..

طهران: حزب الله يدافع ببسالة عن شعبي فلسطين ولبنان 
امام االرهاب الصهيوني

تدخالت خطيرة في الشأن 
الداخلي الفلسطيني

الفلســطينية،  الســاحة  تتجــه  ايــن  الــى 
ومــاذا يحــاك مــن وراء ظهــر شــعبها، ومــا هــو ســر 
»المصغــرة«  و  العلنيــة  »الجماعيــة«  اللقــاءات 
وعلــى  تلــك  أو  العاصمــة  هــذه  فــي  الســرية 
ســاحة الوطــن بمشــاركة أشــخاص هــم فــي 
دائــرة المســؤولية.. مــاذا يعنــي هــذا التهافــت 
مــن أصحــاب الشــأن وغيرهــم مــن الزائريــن 
عبــر الجســور والمطــارات الــى الضفــة الغربيــة، 
وعبــر ايــرز ورفــح الــى قطــاع غــزة.. انــه الســباق 
واالرتباطــات،  الجنســيات  متعــدد  المحمــوم، 
والسياســات،  والمصالــح  المواقــف  متبايــن 
ــاء الســاحة المســتهدفة  والمتصارعــون مــن أبن
لنــا  جــاز  اذا  »اللعبــة«  قلــب  فــي  ايضــا  هــم 

وصفهــا.
منــذ طرحــت فرنســا مبادرتهــا الخاليــة مــن 
للنقــد  وتعرضهــا  الجــدي،  والمضمــون  البنــود 
ــه  ــم، طــرح الرئيــس المصــري لرؤيت والمــدح، ث
ودعوتــه، والتغييــر الدراماتيكــي الــذي طــرأ علــى 
ائتــاف نتنياهــو، ناحــظ تهافتــا علــى الســاحة 
ومحاضــرات،  ولقــاءات  زيــارات  الفلســطينية، 
ســلطان،  مــن  فيهــا  اهلل  أنــزل  مــا  ونصائــح 
وتدخــات فــي الشــأن الداخلــي مــن كل حــدب 
وصــوب.. فمــا هــي القصــة، ومــاذا يجــري ويــدور، 

ــون؟! ــن نحــن ذاهب ــى اي وال
بـــ  التــي يمكــن وصفهــا  التحــركات  هــذه 
ايجابــا  أو  »المريبــة« تتــم دون تعليــق ســلبا 
مــن القيــادة الفلســطينية، وال نــدري فيمــا اذا 
هــي عاجــزة عــن الــرد، أم أنهــا تعلــم، ومشــاركة 
فــي الخفــاء، وال تريــد أن تنطــق وتظهــر موقفــا 
لهــا، بمعنــي، هــل يجــري التشــاور معهــا، وهــي 
مــن  الوطــن،  أرض  علــى  يــدور  بمــا  مرحبــة 

تدخــات وحتــى تجــاوزات!!
الكونفدراليــة  عــن  يتحــدث  مؤتمــر  هــذا 

معربًا عن أمله بان يتمكن العراق من اجتثاث االرهاب..

الريجاني: نختلف بجد مع السعودية حول القضايا االقليمية وما يجري في اليمن ليس بمصلحتها
* بعض دول المنطقة والبلدان الغربية يساعدون االرهابيين وهذا احدث فوضى أمنية في المنطقة

* نامل بان يتم حل الخالفات مع السعودية حول الحج خالل الزيارة 
التي يجريها وفد هيئة الحج وفي اطارها الخاص بها

* يمكن ان يكون هناك بعض الخطوات االميركية 
والتي تتعارض مع روح االتفاق النووي

مــن خــال الزيــارة التــي يجريهــا وفــد هيئــة الحــج.
ــة  ــات االرهابي ــدا للعملي ــهد تزاي ــا نش ــال: انن وق
فــي المنطقــة، فالعقديــن االخيريــن شــهدا زيــادة 

ان  مختلفــة،  الســباب  االرهابيــة  االعمــال  حجــم 
بعــض دول المنطقــة والــدول الغربيــة يســاعدون 
فــي  أمنيــة  فوضــى  احــدث  وهــذا  االرهابييــن 

المنطقــة.
ــال: سيســعى مجلــس الشــورى االســامي  وق
القــادم الــى ارســاء هــدوء واســتقرار سياســي وامنــي 

فــي المنطقــة.
وفــي معــرض االجابــة علــى ســؤال بشــأن تأكيد 
اميــركا  قيــام  علــى  ايرانييــن  وخبــراء  مســؤولين 
اآلن  مــرات حتــى  عــدة  النــووي  االتفــاق  بنقــض 
والخطــوات التــي ســتتخذها ايــران للــرد بالمثــل، 
صــرح الريجانــي: فيمــا يتعلــق بقضيــة الســويفت 

مشيرة الى أن ظروف والدة الربيع العربي باتت أكثر مدعاة للقلق لحكامها..

واشنطن بوست : مستقبل السعودية محفوف بالمخاطر 
في ظل تراجع عائدات النفط

وقالــت »واشــنطن بوســت« فــي تقريرهــا ان 
الشــركات فــي البلــدان المصــدرة للنفــط اجبــرت 
علــى اإلطاحــة بعشــرات اآلالف مــن موظفيهــا خــال 
األشــهر األخيــرة، ويقــول محللــون إن الحكومــات 
علــى  المؤلمــة  التقشــف  تدابيــر  فرضــت  كذلــك 

طهــران - كيهــان العربــي:- دعــت حركــة انصــار اهلل الشــعب اليمنــي الــى 
مواجهــة العــدوان الســعودي باعتبــار ذلــك اولويــة االولويــات.

ــى   ــاد، عل ــح الصم ــة صال ــي للحرك ــس السياس ــس المجل ــدد رئي وش
القــوى الوطنيــة وفــي مقدمهــا أنصــار اهلل والمؤتمــر الشــعبي التحــرك 
الجــاد والمســؤول فــي حشــد الطاقــات البشــرية واإلعاميــة وكل االمكانات 
الكبيــر والدخــول فــي خطــوات عميقــة  العدوانــي  التصعيــد  لمواجهــة 
ــاد، واخــراس كل  ــز الوحــدة الداخليــة ورفــد الجبهــات بالرجــال والعت لتعزي

المبعوث األممي: مشاورات السالم اليمنية تقترب من التوصل الى »انفراج شامل«..

انصار الله: اميركا والسعودية يسعيان إلفقار الشعب اليمني حيث سيأخذ قوته من على شفرات السيوف
* شعبنا لن يركع وان آالف الكيلومترات من الحدود السعودية 

سوف لن تكون بمنأى عن تداعيات عدوانها
* العفو الدولية تؤكد أن العدوان السعودي استخدم قنابل 

عنقودية من صنع بريطاني ضد االبرياء في اليمن
األصــوات النشــاز التــي تحــاول تعكيــر صفــو العاقــة األخويــة بيــن أنصــار 

ــعبي. ــر الش اهلل والمؤتم
وفــد  رئيــس  أن  اوضــح:  اليمنيــة،  الكويــت  مفاوضــات  وبخصــوص 
الريــاض عبــد الملــك المخافــي طلــب مــن ممثلــي وفــده عــدم الخــوض 
فــي مســألة االســرى بشــكل نهائــي مطالبــا اياهــم أن يتكلمــوا فقــط عــن 
شــخصيات محــددة مــن المعتقليــن وبينهــم شــقيق الرئيــس الســابق عبــد 

ربــه منصــور هــادي.

طهــران - كيهــان العربــي:- حمــل نائــب رئيــس 
ــل  ــي حــزب اهلل الشــيخ نبي ــذي ف ــس التنفي المجل
قــاووق النظــام الســعودي مســؤولية كل المجــازر 
التــي تحصــل فــي ســوريا، وكل الدمــار الــذي لحــق 

مؤكدًا أن العدو الصهيوني ال يزال عاجزًا عن مواجهة المقاومة..

قاووق: النظام السعودي مسؤول عن كل المجازر التي 
تحصل في سوريا

ــا هنــاك. بأهلن
وقــال الشــيخ قــاووق: اليــوم 
نســتحضر أن إســرائيل ال تــزال 
فــي قعــر الهزيمــة منــذ أيــار 2000، 
كيــان العــدو الصهيونــي ال يــزال 
ــة المقاومــة،  عاجــزًا عــن مواجه
ولذلــك هــي اليــوم تراهــن على 
اإلرهــاب التكفيــري والمشــاريع 

الســعودية فــي المنطقــة.
ودعــا، الــى إدانــة واضحــة 
للتكفيرييــن وللنظــام الســعودي 
إلســرائيل  إســتراتيجية  فرصــة  يشــكلون  ألنهــم 

لتحقيــق أهــداف عــدوان تمــوز 2006.
تحتفــل  التــي  اليــوم  المقاومــة  أن  وأكــد: 
تصنــع   2000 العــام  فــي  إســرائيل  علــى  بانتصارهــا 

العنزي: أوامر مباشرة من بندر بن سلطان 
باإلساءة للشيعة وتكفيرهم

أمريكا المُصدّر األكبر لألسلحة 

والسعودية تتصدر الزبائن

وثيقة مسربة عن »داعش« بالفلوجة: 
فجروا البيوت والمساجد!

ملك االردن يركز على شرعية حكمه 

ويؤكد: »دول تنهار حولنا«!

الجديــر بالذكــر، ان وفــد الجمهوريــة االســامية 
ــي،  ــان الصهيون ــل الكي ــة ممث ــران قاطــع كلم ــي اي ف
ــى السياســات  ــا عل ــاع احتجاج ــة االجتم ــادر قاع وغ

ــان. ــة لهــذا الكي العدواني
جمهوريــة  عاصمــة  »غروزنــي«،  واســتضافت 

الروســية، الشيشــان 

العدد )9297( السنة السادسة والثاثون ، الخميس 19 شعبان ، 1437 هـ ق 6 خرداد 1395 هـ ش، 26  آيار 2016م

وزيرالدفاع: هناك مؤامرة أميركية 

صهيونية في سوريا والعراق
25 آيار .. االنتصار 

التاريخي الكبير

مؤكدًا أن األمة الحية الحاضرة هي التي تتمسك بتاريخها وانتصاراتها وتفتخر بإنجازاتها، في ذكرى عيد المقاومة والتحرير..

نصر الله: محور المقاومة سينتصر في المعركة ضد االرهاب وستعود فلسطين محور الصراع الوحيد
* يا أهلنا في فلسطين ال تراهنوا على الذين خذلوكم خالل 70 عاما وخالصكم الوحيد في وحدتكم ومقاومتكم وصمودكم والذين كانوا معكم من المقاومة سوريا وايران سيبقون معكم

* »اسرائيل« العدو الحقيقي واالساسي وستبقى التهديد االكبر الذي يتربص 
بلبنان وفلسطين والمنطقة والبعض يريد أن يحولها الى صديق وحليف

* شبعنا في لبنان وفلسطين آمن بأّن دفع العدوان يكون بالمقاومة الشاملة بكل 
أبعادها وستبقى االساس في زمن التخاذل العربي

* نحن في لبنان من مقاومة وجيش وقوى أمنية وشعب نستطيع أن ندافع عن 
بلدنا ونحميه ونرفع رأسه عاليًا ونواجه التحديات

* معادلة الجيش والشعب والمقاومة ما تزال مستهدفة في لبنان في زمن يطول 
فيه التخاذل العربي والتواطؤ الدولي لمصحلة »إسرائيل«

* اإلدارة األميركية الحالية تحتاج إلى إنجازات في الخارج لتستفيد منها للبقاء 
في السلطة لكن نهايات »داعش« تقترب باذن اهلل 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد االميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن 
ــة وهــو  ــا أمــة حي ــى أنن ــر دليــل عل ــا ذكــرى المقاومــة والتحري نصــراهلل أن إحياءن
جــزء مــن تاريخنــا وقوتنــا ومســتقبلنا، ودعــا الــى تحويلــه الــى عيــد وطنــي شــامل، 
وتمنــى علــى البعــض وضــع الخصومــة السياســية جانبــًا ومراجعــة مواقفهــم 

ــر. ــد المقاومــة والتحري اتجــاه مناســبة عي

وخــال كلمتــه باحتفــال الذكــرى الســنوية السادســة عشــرة لعيــد المقاومــة 
والتحريــر فــي ســاحة مقــام الســيد عبــاس الموســوي فــي بلــدة النبــي الشــيت، قــال 
نصــر اهلل: أبــارك لكــم بهــذه المناســبة العظيمــة يــوم االنتصــار االلهــي الكبيــر فــي أيــار 
فــي عــام 2000 بعيــد المقاومــة والتحريــر كمــا أبــارك لكــم بهــذه االيــام الجليلــة العظيمــة 

البقية على الصفحة7ذكــرى والدة حفيــد رســول اهلل االمــام المهــدي )عــج(.
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