
مستنكرة هرولة البعض العربي للتطبيع مع العدو الغاصب..

طهران: العدوان الصهيوني األخير يعكس مدى عجز 
الكيان اللقيط أمام الشعب الفلسطيني االعزل

طهــران- كيهــان العربــي:- اســتنكرت الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
بشــدة القصــف الجــوي والمدفعــي لطائــرات وقــوات الكيــان الصهيونــي 

ــزة. ــي قطــاع غ ــزل ف للفلســطينيين الع
واســتنكر المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي 
ــان ــا الكي ــي يبذله ــاعي الت ــى والمس ــجد األقص ــى المس ــداء عل ــًا، االعت ايض
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الوزير ظريف يصل كيتو بعد مغادرته ماناغوا ولقائه كبار مسؤوليها..

الرئيس النيكاراغوي يقدم شكره اليران حكومة وقيادة وشعبها الغيور والعظيم

بيــروت - وكاالت انبــاء:- اكــد وزيــر الصناعــة 
الجيشــين  أّن  حســن  الحــاج  حســين  اللبنانــي 

بروجردي: السعودية غير جديرة 
بإدارة الحج

رئيــس  اكــد  العربــي:-  - كيهــان  طهــران 
الخارجيــة  والسياســة  القومــي  االمــن  لجنــة 
الدكتــور  االســامي  الشــورى  مجلــس  فــي 
عــاء الديــن بروجــردي أمــس االربعــاء، بــأن 
الســعودية غيــر جديــرة بــإدارة الحــج باعتبــاره 

أكبــر تجمــع اســامي.
وقــال الدكتــور بروجــردي ردا علــى ســؤال 
بشــأن قــرار الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
الجــاري،  العــام  خــال  الحجــاج  إيفــاد  بعــدم 
مضيفــًا: ان قــرار طهــران هــذا كان بســبب ان

ايران السابعة عالميا في استخدام تقنية 
النانو في صناعة الكهرباء

نســترن  أعلنــت  العربــي:-  كيهــان  طهــران- 
رياحــي ســكرتيرة النــدوة الرابعــة لــدور تقنيــة النانــو 
الجمهوريــة  ان  الكهربــاء،  صناعــة  و  الطاقــة  فــي 
االســامية فــي ايــران احــرزت المرتبــة الســابعة 
عالميــا فــي اســتخدام النانــو فــي صناعــة الكهربــاء.
وبفضــل جهــود  ايــران  ان  رياحــي:  اضافــت  و 
ــاء،  ــة الكهرب ــي مجــال صناع ــن ف ــن والمعني الباحثي

العدوان الغاشم يستمر في إجرامه مسهدفًا المدنيين..

اليمن يدك القوات السعودية ومرتزقتها في نجران ومأرب بصواريخ 
باليستية تحقق اصابات دقيقة وخسائر فادحة

آل خليفة يواصلون سياستهم الداعشية ضد غالبية الشعب البحريني وإستهداف رموزهم..

نواب الشعب االيراني: اعتقال القادة السياسيين والدينيين بالبحرين فضيحة تاريخية كبرى ألدعياء حقوق االنسان
* علماء أهل السنة: االساءة لعلماء اإلسالم مرفوض على االطالق ودليل عجز وضعف حكام البحرين عمالء النظام السعودي

مشددًا أن االميركيين هم من وقفوا وراء محاولة االنقالب الفاشلة..

أمير عبد اللهيان: التغييرات الجذرية في السياسة 
الخارجية ألنقرة ستستغرق وقتا

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر مستشــار رئيــس مجلــس الشــورى االســامي للشــؤون الدوليــة 
الدكتــور حســين أميــر عبــد اللهيــان، ان االميركييــن هــم مــن وقفــوا وراء محاولــة االنقــاب الفاشــلة بتركيــا.
وقــال الدكتــور أميــر عبــد اللهيــان بشــان العاقــات بيــن ايــران وتركيــا فــي حــوار خــاص لـــ »ســبوتنيك«، 
أنــه وعلــى مــدار الخمســة أعــوام األخيــرة وعلــى الرغــم مــن تطــور األزمــة الســورية وتركيــز الجهــود 
الدبلوماســية التركيــة بشــأن الخافــات حــول مســتقبل ســوريا، فــإن هــذا لــم يؤثــر علــى العاقــات 

ــران. ــرة وطه ــن أنق الدبلوماســية بي

محددا سماحته سبع أولويات للحكومة، خالل استقباله رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء..

القائد: ال يمكن الوثوق بوعود اي من الحكومات االميركية وال ينبغي الدفع نقدا مقابل وعودها
* االيادي الخبيثة والمغرضة لن تنال مبتغاها في تشويه الصورة النورانية لالمام الخميني وستفشل كالسابق

في صنعاء وليست 
جدة!!

طهران تدعو الى شرق أوسط خال من األسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل
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السعودية تستدين بمعدل ٢٠ مليار ريال 
شهريا على شكل سندات

السبهان يواجه دعوى 

قضائية بالعراق

قيادي في “فتح الشام” ينشق عن الحركة 
ويعلن والءه للقاعدة

انتحاري معتقل: داعش درب 50 طفاًل 

لتنفيذ هجمات انتحارية

المالكي : ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع 
األطراف إلنهاء تواجد داعش في الموصل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص االحتالل 

بعد طعنه جنديًا صهيونيا شمال الضفة

سوريا تدين الخرق التركي 
السافر لسيادتها

موسكو: واشنطن تحاول توفير 

استراحة »للنصرة«

كيهــان العربــي - خــاص:-  أدان نــواب مجلــس 
التــي  المضايقــات  بشــدة  االســامي  الشــورى 
يمارســها نظــام القمــع والتمييــز الطائفــي الخليفــي 
الداعشــي ضــد الغالبيــة مــن شــعب البحريــن وفــي 
مقدمتهــم رمــز وحــدة البــاد الوطنيــة وشــرعيتها 
آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم، مؤكديــن ان اعتقــال 
كبــرى  فضيحــة  والدينييــن  السياســيين  القــادة 

ــان. ــوق االنس ــاء حق ألدعي
وأعــرب نــواب مجلــس الشــورى االســامي فــي 
بيانهــم أمــس االربعــاء، عــن دعمهــم ودفاعهــم عــن 
الشــعب البحرينــي، وأدانــوا بشــدة المضايقــات التــي 
يمارســها نظــام آل خليفــة علــى الشــيخ عيســى 

قاســم، زعيــم المســلمين الشــيعة بالبحريــن.
البحرينــي  الشــعب  ان  البيــان:  فــي  وجــاء 
المســلم المضطهــد، يعانــي منــذ ســنوات مديــدة 
ظلــم نظــام آل خليفــة وممارســاته العدائيــة الحاقــدة 
والمعاديــة لانســانية، وهــو اآلن يواجــه حــكام الجــور 
والظلــم بســاح الصبــر والهمــة الســامية، فــي حيــن 
تغــرق المنظمــات الدوليــة فــي صمــت قاتــل وتقــف 

ــم. ــدي امــام كل هــذا الظل ــة االي مكتوف

واضــاف البيــان: ان الحماقــة التــي أقدمــت عليهــا 
الســلطات البحرينيــة ضــد الفقيــه المجاهــد والعالــم 
الفاضــل آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم، وفضــا 
ــة،  ــا لحقــوق االنســان وحقــوق المواطن عــن انتهاكه
فــي  الشــيعة  المســلمين  لحقــوق  انتهــاك  فإنهــا 
حريــة الديــن مــن خــال ممارســة المضايقــات ضــد 

زعيمهــم الدينــي البــارز.. وال شــك ان هــذه الخطــوة 
ضــد االنســانية ســتؤدي الــى اســتعار لهيــب الثــورة 
ــن وتشــكيل نهضــة مدمــرة  ــي البحري االســامية ف

ضــد النظــام العميــل الحاكــم علــى هــذا البلــد.
وأدان نواب مجلس الشورى االسامي

طهــران - كيهــان العربــي:- قــدم رئيــس جمهوريــة نيكاراغــوا »دنيــال 
اورتيغــا« تحياتــه وشــكره اليــران حكومــة وقيــادة وشــعبها الغيــور.

ــواد  ــد ج ــة محم ــر الخارجي ــه وزي ــا« خــال لقائ ــس »اورتيغ ووصــف الرئي
ظريــف فــي العاصمــة ماناغــوا أمــس االربعــاء، وصــف زيارتــه الســابقة اليــران 
ولقائــه ســماحة قائــد الثــورة االســامية وباقــي المســؤولين بالجيــدة، وقــال: ان 

الجمهوريــة االســامية فــي ايــران بلــد صديــق وشــقيق.

* ظريف: شعبا وحكومتا ايران ونيكاراغوا قاوما الضغوط 
الخارجية وكانا جنبا لجنب في المحافل الدولية

* وزير خارجية نيكاراغوا: مطمئنون من تعزيز عالقات ايران 
مع جميع دول اميركا الالتينية خاصة ماناغوا

واكــد علــى ابــاغ تحياتــه الحــارة الــى ســماحة القائــد ورئيــس الجمهوريــة 
والشــعب االيرانــي العظيــم معربــا عــن ســروره لزيــارة الوزيــر ظريــف الــى دول 

اميــركا الاتينيــة.
ــة  ــاء بحســن ضياف ــف خــال اللق ــة ظري ــر الخارجي ــه اشــاد وزي مــن جانب
ــه وللوفــد المرافــق ، وخاطــب »اورتيغــا« قائــا: انــك تمثــل شــعبا  نيكاراغــوا ل

ــة. ــوط االجنبي ــاوم الضغ ق

دحروا المشروع األميركي- الصهيوني- الخليجي في بناء شرق أوسط جديد..

الوزير الحاج حسن: ايران وسوريا والعراق وحزب الله 
حافظوا على الخطاب الوحدوي

الشــعبي  والدفــاع  والمقاومــة  والســوري  اللبنانــي 
وكل الفصائــل المؤيــدة لهــم، حّققــوا إنجــازًا كبيــرًا 
منعــوا فيــه إســقاط الحكومــة الســورية وإســقاط 
المشــروع  كبيــر  حــدٍّ  الــى  ودحــروا  المقاومــة 
األميركــي- الصهيونــي- الخليجــي فــي بنــاء شــرق 
أوســط جديــد مفتــت تتصــارع مكوناتــه فيمــا بينهــا”.
ولفــت الوزيــر الحــاج حســن الــى أّن محاولــة 
القضــاء علــى النظــام فــي ســوريا تهــدف لضــرب 
محــور المقاومــة، مشــيدًا بموقــف ســوريا ورئيســها 
الــذي رفــض عروضــًا كثيــرة ومغريــة مــن قبــل وزراء 
خارجيــة، ومســؤولين أميركييــن وأوروبييــن وملــوك 
وُأمــراء عــرب للوقــوف معهــم ضــدّ المقاومــة وإيــران.
وشــدّد، أّن روايــة اإلصــاح فــي ســوريا هــي 
ــات  ــدم المؤسس ــاح ال يه ــد اإلص ــن يري ــة، فم كذب
ويدمــر المصانــع ويثيــر الفتــن المذهبيــة والطائفيــة 

والعرقيــة والقوميــة.
واوضح الوزير الحاج حسن ان النظام 

طيــران  غــارات  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
العــدوان الســعودي - الصهيواميركــي لــم تنقطــع 
علــى اليمــن مســتهدفة االســواق الشــعبية واالحيــاء 
فــي  التحتيــة  البنيــة  مــن  تبقــى  ومــا  المدنيــة 
مختلــف المــدن والمحافظــات مــا يدلــل علــى فشــل 
ــى أرض  ــم عل ــدف له ــى ه ــق أدن ــي تحقي ــزاة ف الغ

المعركــة .
ــة  ــي منطق ــن ف ــازل المواطني ــت من ــد تعرض فق
الــى  أدت  صعــدة  فــي  كتــاف  بمديريــة  المليــل 
فــي  العمشــية  منطقــة  تعرضــت  كمــا  تدميرهــا، 
مديريــة حــرف ســفيان بمحافظــة عمــران، فيمــا 
تعرضــت منطقــة اللبــداء بمديريــة الصفراء لسلســلة 
غــارات وحشــية، وكذلــك منطقــة آل صيفــي فــي 

مديريــة ســحار بمحافظــة صعــدة.
والمصلــوب  الغيــل  مديريتــي  كانــت  كمــا 
طائــرات  لغــارات  مســرحا  الجــوف  بمحافظــة 
العــدوان، أدت الغــارات الــى ســقوط اصابــات واضــرار 
ــة حــرض  ــث عاهــم بمديري ــد مثل ــرة عن ــة كبي مادي

حجــة. بمحافظــة 
ذاتــه  الســياق  وفــي 
الــى  الغــارات  هــذه  ادت 
تدميــر شــبكة اتصــاالت فــي 
منطقــة جمعــة بنــي بحــر 
بمديريــة ســاقين بمحافظــة 

اليمــن. شــمال  صعــدة 
الصاروخيــة  القــوة 
للعــدوان  وردعــًا  اليمنيــة 
البربري الســعودي الغاشــم، 
ــخ  اســتهدفت بصليــة صواري
لتجمــع وآليــات الجيــش الســعودي فــي موقعــي أبــو 
ــات  ــة إصاب ــران محقق ــي نج ــديس ف ــدان والس هم

. مباشــرة 
كما اطلقت القوة الصاروخية للجيش

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة اإلســامية ســماحة آيــة اهلل العظمى 
الســيد علــي الخامنئــي علــى ضــرورة اكتســاب الخبــرة مــن مماطــات االميركييــن 
ــة  ــه اليمكــن الثق ــا ان ــرة تعلمن ــى ان هــذه الخب ــا ال ــووي الفت ــاق الن ــة االتف ــي قضي ف

بوعــود أي حكومــة فــي اميــركا.

* متفق مع الرؤية الدبلوماسية للسيد روحاني لكن يجب توزيع القدرات 
الدبلوماسية بصورة مناسبة ومتزنة في العالم

* الشيء الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه في الدبلوماسية هو العمل الثابت 
والمسلم به والموقع عليه والقابل لالحتجاج

* انتقادي لموضوع االتفاق النووي يعود الى نكث الطرف اآلخر للعهود وخبثه 
ال لعناصرنا الداخلية الذين بذلوا الجهود ونحن نقدرها

البقية على الصفحة7


