
أو اليجاد مشاكل اقتصادية للمنتجين االخرين..

زنكنة: النفط ليس سالحا إللحاق 
الضرر بالمنافسين

ــة ان  ــدار زنكن ــط بيجــن نام ــر النف ــال وزي ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
ــر ســاحا والينبغــي اســتخدامه اللحــاق الضــرر بالمنافســين  النفــط اليعتب

ــداف سياســية. ــق اه وتحقي
وقــال الوزيــر زنكنــة فــي كلمــة القاهــا أمــام منتــدى الطاقــة الدولــي فــي 
الجزائــر، ان البعــض اســتخدم النفــط كســاح الثــارة اضطرابــات اجتماعيــة 
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في رسالة من رئيس البرلمان اليمني الى رئيس مجلس الشورى االسالمي..

اليمن يدعو ايران المساهمة في ايقاف العدوان السعودي وانهاء الحصار الظالم عنه
* شعبنا يتعرض لعدوان أجنبي ومجازر الجماعات االرهابية، ويتطلع الى الذين وقفوا الى جنبه باستمرار

الرئيس بري: مستعد لتقريب موعد 
جلسة انتخاب الرئيس

بيــروت - وكاالت انبــاء:- اعتبــر رئيــس مجلــس 
النــواب اللبنانــي نبيــه بــري خــال لقــاء األربعــاء 
النيابــي، االتفــاق علــى جملــة تفاهمــات هــو المعبــر 

للحــل المتكامــل الــذي يبــدأ برئاســة الجمهوريــة.
واشــار الــى أنــه ليــس لــدي شــيء حتــى اآلن 
بشــأن مــا يُثــار ويقــال حــول الرئاســة والحــراك 
موعــد  لتقريــب  مســتعد  انــه  واضــاف  الحاصــل، 
ــات  ــاق المكون ــس بحــال اتف جلســة انتخــاب الرئي
بحســب  للجمهوريــة،  رئيــس  علــى  السياســية 

مصــادر فــي عيــن التينــة.

رسالة الى قتلة 
ناهض حّتر

* شارل أبي نادر - عميد متقاعد
خاطبكــم  كمــا  كقتلــة  أخاطبكــم  لــن 
كثيــرون، ولــن أعتبركــم مجرميــن كمــا ظهرتــم 
أمــام أغلــب المجتمعــات وكمــا تراكــم معظــم 
القوانيــن والتشــريعات الســماوية واألرضيــة...
 ... قاصريــن   ... ضعفــاء  ســأعتبركم 
محــدودي البصــر والبصيــرة، نعــم وبــكل محبــة 
أنتــم هكــذا... أنتــم اصغــر مــن أن تقــرروا تنفيــذ 
قتــل  تختــاروا  أن  مــن  أعجــز  أنتــم  جريمــة، 

روحــه. وخطــف  انســان 
أنتــم أداة لمشــروع أكبــر منكــم ومــن بلدكم 
أينمــا كان، أنتــم وســيلة ماديــة ومــادة مصنّعــة 
ــم مخــدرون ومأخــوذون  ــاد مســتهلك... أنت وعت
ومنقــادون، تنفــذون تلقائيــا مــا يطلبــه منكــم 
ــم  مــن يعمــل لتدميركــم بعــد اســتغالكم، أنت
حفنــة مــن الصغــار تنقــادون لمخطــط تديــره 
ــل دينكــم  ــا قت دول وأنظمــة تضــع نصــب أعينه

وطمــس رســالته الســماوية الســمحاء ...
ألــم تنتبهــوا حيــن ذهبتــم لتنفيــذ حكــم 
أســيادكم العرفــي الميدانــي باغتيــال ناهــض 
ــح لمســاعدتكم  ــو األصل ــن ه ــون م ــم تغتال أنك
علــى الخــروج مــن الظلمــة التــي تعيشــون فيها؟

العنــان  أطلقتــم  حيــن  تاحظــوا  ألــم 
لفــورة دمكــم المقيّــد بالتشــدد القاتــل انكــم 
ــل نجاتكــم مــن مســتنقع  ــى حب ســتقضون عل

والتخلــف؟ الجهــل 
ألــم تاحظــوا ان فــي غدركــم لمــن امتلــك 
فــي فكــره الواســع المنفتــح القــدرة لمســاعدتكم 
الخاطــئ  فهمكــم  اعوجــاج  تصويــب  علــى 
رصاصــة  تطلقــون  أنكــم  الحنيــف،  لدينكــم 
الرحمــة علــى مــن راهــن دائمــا علــى مســاعدة 
ــادى  ــا ن ــى م ــم ال ــم وتوجيهه ــم وتوعيته امثالك
بــه رســول الســام محمــد )ص( فــي حقيقــة 
والعــدل  التســامح  حــول  وعظمتــه  االســام 
وااليمــان بــاهلل تعالــى وبتعاليمــه المقدســة؟

فيما هناك توقعات بالتحاق تركيا ومصر باالتفاق ايضًا..

)10( مليارات دوالر قيمة اتفاق الغاز الضخم بين االردن 
والعدو الصهيوني

باعتباره رمز الوطن والعقيدة..

البحرين: البحرينيون االحرار يكملون )100( يوم من االعتصام 
امام منزل الشيخ عيسى قاسم

مشددًا أن الشعب االيراني الغيور لن يطيق أي عدوان..

الرئيس روحاني: ايران حصن منيع ضد االرهاب والعالم يتطلع الى اقامة أفضل العالقات معها

مشددًا على ضرورة أن تكون قواتنا المسلحة على أهبة االستعداد دائمًا..

القائد: العالم بات يعترف اليوم بعظمة وحكمة ودراية واقتدار الشعب االيراني ونظامه االسالمي
* شعبنا العظيم وقواته المسلحة أثبتا للعالم انه بااليمان باهلل والتمسك بالمقاومة، يمهد امكانية التغلب على كافة

التاريخ يعيد 
نفسه

حرس الثورة يزيح الستار عن نسخة 
مطورة لروبوت مقاتل

مدير الـ CIA: حضور اميركا في مناطق 
النزاع يثير قلق حدوث حرب عالمية

عراقية تقتل داعشي حاول اختطاف 

طفلتها قرب الحويجة

األسهم السعودية تغلق بانخفاض حاد 
وتتكبد خسائر بـ 225 نقطة

قدري جميل: »هيئة الرياض« تتجه لتصبح 

الجناح السياسي لـ»النصرة«

العبادي : قواتنا البطلة ستحرر االرض 
والمكان الي قوات او مقاتل أجنبي 

المقاومة االسالمية تدعو إلى جمعة غضب وإشعال المواجهات 

في وجه جنود العدو الصهيوني الجبناء 

الجيش السوري يدمر تجمعات لإلرهابيين ويقضي على العديد 
منهم في درعا وأرياف حلب وحماة وحمص

موسكو: خبراء روس وأمريكيون يبحثون في جنيف 

يوميا كيفية تطبيق االتفاق بشأن سوريا

العدد )9398( السنة السادسة والثاثون ، الخميس 27   ذو الحجة ، 1437 هـ ق  8 مهر 1395 هـ ش، 29 ايلول  2016م 

* ولى ذلك العهد الذي كانوا يتهموننا فيه بدعم 
االرهاب وصناعة القنبلة النووية

* انتصار شعبنا في المفاوضات النووية هو 
دفاع عن حقوق كافة الدول النامية ايضًا

كشــفت شــركة  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
وقعــت  انهــا  مــن  »ليفياثــان«  االســرائيلية  الغــاز 
علــى اتفــاق مــع شــركة الغــاز األردنيــة، بقيمــة هائلــة 

حجمهــا 10 مليــارات دوالر لتوفيــر الغــاز. 
االســرائيلية  الشــركة  تلتــزم  لاتفــاق،  وفقــا 
بنقــل 3 مليــارات متــر مكعّــب مــن الغــاز الــى شــركة 
الكهربــاء األردنيــة كل ســنة، علــى مــدار 15 عامــا، مــع 
إمكانيــة زيــادة الكميــة الــى 4 مليــارات، وفقــا للحاجــة. 
فــي المقابــل، يدفــع األردن للشــركة االســرائيلية 
10 مليــارات دوالر )2ر6دوالر مقابــل وحــدة الطاقــة(. »إن 
ــبة %33   ــل بنس ــه أق ــل الي ــم التوص ــذي ت ــعر ال الس
مــن الســعر الــذي اتُفِــق عليــه فــي اتفــاق التســوية 

بيــن الجانبيــن عــام 2014. 
تخفيضــا  األردن  ابيــب«  »تــل  منحــت  وقــد 
ــاز )الفلســطيني المســروق(  ملحوظــا فــي ســعر الغ

كيهــان العربــي - خــاص:- يواصــل البحرينيــون 
االحــرار اعتصامهــم المفتــوح عنــد منــزل رمــز الوطــن 

والديــن والعقيــدة والطائفــة 
عيســى  الشــيخ  اهلل  آيــة 
ــدراز غــرب  ــدة ال قاســم، ببل
بذلــك  ليكملــوا  المنامــة، 
بــدء  علــى  يــوم  مائــة 

االعتصــام.
المواطنــون  واســتمر 
رفــع  فــي  البحرينيــون 
المناهضــة  الشــعارات 
للنظــام الخليفــي الداعشــي 
باســتهداف  والمنــددة 
ــاد  ــوّن الرئيســي للب المك

األصلييــن. والســكان 
ويواصــل المئــات احتشــادهم عنــد منزل الشــيخ 
عيســى قاســم، علــى الرغــم مــن فــرض الســلطات 

كيهــان العربــي - خــاص:- وجــه رئيــس مجلــس الشــعب اليمنــي يحيــى 
علــي الراعــي رســالة الــى رئيــس مجلــس الشــورى االســامي الدكتــر علــي 
الريجانــي، دعــا فيهــا الجمهوريــة االســامية فــي ايــران الــى المســاهمة فــي 
ايقــاف العــدوان والقصــف الســعودي المســتمر ضــد بــاده وانهــاء الحصــار 

* »أطباء بال حدود«: الغارة السعودية على مستشفانا في شمال اليمن 
الشهر الماضي، كانت غير مبررة

* الحوثي يثبت سيطرته على قلل الشيباني وموقع الخنجر السعودي 
في عسير، وسط خسائر كبيرة للجيش السعودي

الــذي تفرضــه علــى اليمــن.
وشــدد الراعــي، علــى أن الشــعب اليمنــي فــي الوقــت الــذي يتعــرض فيــه 
للعــدوان األجنبــي ومجــازر الجماعــات االرهابيــة فانــه يتطلــع الــى الذيــن وقفــوا 

الــى جنبــه باســتمرار.

* الحرب المفروضة كانت حربا دولية وهجوما شامال للقوى الكبرى و ذيولهم 
العالميين واالقليميين على حدودنا وهويتنا ونظامنا

* مستقبل البالد سيكون وفي ظل العناية اإللهية أفضل وأكثر إشراقا بكثير 
مما هو عليه اليوم

* العالم بأسره والعدو والصديق يعترفون بلسانهم وفي نظرهم بعظمة 
وذكاء وشجاعة واقتدار الشعب االيراني ونظامه االسالمي

ــة  ــال رئيــس الجمهوري ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
الدكتــور حســن روحانــي، فــي الوقــت الــذي كانــوا يتهمــون 
اليــوم وبعــد  العالــم  بــات  ايــران بدعــم االرهــاب،  فيــه 
ــاق  ــى خطــة العمــل المشــترك الشــاملة )االتف ــع عل التوقي

ــا. ــات معه ــة افضــل العاق ــى اقام ــع ال ــووي( يتطل الن
ــن  ــه بي ــي خــال كلمت واضــاف الرئيــس روحان
أهالــي محافظــة قزويــن )شــمال غــرب طهــران( التي 
بــدأ أمــس األربعــاء زيارتهــا، قائــا: علــى الجميــع أن 
ــة المؤشــرات  ــران، وان كاف ــاء اي يعــدوا أنفســهم لبن

تؤكــد أن حركــة اقتصــاد البــاد فــي تقــدم ونمــو.
وتطــرق رئيــس الجمهوريــة، الــى أســبوع الدفــاع 
المقــدس الــذي تشــهده البــاد فــي الوقــت الراهــن 
والــذي يتزامــن مــع الحــرب التي شــنها نظــام »صدام« 
المقبــور ضــد الجمهوريــة االســامية فــي ايــران عــام 
1980 واســتمرت لثمانــي ســنوات، وأكــد بــأن القــوات 

األولــى  األيــام  فــي  أظهــرت  االيرانيــة  المســلحة 
العتــداء الصدامييــن علــى البــاد قدراتهــا بتحليــق 140 
ــا المراكــز  ــة فــي ســماء العــراق وقصفه ــة ايراني مقاتل

الحيويــة والحساســة فــي هــذا البلــد.

وأعتبــر الدكتــور روحانــي: أن هــذه الغــارة كانــت 
أقســى درســا لقنــه الشــعب االيرانــي للمعتديــن 
فــي أقــل مــن 24 ســاعة علــى اعتدائهــم، وكانــت 
أن  مفادهــا  برمتــه  للعالــم  قويــة  رســالة  آنــذاك 
رجــال ايــران الغيــاري لــن يطيقــوا فــي أي حــال مــن 

األحــوال العــدوان.
فتــرة  مــن  الــدروس  نتعلــم  أن  علينــا  وقــال: 
الدفــاع المقــدس فقــد خــاض الشــعب االيرانــي هــذه 
المرحلــة فــي ظــل الوحــدة والصمــود وااليثــار والدوافع 

ــق االنتصــار. ــك اســتطاع ان يحق ــة وبذل الديني
ونــوه الرئيــس روحانــي الــى أن طيلــة الســنوات 
قــوات  صمــدت  المقــدس  الدفــاع  مــن  الثمانــي 
ــوى الشــرطة  ــة والجيــش وق ــورة والتعبئ حــرس الث
أمــام  المقاومــة  والعشــائر  الشــجعان  واالهالــي 
الشــعب  عظمــة  تســجيل  واســتطاعوا  األعــداء 

االيرانــي فــي التاريــخ.

رضائي: مهمة 'من النيل الى الفرات' 
اوكلت آلل سعود

طهران-ارنا:-صــرح اميــن مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام محســن رضائــي بــان مهمة تنفيذ المشــروع 
الصهيونــي 'مــن النيــل الــى الفــرات' الــذي فشــل الكيــان الصهيونــي فــي تنفيــذه قــد اوكلت آلل ســعود.

وقــال رضائــي فــي تصريــح لــه خــال مراســم اقيمــت لتكريــم ذكــرى الشــهداء، لقــد بــدأ تحــرك الوهابيين 
وآل ســعود خــال االعــوام االخيــرة حيــث اوكلــت لهــم مهمــة تنفيــذ المشــروع الصهيونــي 'مــن النيــل الــى 

البقية على الصفحة7الفــرات' الــذي فشــل الكيــان الصهيونــي فــي تنفيــذه.


