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لندن.. احتجاجات تطالب بطرد مجرم الحرب 
محمد بن سلمان من بريطانيا

ناشــطون  قــام  انبــاء:-  وكاالت   - لنــدن   
ــِم احتجاجــات وعــدد مــن  عــرب وأجانــب بتنظي
الســعودية  للسياســات  المناهضــة  الفعاليــات 
الغضــب"،  مــن  أيــام  "خمســة  شــعار  تحــت 
ومحاكمتــه  ســلمان  بــن  بإعتقــال  مطالبيــن 
بإعتبــاره مجــرم حــرب، تزامنــا مــع زيــارة ولــِي 

للنــدن. الســعودي  العهــد 

بوتين: االتفاقيات مع إيران وتركيا 
حول سوريا فعالة

الرئيــس  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   – موســكو 
الروســي "فالديميــر بوتيــن"، أن االتفاقيــات بيــن 
روســيا وايــران وتركيــا حــول ســوريا تعمــل، وأن 
ــة المفاوضــات بغــض  ــى طاول ــدول جلســت ال ال
النظــر عــن العالقــات القائمــة بيــن دول المنطقة.

وقــال "بوتيــن" خــالل حــوار فــي ســياق 
الفيلــم الوثائقــي 'النظــام العالمــي 2018: مــاذا 
ــدى  ــا، ل ــة مصالحه ــدى كل دول ــة؟ ل ــي الثق تعن
روســيا، ولــدى دول الشــرق األوســط، ولــدى 

إيــران..

مجددًا استعداد طهران للتفاوض مع الرياض لتسوية مشاكل المنطقة..

بروجردي: السعودية ترتكب عمليات إبادة وتمارس الظلم 
ضد الشعبين اليمني والبحريني

مؤكدًا أنه ال ينبغي ألحد ان يقلق من صواريخ وأسلحة ايران الدفاعية..

الرئيس روحاني: مشعلو الحروب وناشرو الدمار والفوضى في المنطقة ال يحق لهم التحدث عن خطر ايران

الخبث االميركي 
في العراق

قائد الثورة االسالمية يزور أسرة أحد شهداء 
احداث الشغب األخيرة بطهران

مشددًا أنهما لن يدوما..

ظريف: االحتالل والفصل العنصري مصدرا 
غالبية مشاكل المنطقة

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، خالفــًا لمزاعــم "نتنياهــو" 
فالحقيقــة هــي ان االحتــالل هــو مصــدر معظــم مشــاكل منطقتنــا.

ــًا لمزاعــم  ــه  خالف ــر"، ان ــع التواصــل االجتماعــي "تويت ــى موق ــه عل ــدة ل ــر ظريــف فــي تغري ــال الوزي وق
نتنياهــو، فالحقيقــة هــي ان االحتــالل هــو مصــدر معظــم مشــاكل منطقتنــا، وعبــر التاريــخ لــم يــدم احتــالل 

اراضــي االخريــن أبــداً.
واضــاف وزيــر الخارجيــة: هــذا االحتــالل ونظــام الفصــل العنصــري الــذي يجعلــه مســتمرًا لــن يدومــان 

طويــاًل ايضــًا.

المالكي يطالب مفوضية االنتخابات بعدم فسح 
المجال الي جهة كانت التدخل بشؤونها

كتلة التغيير واالصالح : دعم انتفاضة القدس 
هو الرد األمثل على عنصرية الكنيست

دمشق : الحملة الكاذبة باستخدام غاز الكلور في الغوطة 
هدفها وحدة سوريا وسيادتها

باكستان: ال نثق باألميركيين والتّماهي 
معهم كان خطًأ كبيرا

الـ »سي آي ايه«: المعارضة السورية محبطة 
ولم تعد قادرة على اإلطاحة باألسد

باحث أميركي: الجيش السعودي رغم تسليحه 
الضخم ما هو إال »نمر من ورق«

التايمز: العالم يعتبر السعودية بلدا غنيا 
يشن حربا على بلد بائس فقير

رغم انتهاء داعش.. بريطانيا تؤكد استمرارها 
بشن ضرباتها الجوية في العراق
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مشددًا أن عالم اليوم هو عالم القوة..

العميد حاجي زادة: انتاجنا من الصواريخ مقارنة بالسابق تضاعف ثالث مرات
*االميركان يطورون ترسانتهم النووية ويزعمون انها للدفاع عن مصالحهم فيما يمنعوننا من امتالك سالح الصواريخ

* المدافعون عن تطوير صناعاتنا الدفاعية باتوا اكثر من السابق 
رغم مناهضة االعداء ومؤامرات االستكبار

* شريعة الغاب تتصف بالثبات فيما القوانين العالمية كتبتها اميركا 
وبريطانيا وفرنسا والصهاينة وعرضة لتغييراتهم

ــد ســالح  ــال قائ ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
االســالمية  الثــورة  لحــرس  التابــع  فضــاء  الجــو 
العميــد اميــر علــي حاجــي زاده، ان انتــاج البــالد 

مــن الصواريــخ قــد تضاعــف 3 مــرات.
وقــال العميــد حاجــي زاده، فــي كلمــة القاهــا 
فــي طهــران  الجنــدي  مهرجــان  مراســم  خــالل 
تطويــر  عــن  المدافعيــن  ان  االربعــاء،  أمــس 
اكثــر  باتــوا  البــالد  فــي  الدفاعيــة  الصناعــات 
مــن الســابق رغــم مناهضــة االعــداء ومؤامــرات 
والجميــع  والمجلــس  الحكومــة  وان  االســتكبار 
لديهــم موقــف موحــد حيــال الترســانة الصاروخيــة 

الباليســتية. الصواريــخ  الســيما 
وتابــع: اننــا فــي الســابق كنــا ندلــي بإيضاحــات 
ان  اال  خطواتنــا  حــول  المؤسســات  لمختلــف 
ــا مــن  ــا مختلــف وقــد تضاعــف انتاجن الوضــع حالي

الصواريــخ مقارنــة بالســابق 3 مــرات.

واكــد انــه الينبغــي 
الخبــار  االســتماع 
العــدو  اعــالم  وســائل 
الصواريــخ  بشــأن 
معاديــة  ألنهــا  االيرانيــة 
للشــعب ووحدتــه وتــروج 
كاإلدعــاء  لالشــاعات 
الــذي  الزلــزال  بــأن 
ضــرب منطقــة مــا هــو 
اختبــار  اجــراء  بســبب 
اخــرى. مواضيــع  او  الثــورة  لحــرس  صاروخــي 
ونــدد بالقوانيــن الســائدة فــي العالــم ووصفهــا 

بأنهــا أســوأ مــن شــريعة الغــاب، معتبــرا ان شــريعة 
الغــاب تتصــف بالثبــات اال ان القوانيــن العالميــة 
ــة  ــا وفرنســا والصهاين ــركا وبريطاني ــد امي ــت بي كتب
ــر متــى شــاؤوا. واالســتكبار وتكــون عرضــة للتغيي

االميركــي،  الرئيــس  تصرفــات  الــى  واشــار 
موضحــا انــه اليولــي ايــة اهميــة حتــى لقوانيــن 
بــالده وان االميركييــن يعملــون بأســتمرار علــى 
تطويــر ترســانتهم النوويــة ويزعمــون انهــا مــن 
الينبغــي  ولكــن  مصالحهــم  عــن  الدفــاع  اجــل 

الصواريــخ. ســالح  امتــالك  اليــران 
الــى نشــاطات زمــرة خلــق االرهابيــة  ونــوّه 

)المنافقيــن(،

قــال رئيــس  العربــي:-  طهــران - كيهــان 
الخارجيــة  والسياســة  القومــي  األمــن  لجنــة 
الدكتــور  االســالمي  الشــورى  مجلــس  فــي 
بيــن  االختــالف  ان  الديــن بروجــردي،  عــالء 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران والســعودية، 
ــا  ــا، انن ليــس اختــالف شــيعي - ســني، مضيف
المناســبات ونعلــن  العديــد مــن  أعلنــا وفــي 
حاليــا اســتعدادنا للحــوار مع الســعودية لتســوية 

المنطقــة. مشــاكل 
للصحفييــن  بروجــردي  الدكتــور  واســتنكر 
فــي موســكو للمشــاركة فــي ملتقــى »ســاراتوف 
ــوان »مســتقبل  االقتصــادي الروســي« تحــت عن
أمــس  اســتنكر  التعــاون«،  تطويــر  المناطــق؛ 
االربعــاء فــي مؤتمــر صحفــي عقــده بالســفارة 
االيرانيــة، عمليــات االبــادة التــي ترتكــب ضــد 
ــذي يمــارس بحــق  ــم ال ــي، والظل الشــعب اليمن
الشــعب البحرينــي، معربــا عــن املــه بــان تمهــد 
الســعودية، االوضــاع إلرســاء الســالم المســتدام 

ــة. ــي المنطق ف
واضــاف: ان الحــروب المفروضــة علــى المنطقة، 

حــروب باألنابــة، فرضهــا االميركيــون علــى المنطقــة 
بعــد هزيمتهــم فــي العــراق ولمنــع قتــل جنودهــم.

وصــرح رئيــس لجنــة األمــن القومي والسياســة 
الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى االســالمي، ان 
اميــركا تحولــت الــى تحــد أمنــي فــي العالــم، ألنهــا 
مبــادرة عفويــة  تســتاء وتغضــب عندمــا تشــكل 
ــم  ــة بالعال ــي اي بقع إلرســاء الســالم المســتدام ف

تعانــي مــن األزمــات.

لليوم الثاني على التوالي وتزامنًا مع زيارة "بن سلمان" لبريطانيا..

طيران العدوان السعودي األميركي يشن أكثر من 50 غارة على المناطق السكانية في اليمن
قطر: إيران فتحت أبوابها لنا رغم قطعنا للعالقات 

معها سابقا كرامة لدول الحصار
* مراقبون: القدرات العسكرية للجيش واللجان قلبت طاولة 

الحسابات الفاشلة لقوى العدوان السعودي
* تحالف العدوان يواصل منع وصول السفن لميناء الحديدة 

وقواته تتكبد خسائر فادحة في محاور القتال
ــران  ــي يصــب طي ــى التوال ــي عل ــوم الثان ــاص: للي ــي - خ ــان العرب كيه
العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم جــام حقــده وكراهيتــه علــى رؤس 
األبريــاء مــن الشــعب اليمنــي المظلــوم، حيــث شــن أمــس حوالــي 50 غــارة 
جويــة علــى عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة خلفــت أضــرارا بمنــازل ومــزارع 

ــال ونســاء وشــيوخ. ــم أطف ــا بينه ــن الضحاي ــد م ــن والعدي المواطني
الوهابــي  العــدوان  طيــران  ان  أمنــي لصحيفتنــا  أوضــح مصــدر  فقــد 
التكفيــري الســعودي شــن عــدة غــارات علــى محافظــة الحديــدة منهــا علــى 

مصنــع زيــوت جــوار النــادي الســياحي

المتحدثــة  قالــت  انبــاء:-  وكاالت   – الدوحــة 
باســم وزارة الخارجيــة القطريــة »لؤلــؤة الخاطــر« 
فتحــت  ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  ان 

ابوابهــا علــى قطــر رغــم ان االخيــرة كانــت قــد 
ــزوال  ــك ن ــا وذل ــا الدبلوماســية معه قطعــت عالقاته
واالمــارات  )الســعودية  الحصــار  دول  رغبــة  عنــد 

ومصــر(.  والبحريــن 
وفــي حــوار مــع جريــدة »الشــرق« القطريــة، 
صرحــت »الخاطــر« فــي معــرض تعليقهــا علــى 
موقــف طهــران االيجابــي مــن الدوحــة خــالل فتــرة 
الحصــار التــي فرضتهــا بلــدان »المقاطعــة« االربعــة، 
أن  بــدون  قطــر ســحبت ســفيرها  دولــة  قائلــة: 
تكــون هنــاك مصلحــة قطريــة مباشــرة ومــع ذلــك 
ســحبت الســفير مــن طهــران وفوجئنــا بعــد ذلــك 
ــا  ــن َقطعن ــم م ــواب ه ــا األب ــق أمامن ــن َأغل ــأن م ب
العالقــات مــن أجلهــم ومــن أعــادوا فتــح األبــوب 
ــية. ــات الدبلوماس ــم العالق ــت معه ــن ُقطع ــم م ه

وايــران  بيــن قطــر  العالقــات  ان  واردفــت، 
البضائــع  معظــم  و..  اقتصاديــة  عالقــات  هــي 
التــي تأتينــا ليســت بضاعــة إيرانيــة ولكــن مــن 

خــالل إيــران.

أسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها لألمة االسالمية بذكرى مولد أم أبيها وروحه التي بين جنبيه سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السالم

التفاصيل على الصفحة7
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*اميركا ال تفهم سوى لغة 

القوة وعلى الكيان الصهيوني 

أن يعلم أن زمن اعتداءاته 

على سوريا انتهى

* ال نعزز قدراتنا العسكرية للهجوم على الدول االخرى بل إن 
قدراتنا الدفاعية هي للردع والدفاع فحسب

* ايران سعت وتسعى من أجل العزة إاّل أنها لم ولن تفكر أبدًا 
في ممارسة الغطرسة والعدوان على االخرين

* على الجميع أن يعلم بأننا لسنا قلقين من تقدم االخرين ونعلم 
بأننا نصل الى السمو في المنطقة حينما نتقدم سويا

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحاني 
بــأن اســلحتنا هــي لترســيخ األمــن والســالم واالســتقرار وليــس للعــدوان علــى 

االخريــن، لــذا ال ينبغــي ألحــد ان يقلــق مــن صواريــخ وأســلحة ايــران الدفاعيــة.
واشــار الرئيــس روحانــي خــالل اجتمــاع للحكومــة أمــس االربعــاء، 
الــى تحــركات بعــض الــدول فــي المنطقــة تجــاه ايــران ومتابعــة الســيناريو 
ــعت  ــران س ــال: اي ــا(، وق ــا )ايرانوفوبي ــوف منه ــارة الخ ــل بإث ــم المتمث القدي
أبــدًا فــي ممارســة  لــم ولــن تفكــر  أنهــا  إال  العــزة  وتســعى مــن أجــل 
ــم  ــران ل ــأن اي ــخ ب ــت التاري ــد اثب ــن، ولق ــى االخري ــدوان عل ــة والع الغطرس

تظلــم شــعبا أبــدًا ولــم تغتصــب أرضــا.. أننــا لــم نقصــف جيراننــا أبــدًا ولــم 
نفــرض الضغــوط علــى شــعوب المنطقــة ولــم نشــرد شــعبا مــن أرضــه بــل 

ــرى. ــدول االخ ــردي ال ــتضفنا مش أس
واشــار الــى ان الجمهوريــة االســالمية فــي  ايــران دولــة تمضــي فــي مســار 
النمــو والتقــدم، واضــاف: علــى الجميــع أن يعلــم بأننــا لســنا قلقيــن مــن تقــدم 
ــدم ســويا  ــة حينمــا نتق ــي المنطق ــى الســمو ف ــا نصــل ال ــم بأنن ــن ونعل االخري
ونرغــب بــأن تمضــي جميــع الــدول الجــارة واالقليميــة فــي مســار يفضــي الــى 

البقية على الصفحة7الســمو المــادي والمعنــوي.


