
مؤكدًا أنها تمثل ركنًا أساسيًا في معادلة القوة والدفاع للوطن..

رعد: المقاومة ال تحتاج الى نصوص وتبقى حاجة طالما 
هناك عدو صهيوني وتهديدات إرهابية

ــاء للمقاومــة” النائــب  ــة “الوف ــاء:- رأى رئيــس كتل ــروت – وكاالت انب بي
الحــاج محمــد رعــد، انــه ال يمكــن مواجهــة االزمــات والتحديــات المصيريــة 
ــة  ــعب والمقاوم ــش والش ــة الجي ــك بمعادل ــة التمس ــة، اال بصالب والخارجي
التــي حققــت لنــا مــا حققتــه مــن انجــازات، جعلــت العالــم كلــه يقــف مذهــوال 
أمــام قــدرة لبنــان الصغيــر بمســاحته الجغرافيــة لكنــه عظيــم بــإرادة ابنائــه 

وشــعبه.
وقــال رعــد: ان "اســرائيل" التــي تدعمهــا أغلبيــة الــدول القويــة فــي 
العالــم هزمهــا شــعبنا وجيشــنا ومقاومتنــا الذيــن اعطــوا بذلــك درســا لــكل 
شــعوب العالــم بــأن مــن يعيــش ارادة االنتصــار يســتطيع ان يحقــق تلــك 

ــو العــدو. ــغ عت االرادة مهمــا بل
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شؤون دولية مشددًا انها تدعم مشروعًا اسالميًا وحدويًا ينهي التطرف شيعيًا كان أو سنيًا..

الشيخ خالد المال: ايران تُحارب اليوم كونها تقف ضد االرهاب وتدعم القضية الفلسطينية
*العراق كان على جرف من االنهيار الكامل وكان سيستباح من أوله الى آخره لوال الموقف الرجولي واالسالمي واالنساني من الجمهورية االسالمية 

مشيدا بإجراءاتها..

مسؤول اممي: ايران تضبط اربعة اضعاف ما يجري 
ضبطه من المخدرات في كل العالم

محسنون ايرانيون يشيدون مدرسة 
لالجئين الروهينغا

محســنون  انشــأ  طهران-فــارس:- 
ايرانيــون مدرســة الطفــال الالجئيــن الروهينغــا 

ببنغالديــش. كوكســبازار  منطقــة  فــي 
وتنــاول تقريــر تلفزيونــي انشــاء مدرســة 
ــا  فــي  ــة فــي مخيــم لالجئيــن الروهينغ ايراني

منطقــة كوكســبازار ببنغالديــش. 
واشــار الــى ان محســنين ايرانييــن مــن 
الشــيعة والســنة انشــأوا حديثــا مدرســة تســع

سالح الجو: حققنا االكتفاء الذاتي في صيانة 
طائرات "ميغ 29"

طهران-تســنيم:- قــال قائــد قاعــدة طهــران الجويــة العميــد محمــد تســوية جــي، ان القــوات 
ــة  ــي صيان ــي ف ــاء الذات ــت االكتف ــة حقق الجوي

ــغ 29. ــرات مي طائ
وأشــار العميــد تســوية جــي، الــى المســاعي 
اجــل  مــن  الجويــة  القــوات  فــي  تمــت  التــي 
تحقيــق االكتفــاء الذاتــي، قائــال، فــي مرحلــة مــن 
المراحــل كانــت تواجهنــا العديــد مــن المشــاكل 
فكنــا   ،29 ميــغ  مقاتــالت  قطــع  توفيــر  فــي 
ــرات  ــذه الطائ ــة ه ــام بصيان ــى القي ــن عل مجبري
بأنفســنا، واســتغرق االمــر مــدة كبيــرة لكننــا قمنــا 

بصيانتهــا بانفســنا.

مشيرًا الى تنامي الدعم العسكري واالمني االميركي المباشر للجماعات االرهابية في المنطقة..

شمخاني: الشعب األميركي سيبقى يدفع ضريبة أوهام 
وسفاهة رعاة البقر في البيت االبيض

* تواجد ايران ودورها االقليمي المؤثر هو لخدمة االمن واالستقرار وتقدم المنطقة وانقاذ الشعوب من فتنة االرهاب التكفيري

مجموعة دولية تدرج اسماء ضباط سعوديين واماراتيين على الئحة مجرمي حرب..

عمليات نوعية للقوات اليمنية المشتركة ضد مرتزقة العدوان وتكبيدهم خسائر كبيرة في األفراد والعتاد

بعد اعادة انتخابه رئيسا لمجلس خبراء القيادة..

جنتي: يجب مكافحة من يسعون لنشر التشيع 
البريطاني على الساحة

طهران-إرنــا:- أّكــد رئيــس مجلــس خبــراء القيــادة علــى ضــرورة مكافحــة مــن يســعون لنشــر 
التشــيع البريطانــي علــى الســاحة وضــرورة صــون منجــزات الثــورة وإنســجام البــالد دون الســماح 

ألحــد بالمســاس بهمــا.
ــراء  ــس خب ــة لمجل ــدورة الخامس ــع لل ــاع الراب ــالل اإلجتم ــي خ ــد جنت ــة اهلل احم ــاف آي وأض
القيــادة بــأّن مســؤوليتنا تتمثــل فــي تعزيــز الوحــدة واإلنســجام بيــن فئــات الشــعب معتبــرًا ذلــك 

مــن منجــزات الثــورة االســالمية.

مشددًا أنه ال يمكن تجاهل الجمهورية االسالمية التحوالت االقليمية..

ظريف: اميركا ليست في موقع يؤهلها وضع شرط لالتفاق النووي وعدم إاللتزام به
ايران ستكون أول دولة تقف الى جانب السعودية في حال تعرضها ألي عدوان خارجي

لتحذر واشنطن من ارتكاب 
حماقة ضد سوريا

سيناتور أمريكي: ال ينبغي الّسماح للّسعودية 
بالحصول على الطّاقة الّنووية

بارزاني: مشكلتنا مع بغداد 
“سياسية قومية”

’نيويورك تايمز’ تؤكد مقتل مدير مكتب 
أمير الرياض السابق جراء التعذيب

البنتاغون ينفي اعتزامه التخلي عن استخدام 
قاعدة إنجرليك التركية

المالكي : على المفوضية االلتزام باالستقاللية والمهنية 
والحياد التام لضمان نجاح العملية االنتخابية 

هنية والحمد اهلل: العدو الصهيوني 
وأعوانه يقفون خلف انفجار غزة

الجعفري: تصريحات هايلي وتهديداتها تحريض لالرهابيين 
في سوريا الستخدام السالح الكيميائي

موسكو تحذر واشنطن من عواقب وخيمة 
ألي ضربة توجهها ضد سوريا
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اللواء جعفري: االنجازات الدفاعية هي دعم للجهاز 
الدبلوماسي على الصعيد الدولي

* عشرات القتلى والمصابين واألسرى في صفوف المنافقين في عدة 
محاور وانفجار سيارة مفخخة بعدن تخلف ضحايا

* تنظيم وقفة تضامن ومعرض صور لوقف العدوان السعودي االميركي 
على اليمن امام البرلمان االوروبي في بروكسل

كيهــان العربــي – خــاص:- نفــذت القــوات اليمنيــة 
المشــتركة أمــس الثالثــاء، عمليــة نوعيــة ضــد مواقــع 
مرتزقــة العــدوان الســعودي فــي الجــوف، أســفرت عــن 

مصــرع وجــرح أعــداد كبيــرة مــن المرتزقــة.
وقــال مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا، أن 
العمليــة الهجوميــة اســتهدفت مواقــع المرتزقــة فــي 
صفــر الحنايــا بجبهــة حــام بمديريــة المتــون وخلفــت 

ــى والجرحــى فــي صفوفهــم. عــددا مــن القتل
وكان الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة قــد 
نفــذوا قبــل ذلــك أمــس ايضــًا عمليــة هجوميــة 
معســكر  فــي  المنافقيــن  مواقــع  علــى  واســعة 
بمديريــة  وقــز  وجبهــة  ملحــان  ووادي  الســالن 
المصلــوب ســقط علــى إثرهــا قتلــى وجرحــى مــن 

المرتزقــة.
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــل 10 م ــا قت كم
بنيــران قناصــة الجيــش واللجــان الشــعبية فــي 

جبهــات تعــز والبيضــاء والجــوف.
مرتزقــة   5 مقتــل  عســكري  مصــدر  وأكــد 

* اليران موقف واضح وصريح رسمي وشعبي لما جرى 
ويجري في العراق وسوريا ومصر وليبيا

* التطرف السني منابعه من أميركا والتطرف الشيعي بريطاني 
الدعم فيما ايران تعقد المؤتمرات للوحدة االسالمية

* سوريا كادت تسقط بيد االرهاب بكاملها لكنها صمدت وصمد 
شعبها بفضل اهلل ودعم الجمهورية االسالمية 

ــراق الشــيخ  ــان العربــي:- اكــد رئيــس جماعــة علمــاء الع طهــران - كيه
خالــد المــال، ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران لهــا موقــف صريــح وجــاد 
فــي محاربــة التكفيــر والتطــرف واالرهــاب ال كمــا يدعــي البعــض بأنــه 
يحــارب التطــرف اال نــه يحــارب التطــرف باقوالــه ويرســل جيوشــا، ويدعــم 

ــا . ــوال وغيره ــرف باالم ــاب والتط االره
وقــال الشــيخ المــال، ان المتتبــع الــى جــذور الثــورة االســالمية فــي ايــران 

ــدس  ــي /ق ــام الخمين ــادة االم ــذ قي ــوم، ومن ــى الي ــام 1979 ال ــا ع ــذ اندالعه من
ســره/ والــى تولــي مرشــد الثــورة االســالمية االمــام الخامنئــي )حفظــه اهلل( 
ــورة  ــخ هــذه الث ــي تاري ــح ف ــذي تصف ــران، ال ــي اي ــورة االســالمية ف ــادة الث لقي
ورجاالتهــا يتضــح انهــا ثــورة االعتــدال وثــورة ذم التطــرف وصناعــة التعايــش .
ــف واضــح  ــا موق ــران كان له ــي اي ــة االســالمية ف واضــاف: ان الجمهوري

ــي ــي والدين ــتوى السياس ــى المس ــح عل وصري

طهــران- كيهــان العربــي:- قــال مســاعد االميــن 
العــام لالمــم المتحــدة والمديــر التنفيــذي لمكتــب 

مكافحــة المخــدرات والجريمــة لالمــم المتحــدة 
التــي  المخــدرات  حجــم  ان  فدوتــوف«،  »يــوري 
يجــري ضبطهــا فــي ايــران وحدهــا تعــادل اربعــة 
اضعــاف مــا يجــري ضبطــه فــي كل العالــم واضــاف 
ان مشــاركة ايــران فــي مكافحــة المخــدرات نظــرا 
الــى نمــو انتــاج االفيــون فــي العــام الماضــي تحظى 
باهميــة كبيــره للمجتمــع الدولــي واالمــم المتحــدة.
واكــد فدوتــوف خــالل لقائــه وزيــر الداخليــة 
هامــش  علــى  فضلــي  رحمانــي  الرضــا  عبــد 
للجنــة  والســتين  الحــادي  الســنوي  االجتمــاع 
المخــدرات لالمــم المتحــدة فــي فيينــا اننــا نتطلــع 
الــى ايــران فــي مجــال التعــاون االقليمــي لمكافحــة 
المخــدرات وقــال ان االمــم المتحــدة تعــرب عــن 
شــكرها لمواصلــة ايــران اجراءاتهــا فــي مكافحــة 

المخــدرات.

اميــن  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
المجلــس االعلــى لالمــن القومــي االدميــرال علــي 
شــمخاني إن علــى الشــعب االميركــي ان يدفــع 
أوهــام  ضريبــة  كالســابق  وأرواحــه  أموالــه  مــن 

وســفاهة رعــاة البقــر فــي البيــت االبيــض .
كلمتــه  خــالل  شــمخاني  االدميــرال  واشــار 
امــام ملتقــى االســاتذة التعبوييــن فــي جامعــات 
االســتراتيجية  ان  الــى  االثنيــن،  أمــس  طهــران 
التــي ال تقبــل التغييــر للجمهوريــة االســالمية فــي 
ــر  ــة وتطوي ــة الخارجي ــد السياس ــى صعي ــران عل اي
العالقــات الشــاملة مــع الــدول غيــر المعارضــة تقــوم 
علــى اســاس ضمــان المصالــح واالمــن القومــي 
ــة . ــط واالمــالءات االجنبي ــوان الضغ ورفــض كل ال
ولفــت، الــى مكانــة ودور ثقافــة التعبئــة فــي ادارة 
االزمــات السياســية واالقتصاديــة واالمنيــة والثقافيــة 
رمــزا  تكــون  ان  يجــب  التعبئــة  وقــال:  للبــالد، 
لالســتقطاب علــى اعلــى المســتويات وصــوال الــى 
تعزيــز االنســجام الوطنــي والتالحــم والتشــجيع 

جميــع  مشــاركة  علــى 
المؤمنيــن  االيرانييــن 
طريــق  فــي  بالدســتور 

البــالد. مشــاكل  تذليــل 
شــمخاني  وتطــرق 
االعــداء  مخططــات  الــى 
اليــأس  وتكريــس  لبــث 
مهمــة  وان  البــالد  فــي 
فــي  تكمــن  الجامعييــن 
التيــار  لهــذا  التصــدي 
علــى ان  وقــال  القومــي  لالمــن  الشــعبية  المناهــض  واللجــان  للجيــش  قنــص  بعمليــات 

بتعــز. باشــا  وبيــر  الضبــاب  فــي  اليمنيــة 
فــي  الــى مقتــل 4  مرتزقــة  المصــدر  وأشــار 

. بالبيضــاء  قيفــة  بمنطقــة  عســكرية  عمليــة 
وقتــل عنصــر مرتــزق برصــاص قناصــة الجيــش 
اليتمــة بمديريــة  فــي جبهــة  الشــعبية  واللجــان 

خــب والشــعف بالجــوف.
ونشــر االعــالم الحربــي اليمنــي فيديــو جديــدا 
عــن كســر زحــف لمنافقــي العــدوان الســعودي 
اإلميركــي علــى منطقــة األزهــور قبالــة جبــل قيــس 

فــي جيــزان.

* نرفض وجود أي دليل للعداء بين السعودية وايران وعلى الرياض 
عدم التعويل على الخارج لتوفير أمنها

* االتفاق النووي هو إتفاق دولي سيؤدي الى عزلة الواليات المتحدة 
إن حاولت نقضه

* »داعش« خطر لجميع دول المنطقة وطهران ترحب بأي تفاوض محلي 
افغاني حتى بمشاركة »طالبان«

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
ــى  ــف ال ــة تق ــتكون أول دول ــران س ــي اي ــالمية ف ــة االس ــف، إن الجمهوري ظري

جانــب الســعودية فــي حــال تعرضهــا ألي عــدوان خارجــي.
واكــد الوزيــر ظريــف فــي حديثــه للمراســلين الباكســتانيين وغيرهــم فــي 

اســالم آبــاد، أنــه ال يوجــد أي ســبب للعــداء بيــن الريــاض وطهــران.
ورد الوزيــر ظريــف علــى ســؤال حول إســتعداد ايــران للتفاوض مع الســعودية 
قــال ظريــف: نحــن علــى اســتعداد لبــدء مفاوضــات مــع الســعودية مرحبــًا بجهــود 
ــرًا مشــكلة الســعوديين فــي أنهــم  ــواز شــريف للتمهيــد لهــذا التفــاوض معتب ن
ــدون  ــران، ويعتق ــل إي ــن قب ــد م ــم يتعرضــون للتهدي ــم أنه ــاع العال ــدون إقن يري
أن هــذا األمــر يصــب فــي صالحهــم، رافضــًا أي مســعى لتجاهــل ايــران فــي 

التحــوالت االقليميــة.
وعــن موضــوع الحــرب فــي العــراق وســوريا اســتعرض وزيــر  الخارجيــة 

الخســائر والدمــار الناجــم عــن العمليــات اإلرهابيــة فــي العــراق وســوريا معربــًا 
عــن تفاؤلــه بإمكانيــة مشــاركة ايــران والســعودية في إعــادة إعمار العراق وســوريا 
شــريطة أن يقــوم البلــدان بحســم مشــاكلهما العالقــة علــى طاولــة المفاوضــات 
ــًا الســعودية بعــدم  رافضــًا وجــود أي دليــل للعــداء بيــن هذيــن البلديــن مخاطب

التعويــل علــى الخــارج لتوفيــر أمنهــا.
وردًا علــى ســؤال حــول العالقــة بيــن ايــران وباكســتان فــي المجــال األمنــي 
قــال الوزيــر ظريــف: لــن نســمح بتاتــًا أليــة جهــة باالســتفادة مــن أراضينــا ضــد 
باكســتان معتقــدًا بوجــود نفــس النيــة لــدى الباكســتانيين بعــدم إتاحــة الفرصــة 

لالرهابييــن باالســتفادة مــن أراضيهــا ضــد ايــران.
وبخصــوص العالقــة بيــن ايــران والهنــد وتعاونهمــا فــي تنفيــذ مشــاريع 
مينــاء جاابهار)جنــوب شــرق ايــران( ومينــاء غــوادر الهنــدي أشــاد وزيــر الخارجيــة 

ــات الحســنة  أواًل بالعالق


