
طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة 
الجمهوريــة  ان  ظريــف  جــواد  محمــد  الدكتــور 
االســامية فــي ايــران تحتفــظ بعــدة خيــارات منهــا 
الــى  الســريعة  والعــودة  الخطــة  مــن  االنســحاب 

البرنامــج النــووي.
ــي  ــامية ف ــة االس ــات الجمهوري ــول احتياج وح
ايــران الدفاعيــة، اشــار الوزيــر ظريــف فــي حــواره 
مــع فريــد زكريــا لقنــاة »ســي ان ان« ، اشــار الــى 
االمريكيــة  االســلحة  مــن  الســعودية  مشــتريات 
بالمعــدات  االمريكــي  الرئيــس  وصفهــا  والتــي 
العســكرية الجميلــة، وقــال: ايــران التشــتري مايقــال 

انهــا معــدات جميلــة مــن اميــركا.
الجمهوريــة  ان  الخارجيــة،  وزيــر  واضــاف 
االســامية فــي ايــران هــي التــي تنتــج معداتهــا 
صواريخنــا  ان  للجميــع  اثبتنــا  ونحــن  الدفاعيــة 

الدفاعــي. للغــرض 
واشــار الــى القصــف الصاروخــي الــذي تعرضــت 
لــه مختلــف المــدن االيرانيــة علــى مــدى ســني 
ــال:  ــران، وق ــى اي الحــرب التــي فرضهــا »صــدام«، عل
ان »صــدام« كان آنــذاك عزيــزًا لــدى اميــركا وبعــض 

مشددا ان "اسرائيل" ال تزال تحتل أراضي لبنانية..

الرئيس عون: سالح حزب الله ضمان 
مقاومتنا للعدو االسرائيلي

بيــروت - وكاالت انبــاء:- دافــع الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون عــن حــق 
حــزب اهلل فــي التســلح، معتبــرا ذلــك ضمانــا لمقاومــة لبنان للعدو االســرائيلي 

الــذي ال يــزال يحتــل جــزءا مــن أراضــي البــاد وال يحتــرم الشــرعية الدوليــة.
واضــاف الرئيــس اللبنانــي فــي مقابلــة مــع صحيفــة "لوفيغــارو" الفرنســية، 
علــى هامــش زيارتــه لفرنســا اليــوم االثنيــن، قائــا: ان حزب اهلل ال يســتخدم 

أســلحته فــي السياســة الداخليــة، 

KAYHAN-AL-ARABI
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امير عبد اللهيان: على االمارات أن توقف جرائمها في اليمن بدال من توجيه التهم الفارغة ضد ايران..

صاروخ باليستي يمني يدك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير
مشددًا أنه البد من أن نرددها صباح مساء ونتبرأ منهم..

الندوي: لعن الله حكام السعودية المتحالفين 
مع "ترامب" ومصيرهم النار

وهاب: بريطانيا دولة 
االرهاب بامتياز!

بيــروت - وكاالت انبــاء:- اكــد رئيــس حــزب 
ــاب  ــام وه ــابق وئ ــر الس ــي الوزي ــد العرب التوحي
ان مــا يجــري فــي بريطانيــا مــن إرهــاب ســببه 
ــي  ــة الت ــا التاريخــي للتنظيمــات التكفيري دعمه

ــم. خربــت العال
واضــاف وهــاب فــي تغريــدة عبــر تويتــر "إنهــا 

دولــة اإلرهــاب بامتياز".
وتابــع بالقــول: عقــل "داعــش" و"النصــرة" 
و"القاعــدة" مــن صنــع المخابــرات البريطانيــة 
عليهــا  فارتــد  والمســلمين  العــرب  لتدميــر 

لتدميرهــا.

تصنيعنا العسكري للجيش يزيح الستار 
عن 3 منجزات جديدة 

تصنيعنــا  ازاح  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
العســكري فــي الجيــش الســتار عــن 3 منجــزات 
جديــدة للقــوة البريــة لجيــش الجمهورية االســامية 

االيرانيــة فــي صنــف المدفعيــة.
الجديــدة  المنجــزات  عــن  ازاحــة  مراســم 
اقيمــت أمــس االحــد بحضــور قائــد القــوة البريــة 
ــه  ــرة التوجي ــدري ورئيــس دائ ــد كيومــرث حي العمي

منها االنسحاب من خطة العمل المشترك والعودة الى برنامجنا النووي..

ظريف: نراقب بدقة مواقف البيت األبيض من االتفاق 
النووي وخياراتنا على الطاولة

مشددًا أن الواجب الشرعي والوطني يقتضي مواجهة الهجمة التكفيرية الصهيونية..

نصر الله: مواجهتنا لالرهاب ومن قبله العدو االسرائيلي حمت لبنان والمنطقة

بناء على طلب الحكومة العراقية..

ايران تغلق حدودها الجوية مع اقليم 
كردستان العراق

ــى  ــاء عل ــه بن ــى لامــن القومــي ان ــن المتحــدث باســم المجلــس األعل طهــران - كيهــان العربــي:- اعل
ــل  ــة نحــو مطــاري الســليمانية واربي ــة اإليراني ــع الرحــات الجوي ــاف جمي ــم ايق ــة ت ــة العراقي ــب الحكوم طل

ــة. ــر االجــواء االيراني ــم كردســتان العــراق عب ــرات القادمــة مــن اقلي ــور الطائ ووقــف عب
وأشــار كيــوان خســروي الــى عقــد  اجتمــاع طــارئ للمجلــس االعلــى لامــن القومــي صبــاح امــس االحــد 
لدراســة طلــب الحكومــة المركزيــة العراقيــة بشــأن اغــاق الحــدود االيرانيــة مــع االقليــم قائــا انــه ونظــرا الــى 

عــدم فعاليــة  المســاعي السياســية الخيــرة اليــران واصــرار 

مشددًا أن النضج السياسي بين الشعوب اإلسالمية اليمكن ان يتأثر بتفاهات شخص كالرئيس األميركي..

ً الريجاني: ترامب متخلف عن أحداث العالم بنصف قرن ولم يعلم أن شعبنا أسقط ديكتاتورهم وأسس نظاماً ديمقراطيا

فرض االمر الواقع 
سيكون كارثيا

صحيفة بريطانية: تصويت الكرد يشعل 
شرارة نزاع على بحر من النفط

صحيفة: الدبابات التركية تتخذ وضعية 

القتال على الحدود مع كردستان

ولي عهد البحرين يقف احتراماً لنشيد 
الكيان الصهيوني

أذربيجان تتحقق من مقتل 300 من مواطنيها 

التحقوا بـ’’داعش’’ في العراق

العبادي: قواتنا الغيورة ستدافع عن كل 
شبر من ارض العراق الغالية 

المقاومة االسالمية : إدراج مجلس حقوق االنسان »إسرائيل« 

على القائمة السوداء خطوة »مهمة«

المعلم : سوريا ماضية في اجتثاث اإلرهاب 
وأي تدخل خارجي خط احمر 

الدفاع الروسية تثبت تواطؤ القوات 

األميركية مع »داعش« في سوريا
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* لو لم تتم المبادرة لمواجهة الهجمة التكفيرية االرهابية اين سيكون مصير 
المنطقة ولبنان والعراق وسوريا وايران والدول الخليجية؟

* هل هناك ما يزال من يشتبه ان »اسرائيل« واميركا هما 
من يقف خلف الجماعات االرهابية؟

* لو لم يتلقف الشعب العراقي فتوى السيد السيستاني ولم ينخرط في 
الدفاع عن وطنه لكان »داعش« سيحتل كل العراق

ــام  ــن الع ــد االمي ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل انــه مــن البدايــة 
كان التشــخيص ان الواجــب الشــرعي والوطنــي 
يقتضــي مواجهــة الهجمــة التكفيريــة لمنــع تحقيــق 

مــا تريــده »اســرائيل« فــي هــذه المنطقــة.
وقــال الســيد نصــر اهلل فــي كلمــة لــه خــال 
يقيمــه  الــذي  المركــزي  العاشــورائي  المجلــس 
فــي  الشــهداء)ع(  ســيد  مجمــع  فــي  اهلل  حــزب 
مــن  شــهدناه  مــا  لبيــروت،  الجنوبيــة  الضاحيــة 
فتنــة  كانــت  الماضيــة  الســنوات  خــال  احــداث 
عميــاء وكان الموقــف منــذ البدايــة اننــا امــام هجمــة 
و«جبهــة  »القاعــدة«  تنظيــم  يمثلهــا  تكفيريــة 
الجماعــات  وكل  »داعــش«  وتنظيــم  النصــرة« 
التكفيريــة الــذي اســتقدموا مــن كل العالــم وقدمــت 

التســهيات. لهــم 
ــد يكــون التبــس  ــة ق ــي البداي ــول: ف ــع بالق وتاب
الموقــف علــى البعــض لكــن االميركييــن باعتــراف 
وقدمــوا  دعمــوا  مــن  هــم  ترامــب«  »دونالــد 

للتكفيرييــن. انواعهــا  بــكل  التســهيات 
ــادرة  ــم تتــم المب ــو ل وســأل الســيد نصــر اهلل: ل

لمواجهــة هــذه الهجمــة التكفيريــة االرهابيــة أيــن 
ســيكون مصيــر المنطقــة ومصيــر لبنــان والعــراق 

وســوريا وايــران وحتــى الــدول الخليجيــة؟!.
يشــتبه  مــن  يــزال  مــا  هنــاك  هــل  واضــاف: 
خلــف  يقــف  مــن  همــا  واميــركا  »اســرائيل«  ان 
الواجــب  ان  علــى  وشــدد  االرهابيــة؟،  الجماعــات 
بوجــه  الوقــوف  يوجــب  كان  والوطنــي  الشــرعي 

االرهــاب لمنــع تحقيــق مــا تريــده اســرائيل لهــذه 
لمنطقــة. ا

ــوى  ــق الفت ــا كان منطل ــه مــن هن ــى ان ولفــت ال
التــي اطلقهــا آيــة اهلل الســيد علــي السيســتاني 
ــن  ــًا لك ــي، مضيف ــش االرهاب ــم داع ــة تنظي لمواجه
لــو لــم يتلقــف الشــعب العراقــي هــذه الفتــوى ولــو 

* طيران العدوان السعودي االميركي يواصل استهداف السكان والبنى التحتية 
وعمليات يمنية ضد المرتزقة مكبدتهم خسائر كبيرة

* مجتهد: أن حرب اليمن تتخذ مسارا خطيرا والحوثيون يحققون مكاسب، 
وتظاهرات لمرتزقة العدوان في عدن ضد الرياض

ــان  ــي واللج ــش اليمن ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق ــي:- اطلق ــان العرب كيه
ــد  ــك خال ــدة المل ــى قاع ــو إم« عل ــر ت ــوع »قاه ــتيا ن ــا باليس ــعبية، صاروخ الش

الجويــة بخميــس مشــيط بمنطقــة عســير.
واكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا، أن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــة عاليــة، 
مشــيرًا الــى أن إطــاق الصــاروخ تــم بعــد عمليــة رصــد ومتابعــة وبالتزامــن مــع 

تحــرك عســكري شــهدته القاعــدة الجويــة خــال األيــام الماضيــة.

يشــار الــى أن قاعــدة الملــك خالــد الجويــة بخميــس مشــيط تحــوي أكبــر 
ترســانة عســكرية جويــة وتســتخدم قاعــدة انطــاق رئيســية لطيــران العــدوان 

فــي االعتــداء علــى الشــعب اليمنــي.
وجــاء االســتهداف الصاروخــي اليمنــي هــذا ردًا علــى تمــادي العــدوان 
الســعودي االميركــي الغاشــم باســتهداف المدنييــن االبريــاء والبنــى التحتيــة 

ــران العــدوان حيــث كثــف طي

نيودلهــي - رويتــرز:- شــن الشــيخ ســليمان بــن 
طاهــر الحســيني النــدوي، أحــد كبــار علمــاء الهنــد، 

هجومــا عنيفــا علــى الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
مســتنكرا تحالــف الســعودية مــع الرئيــس األميركي 
أن  وأقســم  مســلمة،  دولــة  ضــد  ترامــب  دونالــد 
ــاة  ــرة الطغ ــون الجباب ــن يوال ــعودية الذي ــوك الس مل
منهــم ويحشــرون معهــم فــي جهنــم بنــص القــرآن 

الكريــم.
ــام  ــا أم ــه ألقاه ــرة ل ــي محاض ــدوي” ف ــال “الن وق
كليــة العلــوم الشــرعية بالعاصمــة العمانيــة مســقط، 
أيــدي  علــى  المســلمين  القتلــى  عــن  متحدثــا 
ــي  ــوا ف ــن قتل ــة: أتحــدث عــن الذي ــوات األميركي الق
أفغانســتان وعــن حوالــي مليــون قتلــوا فــي العــراق 
وفــي ســت ســنوات مليــون أو أكثــر مــن المســلمين 
قتلــوا فــي ســوريا وهكــذا فــإن دنيــا العالم اإلســامي 
مقاتــل ومجــازر لهــؤالء الذباحيــن الجزاريــن القتلــى 

الســفاحين فــي اشــارة منــه الــى قــادة اميــركا.
ــركا نلعنهــم صباحــا  ــادة امي ــد أن ق وأضــاف: ال ب
ومســاء وأن نتبــرأ منهــم ومــن يتقــرب إليهــم ســواء 
ــم  ــا ه ــم، مضيف ــن وغيره ــاد الحرمي ــوك ب كان مل

منهــم.

ــى  ــم يكــن احــد يلومــه حتــى عل ــة ول ــدول الغربي ال
تكــن  لــم  ايــران  ان  فيمــا  مــن صواريــخ  مالديــه 
تمتلــك حتــى صــاروخ واحــد للدفــاع عــن مواطنيهــا 

ــوم. ــف كل ي ــون للقص ــوا يتعرض ــن كان الذي
وردا علــى ســؤال حــول موقــف طهــران مــن 
ــة او  ــل االدارة االميركي ــن قب ــا م ــد التزامه ــدم تأيي ع
العمــل المشــترك  انســحاب االخيــرة مــن خطــة 
ــزام مــن قبــل  ــال ظريــف: ان تأييــد االلت الشــاملة، ق
ان  بــل  االتفــاق  ضمــن  ليــس  االميركيــة  االدارة 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة هــي المرجــع الوحيــد 
ــي  ــران ف ــد التحقــق مــن صــدق اي ــى تأيي ــادر عل الق

تنفيــذ التزاماتهــا.
ــن  ــل م ــران المحتم ــف طه ــق بموق ــا يتعل وفيم
اي قــرار اميركــي، قــال وزيــر الخارجيــة: امامنــا عــدة 
خيــارات بمــا فيهــا االنســحاب مــن االتفــاق والعــودة 

طهــران - كيهــان العربــي:- اعــرب رئيــس مجلــس الشــورى اإلســامي 
ــة  ــس الجمهوري ــا رئي ــي القاه ــة الت ــي عــن شــكره للكلم ــي الريجان ــور عل الدكت
ــوه  ــى مــا تف ــا عل ــور روحانــي الواضحــة فــي األمــم المتحــدة والتــي رد فيه الدكت
ــا  ــال: ي ــران، وق ــة وســخيفة بشــان اي ــارات وهمي ــه الرئيــس االميركــي مــن عب ب
ســيد »ترامــب« عليــك أن تعلــم أن إيــران ومنــذ مــا يقــارب مــن 40 عامــا تمكنــت 
بصمودهــا مــن إســقاط الحكومــة العميلــة لكــم وإســتبدالها بحكومــة ديمقراطيــة 

ولهــذا يبــدو أنــك متخلــف عــن أحــداث العالــم بنصــف قــرن!.
ــس  ــة لمجل ــي الجلســة العلني ــه ف ــي خــال كلمت ــور الريجان واضــاف الدكت
الشــورى اإلســامي أمــس األحــد، ان الســيد »ترامــب« لــم يفهــم بعــد أن العالــم 
تغيــر كثيــرا وان الجميــع بــات يعــرف ان إيــران وبعــد إنتصــار الثــورة تمكنــت مــن 
تحقيــق أهدافهــا الثوريــة باإلتــكال علــى جهــود شــعبها األبــي رغــم كل المؤامــرات 

* مجلس الشورى االسالمي طالما أكد على ضرورة النهوض بالقدرات 
الدفاعية للبالد وعلى توفير المصادر الالزمة لذلك

* من اثار فكرة االستفتاء في إقليم كردستان العراق يسعى لخلق مغامرة جديدة 
يورط فيها الشعب العراقي لعدة أعوام ال عائد منها سوى التخلف

* ساعدنا العراق وإقليم كردستان في أصعب الظروف كردع داعش واليمكننا 
ان نتجاهل مخاطر ظهور ازمة جديدة للشعب العراقي

التــي يدبرهــا االعــداء فــي الغــرب والشــرق ضدهــا' .
وقــال رئيــس مجلــس الشــورى االســامي، ان البلــد الــذي كان ســيء 
الســمعة لكونــه كان دركــي المنطقــة فــي يــوم مــا بــات اليــوم يفخــر بشــعبه الــذي 
لديــه الكثيــر مــن التطلعــات التحرريــة وان هــذا الحــدث الهــام شــهدته ولمســته 

كافــة الشــعوب'.
وشــدد، اليــوم هنــاك نــوع مــن النضــج السياســي بيــن الشــعوب اإلســامية 
بهــا شــخص  يتلفــظ  التــي  بالتفاهــات  يتأثــر  ان  اليمكــن  النضــج  هــذا  وان 

األميركــي. كالرئيــس 
واكــد الدكتــور الريجانــي ضــرورة النهــوض بالقــدرات الدفاعيــة للبــاد وخاصــة 
القــدرة الصاروخيــة وأضــاف: مجلــس الشــورى االســامي طالمــا يؤكــد علــى هــذا 

االمــر وقــد صــادق علــى توفيــر المصــادر الازمــة لذلــك.


