
مشددة ان تكرار االكاذيب لن يساعدها في التعويض عن أخطائها تجاه شعبنا..

طهران: ايران هي أحدى ضحايا سياسات وممارسات 
اميركا التدخلية وانقالباتها االستبدادية

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي 
ــض عــن  ــي التعوي ــن يســاعد ف ــا ل ــي ال اســاس له ــة والت ــات الكاذب ــرار االتهام ان تك
اخطــاء اميــركا االســتراتيجية والكبــرى تجــاه ايــران والمنطقــة خــال العقــود االخيــرة.

وفــي معــرض رده علــى تصريحــات وزيــر الخارجيــة االميركــي ركــس تيلرســون، 
بعــد لقائــه مســؤولة السياســة الخارجيــة االوروبيــة، اعتبــر قاســمي هــذه التصريحــات 
ــه فــي تكــرار اتهامــات فارغــة ضــد  ــادا ال طائــل مــن ورائ ــه وعن ــر محل اصــرارا فــي غي

الجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
واضــاف، ان تكــرار االتهامــات الكاذبــة والتــي ال اســاس لهــا لــن يســاعد 
اطاقــا فــي التعويــض عــن االخطــاء االســتراتيجية والكبــرى التــي ارتكبتهــا 
اميــركا تجــاه ايــران والمنطقــة خــال العقــود االخيــرة وان توجيــه االتهــام 
لســائر الــدول لــن يكــون عاجــا لــاالم والجــراح العميقــة والقديمــة المتبقيــة 

مــن السياســات العدوانيــة واالطمــاع االميركيــة فــي هــذه المنطقــة.
ــرف  ــا، ليتع ــت باقي ــا دام الوق ــا، ليســمع الســيد تيلرســون، م ــع قائ وتاب
اكثــر فاكثــر علــى حقائــق وتاريــخ المنطقــة وسياســات اميــركا وتادعياتهــا 
وعواقبهــا التــي ادت الــى حــدوث ازمــات شــديدة وخلفــت مئــات االف القتلــى 
مــن النســاء واالطفــال واالفــراد االبريــاء ومــن ثــم ليــدل بوجهــات النظــر 

ــكام. ويصــدر االح
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شؤون دولية مشيرة الى أن منع وصول األطباء لسماحته لمدة 18 شهرًا فاق الوضع تأزمًا..

الوفاق: الفحوصات األولية للشيخ عيسى قاسم تكشف الحاجة إلجراء أكثر من عملية
*يجب أن يحظى الشيخ عيسى قاسم بالرعاية الطبية والظروف المهنية الالزمة الكافية لعالجه

مؤكدًا ال ننأى بنفسنا ال عن كرامتنا وال عن حقنا..

لحود: ستستمر المواجهة مع "اسرائيل" حتى زوالها 

الفروف: سياسة التآمر في سوريا وليبيا 
والعراق أدت لتنامي االرهاب

وزيــر  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - موســكو 
أن  الفــروف"  "ســيرغي  الروســي  الخارجيــة 
ــا  ــراق وليبي ــي ســوريا والع ــة ف تدخــات خارجي
اإلرهــاب  قــوة  لتنامــي  خصبــة  تربــة  خلقــت 
هنــاك، مشــددا علــى مصلحــة روســيا فــي منــع 

األوســط. الشــرق  فــي  طائفــي  انقســام 
ــا  ــة تعايــش فيه ــروف، إن هــذه المنطق ــال الف وق
ــة  ــة والعرقي ــف الديني ــف الطوائ ــاع مختل ــا أتب تقليدي
ــات  ــا الديان ــي نشــأت فيه بصــورة ســلمية، وهــي الت
العالميــة األساســية، ولدينــا مصلحــة حيويــة فــي منــع 
وقــوع انقســام يحمــل طابعــا دينيــا فــي هــذه المنطقــة 

المحوريــة للعالــم.

ظريف: قرار المحكمة االميركية العليا حول قانون 
الهجرة مأساوي ومتعصب

طهــران- فــارس:- وصــف وزيــر الخارجيــة االيراني"محمــد جــواد ظريــف" قــرار المحكمــة االميركيــة العليــا 
باعطــاء اذن بتنفيــذ قانــون منــع الهجــرة اصــدره ترامــب ضــد ايــران و6 دول اخــرى ، بانــه مأســاوي ومتعصــب.

وكانــت النســخة الثالثــة مــن هــذا المرســوم والتــي تــم توقيعهــا فــي الرابــع والعشــرين مــن أيلول/ســبتمبر 
تمنــع بشــكل دائــم، عبــور الحــدود األميركيــة علــى المتحدريــن مــن ســبع دول )اليمــن وســوريا وليبيــا وايــران 

والصومــال وكوريــا الشــمالية وتشــاد( وتعّلــق أيضــًا دخــول مســؤولين فنزويلييــن إلــى الواليــات المتحــدة.
ونشر وزير الخارجية االيراني تغريدة على موقع "تويتر" وصف قرار المحكمة االميركية العليا بانه يتسم بالتمييز.

وقــال ظريــف: ان قــرار المحكمــة االميركيــة العليــا بالدفــاع عــن مرســوم ترامــب بمنــع دخــول المســلمين 
)الــى اميــركا(، والســماح بتنفيــذه بشــكل كامــل، هــو قــرار متعصــب ومأســاوي.

مؤكدًا أن تل ابيب والرياض لن يتمكنا من تغييره ابدًا..

نعيم قاسم: محور المقاومة هو من يصوغ 
معادالت المنطقة

*قوى االستكبار التريد أن تتحول الجمهورية االسالمية الى نموذج لكافة المسلمين

مشددة ان مستشفيات صنعاء تفقد الوقود واألدوية، والعدوان يواصل قصفه الشديد..

الصليب االحمر الدولي يطالب باتخاذ إجراءات جريئة اليصال المساعدات الضرورية للمدنيين في اليمن
*العاصمة صنعاء تشهد تظاهرة حاشدة تحت عنوان "شكرا هلل على تجاوز المخطط التآمري وإخماد الفتنة"  

مهنئًا نظراءه في العالم االسالمي بذكرى المولد النبوي الشريف..

رئيس الجمهورية: التقارب ومكافحة األفكار المتطرفة 
والتكفيرية رسالة الدول االسالمية الهامة

ــة  ــى مواجه ــدول اإلســامية ال ــي، ال ــة حســن روحان ــا رئيــس الجمهوري ــي:- دع ــان العرب ــران - كيه طه
ــف والتطــرف. ــا لمكافحــة العن ــا بينه ــارب فيم ــادة التق ــة، وزي ــة والتكفيري ــكار المتطرف األف

وبعــث الرئيــس روحانــي برقيــات منفصلــة الــى نظرائــه فــي العالــم اإلســامي، هنأهــم فيهــا بمناســبة والدة النبــي االكــرم 
محمــد )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( رســول الرحمــة واإلنســانية، وأعــرب عــن أملــه أن نشــهد ترســيخ اواصــر الوحــدة واألخــوة 
بيــن الشــعوب المســلمة اكثــر فأكثــر ببركــة الميــاد المبــارك للنبــي الخاتــم )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( والتمســك بســيرته 
القيمــة وتطبيــق التعاليــم الســامية للقــرآن الكريــم وديــن اإلســام ومــن خــال الجهــود المضاعفــة لقــادة الــدول اإلســامية، 

لنتمكــن افضــل ممــا مضــى مــن تقديــم صــورة اإلســام الرحمانيــة.

مؤكدًا أن إثارة قضية القدس دليل فشل وارتباك...

القائد: فلسطين ستتحرر ونية نقل السفارة االميركية الى القدس دليل عجز االعداء
النصر سيكون حليف األمة اإلسالمية والشعب الفلسطيني وعلى الجميع ان يبذلوا جهودهم لتحرير فلسطين

االدارة االميركية وانشغالها 
الجدي بتغيير بن سلمان

اميركا تنشر »المارينز« لحماية 
سفاراتها بالشرق األوسط

بابا الفاتيكان يدعو إلى حماية 
الوضع القائم في القدس

إردوغان: عناصر »داعش« الخارجون 
من الرقة أُرسلوا إلى مصر

بيسكوف: قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس 
قد يزيد تعقيد الوضع في المنطقة

العبادي : توحيد العراق ومنع تقسيمه »نصر آخر« 
ال يقل أهمية عن دحر »داعش«

العالم يحّذر ترامب معتبرا اعالنه قد يكون االخير 
قبل حصول الكوارث السياسية

سوريا تحذر إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها وتؤكد أنها 
شريك معلن إلرهابيي “داعش” و”النصرة”

تيلرسون: من المهم مشاركة األسد في محادثات 
التسوية في سوريا؟!
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الرئيس روحاني: مسؤولية عدم االستقرار في المنطقة 
يتحملها الكيان الصهيوني

* الحوثي: العنوان األبرز للشعب اليمني هو الوحدة ومواجهة 
العدوان ويمن االيمان عصي على كل المؤامرات

* وزارة الداخلية اليمنية تنفي اعتقال قيادات حزب المؤتمر 
وتعلن مقتل ابن شقيق صالح في مأرب

اللجنــة  طالبــت  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
ــة  ــر باتخــاذ إجــراءات جريئ ــب األحم ــة للصلي الدولي
اليصــال المســاعدات الضروريــة الــى المدنييــن فــي 
اليمــن الــذي شــهد خــال األيــام الماضيــة تصعيــدًا 

ــال. ــي القت ــر مســبوق ف غي
الدوليــة  اللجنــة  فــي  العمليــات  مديــر  وقــال 
روبــرت  األوســط  الشــرق  فــي  األحمــر  للصليــب 
ماردينــي، أن مستشــفيات فــي صنعــاء تفتقــد الوقود 
للمولــدات واألدويــة، وهــي بحاجــة ملحــة لدعمنــا«، 
مضيفــًا »إنهــا تظهــر لألســف أن ليــس هنــاك نهايــة 

ــي«. ــعب اليمن ــاة الش ــة لمعان قريب
ــى مــا هــو  وأكــد ماردينــي أن اليمــن بحاجــة إل

أكثــر مــن حــل مؤقــت. 
المأســاة  دائمــًا  تخفــي  اإلحصــاءات  واضــاف، 
ــم  ــد ل ــي واح ــاك يمن ــد هن ــم يع ــوم ل ــة، والي الفردي
ذلــك،  لتوقــف  الوقــت  النــزاع. حــان  مــن  يعانــي 

جريئــة. اجــراءات  والتخــاذ 
تســييس  يجــري  لألســف  ماردينــي،  وقــال 
المســاعدات اإلنســانية ويتــم اســتخدامها كورقــة 

غيــر  مقبــول،  غيــر  بالطبــع  أمــر  وهــذا  مســاومة 
أخاقــي. وغيــر  شــرعي، 

كيهــان العربــي - خــاص:- قالــت جمعيــة الوفــاق الوطني االســامية كبرى 
حــركات المعارضــة فــي البحريــن، أن الفحوصــات األوليــة آليــة اهلل الشــيخ 
عيســى قاســم كشــفت الحاجــة إلجــراء أكثــر مــن عمليــة جراحيــة ومعالجــة 

دقيقــة لعــدة أمــراض يعانــي منهــا ســماحته وتتعلــق بوضعــه الصحــي.
وقالــت، إنَّ منــع وصــول األطبــاء لســماحته لمــدة 18 شــهرًا فــي الفتــرة مــا 
بيــن 20 يونيــو 2016 وحتــى 26 نوفمبــر 2017 ســاهم فــي غيــاب الرعايــة الطبيــة 

والعــاج الــازم عــن عــدد مــن األمــراض المزمنــة.
ــت  ــدة ألمَّ ــات الجدي ــى أن عــددا مــن األمــراض والمضاعف ــاق ال ــت الوف ولفت
بســماحته فــي الفتــرة األخيــرة ولــم يتلــق خالهــا أي عــاج أو رعايــة نتيجــة 

الحصــار األمنــي واإلقامــة الجبريــة، وأكــدت أنَّ العمليــات الجراحيــة المطلوبــة 
ســتكون رهــن التشــخيص الطبــي الدقيــق واألميــن، وبنــاًء علــى تشــخيص 
األطبــاء ســيتم إجــراء تلــك العمليــات وفــي المــكان الــذي تختــاره العائلــة، خصوصــًا 
ــة  ــة طبي ــو بحاجــة لتشــخيص ورعاي ــق( وه ــراض )الفت ــك األم ــن تل ــن بي وأنَّ م

ــرى. ــات األخ ــور والمضاعف ــة لألم خاصــة باإلضاف
وقــد أجريــت يــوم الثاثــاء الماضــي اختبــارات القــدرة علــى المشــي نظــرًا لتعــرض 
ســماحته لكســر فــي منطقــة الحــوض قبــل أكثــر مــن عاميــن وغيــاب الرعايــة الصحيــة 
ــدأ قبــل عــام ونصــف  ــة القائمــة وهــو مــا ب ــه بســبب الحصــار األمنــي واإلقامــة الجبري ل

ــى اآلن. والزال مســتمرا حت

النائــب  راى  انبــاء:-  وكاالت   - بيــروت 
خــط  اتهــم  مــن  أن  لحــود  اميــل  الســابق 
كــرم  مــن  أو  الخشــبية،  باللغــة  المقاومــة 
العســكريين اإلســرائيليين بشــرب الشــاي، أو 

مــن طالــب بتفكيــك شــبكات اتصــال المقاومــة، 
أو مــن تآمــر مــن أجــل نــزع ســاح حــزب اهلل، 
نقــول لــه أنظــر الــى مــا يحصــل فــي فلســطين 
المحتلــة التــي تتحــول فيهــا القــدس، المدينــة 
الرمزيــة لــدى المســيحيين والمســلمين، الــى 

عاصمــة لكيــان محتــل.
ــروت  ــوال المقاومــة لكانــت بي ــال لحــود: ل وق
التــي احتلــت فــي العــام 1982 عاصمــة ثانيــة 
الجيــش  لــكان  المقاومــة  ولــوال  إلســرائيل، 
طريــق  علــى  الحواجــز  يقيــم  اإلســرائيلي 
بعبــدا وعلــى مداخــل ســاحة النجمــة والســراي 
النهــج  ولــوال هــذا   ،2006 العــام  الحكومــي منــذ 
الممانــع الــذي انتهجتــه ســوريا الصلبــة لكانــت 
دمشــق أصبحــت تحــت إمــرة أميــر مــن داعــش 

يتلقــى األوامــر مــن تــل أبيــب.
واضــاف، فليســمح لنــا أصحــاب نظريــة النــأي 
ــوا عــن  ــى حــزب اهلل، وليكف ــاف عل بالنفــس وااللتف
ــأي  ــد »اســرائيل« والن لغــة االستســام وعــن تحيي
بالنفــس عــن ارتكاباتهــا فــي حــق الســيادة اللبنانيــة، 

بــرا وبحــرا وجــوا.

ــن  ــب االمي ــد نائ ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم قاســم ان محــور 
المقاومــة ومكوناتهــا هــم الذيــن يصوغــون اليــوم 
معــادالت المنطقــة، مشــيرا الــى الكيــان الصهيونــي 
باالرهــاب  اســتقويا  مهمــا  الســعودي  والنظــام 
واالرهابييــن فانهمــا ال يســتطيعان تغييــر المعادلــة.

ونبــه الشــيخ نعيــم قاســم، الــى ضــرورة أن تتحــول 
ــى محــط اهتمــام  ــران ال ــة االســامية فــي اي الجمهوري
التأثيــر علــى االمــة االســامية، وفــي نفــس الوقــت 

ــوذج حــزب اهلل حاضــراً. ــون نم يجــب أن يك
وقــال: الحضــارة االســامية بحاجــة الــى نمــوذج الدولة 
معتبــرا  االســامية  الجماعــة  نمــوذج  والــى  االســامية 
الدولــة  نمــوذج  ايــران  فــي  االســامية  الجمهوريــة  أن 
االســامية بينمــا حــزب اهلل نمــوذج الجماعــة االســامية.

واشــار الــى أن حــزب اهلل اســتطاع فــي فتــرة 
قصيــرة جــدا تقديــم نمــوذج متكامــل للمقاومــة التــي 
هزمــت أعتــى قــوى فــي المنطقــة، وفيمــا تطــرق 

الــى خصائــص وميــزات أعضــاء حــزب اهلل، اوضــح 
ــون  ــم يرفع ــجدون هلل ث ــزب اهلل يس ــال ح ــأن رج ب

رؤوســهم لمقارعــة االعــداء.
وشــدد علــى أن ســيد المقاومــة ســماحة الســيد 
حســن نصــر اهلل صــدق عندمــا قــال ولــى زمــن 
الهزائــم وجــاء زمــن االنتصــارات، وان االنتصــار علــى 

التكفيرييــن والفســاد جــزء مــن هــذا االنتصــار.
وأعتبــر أن الســبب الرئيســي وراء العــداء الــذي 
تكنــه قــوى االســتكبار اليــران يعــود الــى أنــه ال يريــد 
ــران الــى  ــة االســامية فــي اي أن تتحــول الجمهوري
نمــوذج لكافــة المســلمين، اذ أن االســتكبار يخشــى 
أن يلتــف المســلمون حــول الجمهوريــة االســامية.
كمــا شــدد علــى أن االســتكبار واألعــداء لــو نجحــوا فــي 
ــة وقتلوهــم  ــن والشــخصيات المؤمن ــة اجســاد المؤمني تصفي
فانهــم لــن يســتطيعوا القضــاء علــى النمــوذج ألنــه تجــذر فــي 

النفــوس والعقــول.

*اميركا والكيان الصهيوني والرجعيون وأذناب قوى االستكبار 

في المنطقة فراعنة اليوم في العالم

*في المنطقة اليوم حكام ونخب يرقصون على أنغام أميركا، 

وينفذون كل ما تريده منهم ضد اإلسالم

* الرئيس روحاني: القدس لكل المسلمين وايران لن تتحمل اعتداء االستكبار على المقدسات 

االسالمية والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

البقية على الصفحة7


