
منددًا بالعدوان الثالثي على سوريا، خالل محادثة هاتفية تلقاها من نظيره البريطاني..

ظريف: "صدام" استخدم السالح الكيمياوي ضد الشعب 
االيراني بدعم من اميركا وبريطانيا وفرنسا

طهــران – كيهــان العربــي:- أدان وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
ظريــف، وبشــدة العــدوان الثالثــي الغربــي علــى ســوريا.

وتلقــى الوزيــر جــواد ظريــف، أمــس االحــد اتصــاال هاتفيــا مــن نظيــره 
البريطانــي، "بوريــس جونســون"، حيــث قــدم األخيــر إيضاحــات بشــأن مشــاركة 

ــى ســوريا. ــي عل ــدوان الثالث ــي الع ــالده ف ب
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القوات الصاروخية والمدفعية اليمنية تدك قوات العدو السعودي والمرتزقة في نجران وجيزان وميدي..

صنعاء: سنواصل العمليات العسكرية في العمق السعودي حتى يتوقف عدوانها ضد شعبنا الصامد
*مقتل واصابة العشرات من الجيش السعودي والمرتزقة وفرار آخرين في عدة مواقع بنجران وجيزان والرياض تعترف ببعض الخسائر

ارتفاع صادرات البالد للسلع غير النفطية 
الى 55 مليار دوالر

واصفا دور الجهات الدولية بالضعيف وغيرالجيد..

مسؤول اممي: ايران تملك طاقات جيدة إليصال 
المساعدات الى الشعب السوري

طهــران- كيهــان العربــي:- وصــف رئيــس االتحــاد 
الدولــي لجمعيــات الصليــب االحمــر والهــالل االحمــر 
'فرانجيســكو روكا'، دورالجهــات الدوليــة فيمــا يخــص 
بالضعيــف وغيــر  الــى ســوريا  المســاعدات  ايصــال 
ــة  ــر االيراني ــالل االحم ــة اله ــا ان جمعي ــد؛ مضيف الجي
تملــك طاقــات جيــدة اليصــال المســاعدات االنســانية 

ــى الشــعب الســوري. ال

مشددًا أن الواليات المتحدة تمثل وحلفائها محور الشر العالمي..

مجلس الشورى االسالمي: اميركا فشلت في تحقيق مآربها وأهدافها 
من عدوانها الثالثي على الشقيقة سوريا

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الروسي بخصوص الوضع السوري..

الرئيس روحاني: أميركا وحلفاؤها ال يريدون أن تصل األوضاع في سوريا الى إستقرار دائم

نيويورك تايمز: محدودية العدوان على سوريا 
جاء خوفاً من انتقام ايران وروسيا

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- قالــت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" األميركيــة إنــه بقصــف ســوريا بالقذائــف 
والقنابــل، "ضــرب الرئيــس ترامــب أهدافــًا أكثــر واســتخدم قــوة نيــران أكثــر ممــا فعــل فــي الضربــة العســكرية 
ــا  ــح أنه ــن الواض ــدودة كان م ــة مح ــب عملي ــار ترام ــة، اخت ــي النهاي ــن ف ــي. لك ــام الماض ــي الع ــة ف المماثل

محســوبة لتجنــب اســتفزاز راعيــي ســوريا، روســيا وإيــران، ودفعهــم لالنتقــام”.
وأضافــت الصحيفــة أن الواليــات المتحــدة وحليفيهــا األوروبييــن اختــارت ثالثــة أهــداف بــداًل مــن القاعــدة 
ــال المســؤولون  ــك، ق ــع ذل ــف األســلحة. وم ــام الماضــي واســتخدمت ضع ــت الع ــي ضرب ــدة الت ــة الوحي الجوي
األميركيــون إن الهــدف مــن الهجــوم كان ضربــة نســبية تســتهدف تحديــدًا منشــآت األســلحة الكيميائيــة فــي 
ســوريا بــداًل مــن مجموعــة أوســع مــن األهــداف، وكان هجومًــا لمــرة واحــدة لمــدة ليلــة واحــدة لمعاقبــة دمشــق 

علــى هجــوم مشــتبه بــه بالغــاز نهايــة األســبوع الماضــي.

مؤكدًا أن دول خليجية حرّضت اإلدارة األميركية وعرضت مبالغ مالية ضخمة للقيام بعدوان واسع على سوريا..

نصر الله: العدوان أالميركي المحدود اقرار واضح بقوة محور المقاومة وقدرته على إلحاق الهزيمة به
إن كان أحدا ال يزال يبني ويراهن على أن الوضع في سوريا سينهار لمصلحة اميركا أو »اسرائيل« أو أي دولة اقليمية فهو واهم

حقائق  تحسم نتائج 
المواجهة القادمة

نجل عبد الناصر للرئيس األسد: قدر سوريا 
أن تكون مقبرة االستعمار

أنيس نقاش: أمريكا ال تستطيع تغيير 
موازين القوى في سوريا

مصدر سوري: آل سعود أداة أعداء األمة في التطبيع 
المجاني مع العدو الصهيوني 

خطيب الجمعة بالسعودية ترك كل أمور الدين 
والدنيا لتهنئة “الهالل” بالفوز!

العبادي: لم نتمكن من االنتصار على »داعش« 
لوال محاربتنا للفساد

االمم المتحدة تطالب بارسال لجنة تقصي حقائق دولية 
للتحقيق في جرائم »إسرائيل« ضد مسيرة العودة

الرئيس األسد : العدوان الثالثي على سوريا ترافق مع حملة التضليل 
واألكاذيب بمجلس األمن من قبل نفس دوله 

بوتين: ضرورة االستمرار بمحاربة االرهاب 
في المنطقة مع احترام سيادة دولها

العدد )9826( السنة الثامنة والثالثون ، االثنين 29 رجب المرجب، 1439 هـ ق 27 فروردين 1397 هـ ش، 16 نيسان 2018م على الصفحة الثانية

الريجاني: زمن الغطرسة قد ولّى وإنتهاج سلوك وحشي كهذا 
واقع وطبيعة من يدعم االرهاب والمنافقين

* الجمهورية االسالمية مستعدة لتقديم المساعدة ألي مشروع يهدف 
إليجاد االستقرار واألمن في اليمن وإنقاذ الشعب اليمني

* الرئيس بوتين: الهجوم الصاروخي الثالثي على سوريا عمل غير قانوني 
يلحق ضررا بآفاق التسوية السياسية هناك

رئيــس  تلقــى  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي مكالمــة هاتفيــة 
مــن نظيــره الروســي فالديميــر بوتيــن عصــر أمــس 
ــة  ــد الضرب ــي ســوريا بع ــًا الوضــع ف ــا مع االحــد، بحث

الصاروخيــة للواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا.
المكالمــة  خــالل  بوتيــن  الرئيــس  وأكــد 
مواصلــة  أن  الكرمليــن-  حســب   - الهاتفيــة 
اإلجــراءات المخالفــة لميثــاق األمــم المتحــدة يــؤدي 

الدوليــة. العالقــات  فــي  فوضــى  الــى 
الروســي  لنظيــره  روحانــي  الرئيــس  وشــدد 
بالقــول: أن الهجــوم الثالثــي االميركــي البريطانــي 
الفرنســي علــى ســوريا كان عدوانــًا إلعطــاء روح 

معنويــة لالرهابييــن المندحريــن فــي ســوريا. 
واكــد رئيــس الجمهوريــة فــي مكالمتــه الهاتفيــة، 
أن الواليــات المتحــدة وبعــض الــدول الغربيــة ال تريــد 

أن تصــل األوضــاع فــي ســوريا الــى اســتقرار دائــم .  
واضــاف: يجــب أال نســمح باحتــكاكات جديــدة 
المنطقــة،  فــي  جديــد  مــن  التوتــر  نيــران  تلهــب 

الجمهوريــة  ان  مؤكــدًا 
ايــران  فــي  االســالمية 
لتقديــم  مســتعدة 
مشــروع  المســاعدة آلي 
يهــدف إليجــاد االســتقرار 
واألمــن فــي اليمــن وإنقــاذ 

. اليمنــي  الشــعب 
وشــدد الرئيــس روحانــي 
علــى ضــرورة الســعي لتمتيــن 
التعــاون  وتعزيــز  العالقــات 

الثنائــي بيــن طهــران وموســكو فــي كافــة المجــاالت .
ــن:  ــي للكرملي ــب الصحف ــان المكت ــي بي ــاء ف وج
ــوم  ــد الهج ــع بع ــول الوض ــان اآلراء ح ــادل الرئيس »تب
الصاروخــي للواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا علــى األرض 

الســورية. وذكــر أن هــذا العمــل غيــر القانونــي يلحــق 
ضــررا بآفــاق التســوية السياســية فــي ســوريا. 

تكــرار  أن  علــى  الروســي  الرئيــس  وشــدد 
هــذه اإلجــراءات المخالفــة لميثــاق األمــم المتحــدة 

ســيؤدي إلــى فوضــى فــي العالقــات الدوليــة«.
الشــرق  منطقــة  فــي  الوضــع  مناقشــة  تمــت  كمــا 
األوســط، بمــا فيــه الوضــع فــي اليمــن- حســب ســبوتينك .

وكانــت ســوريا قــد تعرضــت، فجــر الســبت 
14 أبريــل/ نيســان، الــى قصــف صاروخــي شــنته 
وحــدات القــوات األمريكيــة والبريطانيــة والفرنســية، 
فــي وقــت أعلنــت القيــادة العامــة للجيــش الســوري 
حوالــي  إطــالق  شــملت  الثالثيــة،  الضربــة  أن 
110 صواريــخ باتجــاه أهــداف ســورية فــي دمشــق 
وخارجهــا، وأن منظومــة الدفــاع الجــوي الســورية 

تصــدت لهــا وأســقطت معظمهــا.

* هالك العشرات من مرتزقة العدو في البيضاء ومناطق 
اخرى خالل انكسار عملية زحف وقنص 

* المغرب يسحب طيرانه من تحالف العدوان واإلمارات 
تدير سجونا ومعتقالت سرية جنوب اليمن

كيهــان العربــي - خــاص:- دكــت القــوة الصاروخيــة والمدفعيــة للجيــش 
واللجــان الشــعبية، تجمعــات جيــش العــدو الســعودي فــي نجــران وجيــزان 

مكبدتــه خســائر كبيــرة فــي العــدة والعتــاد .
وأوضــح مصــدر عســكري لصحيفتنــا أن القــوة الصاروخيــة والمدفعيــة 
ــود الســعوديين  ــات الجن ــة المشــتركة اســتهدفت تجمعــات وتحصين اليمني

ومرتزقتهــم فــي رقابتــي الشــعب والمشــقف بجيــزان، مــا أســفر عــن ســقوط 
قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم.

كمــا تــم قصــف تجمعــات للجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم مدفعيــًا فــي 
موقعــي الســديس والشــرفة بنجــران، فيمــا تــم قنــص جنــدي ســعودي فــي 

موقــع الشــبكة.

وزيــر  نائــب  أعلــن  طهران-ايســنا:- 
الصناعــة والتجــارة والمناجــم حســن يونــس 

ــادة صــادرات الســلع  ســينكي عــن إحتمــال زي
دوالر  مليــارات   8 بمقــدار  النفطيــة  غيــر 
ــارس  ــدأ 21 م ــي الحالي)ب ــام اإليران ــالل الع خ
2018(، معربــا عــن أملــه فــي أن تصــل قيمــة 
الصــادرات غيــر النفطيــة خــالل هــذا العــام إلــى 

دوالر. مليــار   55
وقــال ســينكي: إننــا تمكنــا مــن رفــع 
إلــى  للبــالد  النفطيــة  غيــر  الصــادرات 
اإليرانــي  العــام  خــالل  دوالر  مليــار   47
وذلــك   )2018 مــارس   20 الماضي)انتهــى 
وفــق السياســات التــي انتهجناهــا لتطويــر 
لتحســين  وكذلــك  التصديريــة  األســواق 

المصــدرة. منتجاتنــا  جــودة 
وشــدد  ســينكي علــى ضــرورة الحفــاظ 
يجــب  قائــال:  الموجــودة،  األســواق  علــى 
إلــى  الوصــول  علــى  قادريــن  نكــون  أن 
ــات  ــدة مــن خــالل عملي ــر جدي أســواق تصدي
التســويق الحديــث وكذلــك تعزيــز أنشــطة 
ــن فــي  المستشــارين التجارييــن واإلقتصاديي

األخــرى. البلــدان 

طهــران - كيهــان العربــي:- نــدد 239ممثــاًل فــي 
مجلــس الشــورى االســالمي االيرانــي خــالل بيــان 
أصــدروه أمــس األحــد بالعــدوان الثالثــي األميركــي 
البريطانــي الفرنســي ضــد الشــقيقة ســوريا معلنيــن 
ــام والحــازم لســوريا ومعربيــن عــن ثقتهــم  دعمهــم الت
بــأّن واشــنطن قــد فشــلت فــي تحقيــق مآربهــا وأهدافهــا 
مــن هــذا العــدوان كمــا كان األمرعليــه منــذ 7 ســنوات.

وقــد قــام النائــب أحمــد أميــر آبــادي عضــو الهيئــة 
الرئاســية للمجلــس قــام أمــس األحــد بقــراءة هــذا البيــان 
خــالل اإلجتمــاع العلنــي والــذي جــاء فيــه: إّن الواليــات 
المتحــدة االميركيــة التــي تمثــل محــور الشــر العالمــي 
بالتحالــف مــع بريطانيــا وفرنســا قامــت بشــن عــدوان 
صاروخــي ضــد ســوريا المســلمة وبالتحديــد فــي الذكــري 
ــك  ــوي الشــريف لتســتعرض بذل ــث النب الســنوية للمبع
ــة االســالمية. ــا وحقدهــا تجــاه االم أقصــى درجــات عدائه

الســنوات  طيلــة  واشــنطن  إّن  البيــان:  واضــاف 
ــة  الســبع األخيــرة عبــر الحــرب التــي أسســتها بالوكال
اإلرهابييــن  مــن  األالف  عشــرات  توظيفهــا  وعبــر 

المدربيــن فــي قواعــد عســكرية واقعــة فــي دول الجــوار 
النطــاق إلمكانيــات  واســع  توظيــف  وعبــر  الســوري 
المتحالفيــن معهــا مــن اوروبــا ودول المنطقــة لــم تنجــح 
فــي تغييــر هيكلــة النظــام الحاكــم فــي ســوريا القائــم 
تكبدهــا  عــن  ناهيــك  الشــعب  وأصــوات  أراء  علــى 

هزيمــة مخزيــة.
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*دعمنا متواصل للشعب 
السوري وحكومته 

وسيخرجان منتصران 
مرفوعي الرأس بفضل 

المقاومة التاريخية 
والخالدة لهما

بعد عجزها المفضوح بعقدها في الرياض..

السعودية: قمة الظهران لصالح 
"اسرائيل" ضد ايران

ــم تســتح  طهــران - كيهــان العربــي:- اذا ل
فاصنــع ماشــئت... يمــارس االعــالم الســعودي 
ســعود  آل  نظــام  لمحاولــة  التمهيــد  عمليــة 
باتجــاه  ودفعهــا  العربيــة  األنظمــة  لتحشــيد 
التطبيــع والتنــازل عــن أرض فلســطين لكيــان 
االحتــالل الصهيونــي وبــث مزيــد مــن الفرقــة 
اتخــاذ  عبــر  المســلمين  بيــن  واالختــالف 

موقــف معــاد اليــران.
العهــد  ولــي  تصريحــات  علــى  واعتمــادا 
ــا  ــر فيه ــي أق ــرة والت ــن ســلمان األخي محمــد ب
بحــق الكيــان الصهيونــي العيــش بســالم فــي 

أرضــه،

* ما حصل يوم السبت يجب ان يزيدنا ثقة بقوتنا ووجودنا وقدرتنا 
ومحدودية خيارات العدو رغم امكانياته

* ما حصل سيعقد الحل السياسي في سوريا وسيعقد مسار جنيف 
وسيؤدي الى المشاكل في العالقات الدولية

* يجب ان يسجل االداء الممتاز للجنود وضباط الجيش السوري 
لتصديهم لهذا العدوان وبقائهم في مواقعهم

* ال خيار حتى اليوم بحماية لبنان من العدو االسرائيلي اال بالمعادلة 
الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة

ــام  ــن الع ــي:- اكــد االمي ــان العرب ــران - كيه طه
لحــزب اهلل لبنــان الســيد حســن نصــر اهلل، أن 
هــو  ســوريا  علــى  الثالثــي  العــدوان  محدوديــة 
المقاومــة  محــور  بقــوة  واضــح  أميركــي  اعتــراف 

وقدرتــه علــى إلحــاق الهزيمــة بــه .
ــه مســاء أمــس  ــال الســيد نصــراهلل خــالل كلمت وق
االحــد فــي المهرجــان االنتخابــي ’’يــوم الوفــا ...للشــهداء’’ 
فــي بلــدة مشــغرة البقاعيــة، الــى أنــه إن كان احــدًا ال 
يــزال يبنــي ويراهــن علــى ان الوضــع فــي ســوريا ســينهار 
لمصلحــة اميــركا او »اســرائيل« او اي دولــة اقليميــة فهــو 
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