قاسمي :الجامعة العربية تحولت الى ٍ
ناد إلرضاء
وتحقيق رغبات دول عربية معينة
على الصفحة الثانية

قمة الظهران
الخائبة
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مشددة ّإن الهجوم العدواني الثالثي على سوريا يأتي في إطار رفع معنويات االرهابيين..

طهران :العدو الصهيوني سيندم وسنرد بالمكان والزمان المناسبين على قصفها معسكر تيفور

على الصفحة الثانية

إزاحة الستار عن صاروخ جديد تحمله
مروحيات قواتنا الجوية

تواجد روسيا وايران الداعمة لجبهة المقاومة على االراضي السورية أفقد العدوان قيمته العسكرية وسجّل ألميركا هزيمة اُخرى في الشرق االوسط
* ايران تعتمد وبشكل جاد وبمساندة الشعب المبادئ العامة
في سياساتها األقليمية والدولية
* اميركا تعتمد في سياساتها التوسعية على االكاذيب
والتضليل لتمرير مصالحها ومطامعها بالمنطقة
* األوضاع غير الطبيعية والمأساوية بالمنطقة والعالم نابعة من
االخطاء الستراتيجية الفاحشة الميركا
طهــران – كيهــان العربــي -:وصــف الدكتــور عــاء الديــن بروجــردي رئيــس
لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى االســامي
إن الهجــوم
العــدوان الثالثــي األخيــر ضــد ســوريا بأنــه إســتعراضي وقــالّ :
العدوانــي الثالثــي علــى ســوريا يأتــي فــي إطــار رفــع معنويــات االرهابييــن.
وقــال الدكتــور بروجــردي علــى هامــش زيارتــه التفقديــة للمنظمــة الوطنيــة
البقية على الصفحة7
لمعاييــر الجــودة الوطنيــة

الريجاني :نقف دوماً الى جانب سوريا ودعم وحدة أراضيها..

صباغ :ايران تقف دائماً الى جانب الشعب السوري وقيم الحق والعدالة
في مواجهة غطرسة قوى االستكبار العالمي

طهــران – كيهــان العربــي -:أكــد رئيــس مجلــس
الشــورى االســامي الدكتــور علــي الريجانــي
فيــه عــن تضامــن ووقــوف الجمهوريــة االســامية
االســامية فــي ايــران قيــاد ًة وحكومــ ًة وشــعباً الــى
جانــب ســوريا ودعــم وحــدة أراضيهــا فــي تصديهــا
للعــدوان الثالثــي.
ونــوّه الدكتــور الريجانــي خــال اتصــال هاتفــي
اجــراه مــع حمــودة صبــاغ رئيــس مجلــس الشــعب،
ونــوّه باالنتصــارات التــي يحققهــا الجيــش العربــي
الســوري فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب ،مبينـاً أن دعــم
صمــود ســوريا فــي مواجهــة اإلرهــاب وداعميــه يمثــل
أولوي ـ ًة بالنســبة للجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
ولفــت الــى أن مجلــس الشــورى االســامي
قــرر إرســال وفــد الــى ســوريا للتضامــن مــع الشــعب
الســوري.
وطلــب رئيــس مجلــس الشــورى االســامي
نقــل تحياتــه للرئيــس بشــار األســد وألعضــاء
مجلــس الشــعب الســوري.
مــن جانبــه أعــرب حمــودة الصبــاغ عــن شــكره

لرئيــس مجلــس الشــورى االســامي الدكتــور
الريجانــي علــى اتصالــه ومحبتــه ،مؤكــداً أن هــذا
الموقــف ليــس بجديــد علــى الجمهوريــة االســامية
فــي ايــران التــي كانــت علــى الــدوام الــى جانــب
الشــعب الســوري وقيــم الحــق والعدالــة فــي مواجهــة
الغطرســة مــن قــوى االســتكبار العالمــي.
وشــكر صبــاغ الريجانــي علــى حديثــه وتضامنــه،
وطلــب منــه نقــل تحياتــه وتحيــات أعضــاء مجلــس
الشــعب فــي ســوريا للجمهوريــة االســامية فــي
ايــران قيــاد ًة وحكومـ ًة وشــعباً وعلــى رأســها ســماحة
القائــد الخامنئــي.
وجــدد صبــاغ ترحيبــه بزيــارة األشــقاء االيرانييــن
الــى ســوريا فــي أي وقــت يرونــه مناســباً.

طهــران -كيهــان العربــي :قــال الرئيــس الســابق للســي آي ايــه ومرشــح ترامــب للخارجيــة االميركيــة؛
حتــى قبــل التوصــل الــى االتفــاق النــووي لــم تكــن
ايــران بصــدد الحصــول علــى قنبلــة نوويــة.
ويعقــد مجلــس الشــيوخ االميركــي اجتماعــا
طالبــت لجنــة العالقــات الخارجيــة بدراســة
صالحيــة «مايــك بمبينــو» مرشــح الرئيــس
االميركــي للخارجيــة االميركيــة.
فالجــل انتخــاب «بمبينــو» وزيــرا ينبغــي اوال
ان يحــرز موافقــة اعضــاء لجنــة العالقــات الخارجيــة
ومــن ثــم عليــه ان يكســب آراء  %51مــن اعضــاء
البقية على الصفحة7
مجلــس الشــيوخ.

البيت األبيض :ترامب يريد عودة القوات األميركية
من سوريا في أقرب وقت
"هآرتس" :قلق في “إسرائيل” من
ردة فعل ايران وروسيا

القــدس المحتلــة  -وكاالت انبــاء -:يشــعر
المســؤولون فــي الجيــش االســرائيلي بالقلــق
مــن ردود فعــل ايــران وروســيا ،تجــاه الضربــات
العســكرية التــي شــنتها الواليــات المتحــدة
وبريطانيــا وفرنســا ضــد ســوريا.
ووفقــاً لمــا نقلتــه صحيفــة “هأرتــس”
االســرائيلية ،تــزداد المخــاوف اإلســرائيلية ،فــي
ظــل حالــة القلــق التــي تســيطر علــى أروقــة
البقية على الصفحة7

األحــد أن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب« ،ال
يــزال يريــد ســحب القــوات األميركيــة مــن ســوريا
فــي أقــرب وقــت ممكــن» ،مضيفــة أن «مهمــة
الواليــات المتحــدة لــم تتغيــر .الرئيــس (ترامــب)
كان واضحـاً فــي أنــه يريــد عــودة القــوات األميركيــة
فــي أســرع وقــت ممكــن”.
واكــدت ســاندرز «عــزم» واشــنطن علــى
«ســحق تنظيــم «داعــش» تمامــاً وخلــق ظــروف
تمنــع عودتــه» ،قالــت إن بالدهــا «تنتظــر مــن
الحلفــاء اإلقليميــن والشــركاء تولــي مســؤولية
تأميــن أكبــر فــي المنطقــة ســواء عســكرياً أو ماليـاً”.
كالم المتحدثــة بأســم البيــت األبيــض يأتــي
عقــب تصريــح الرئيــس الفرنســي إيمانويــل
ماكــرون يــوم األحــد ،قــال فيــه إنــه أقنــع نظيــره
األميركــي بضــرورة
البقية على الصفحة7

سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم العديد من األطفال والنساء..

طيران العدوان السعودي االميركي يشن أكثر من  40غارة وقصف مدفعي يطال العديد من محافظات اليمن

* وحدة القناصة بالجيش اليمني واللجان الشعبية تقنص  48عسكرياً ومرتزقاً للعدوان السعودي بجبهات تعز والبيضاء والجوف ونجران
* قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات لجنود العدو والمرتزقة في مواقع * كسر زحوف كبيرة للعدوان والمنافقين على حيفان ووادي الضباب وجبل
حبشي وجبهة كرش والخسائر كبيرة
السديس والشرفة والشبكة والشعب والمشقف

على الصفحتين2و3

الرئيس السابق الـ «سي آي ايه» يقر باثني عشر عاما من الكذب
والخداع حول النووي االيراني

رداً على ماكرون..

واشــنطن – وكاالت انبــاء -:اعلنــت المتحدثــة
بأســم البيــت األبيــض «ســارة ســاندرز» مســاء

نيويورك تايمز :ترامب يخاطب تميم بان
قطر ممولة لالرهاب
أردوغان يقرّ استيراد لحم الخنزير
من البوسنة والهرسك
الديار اللبنانية :الحشد الشعبي يطوق قاعدة الزهراء
الجوية العسكرية االميركية قرب بغداد
تركيا :سياستنا تختلف عن إيران
وروسيا وأمريكا بشان سوريا

طهــران – كيهــان العربــي -:قــال قائــد القــوة الجويــة للجيــش العميــد
الطيــار يوســف قربانــي أمــس االثنيــن عــن إزاحــة الســتار عــن صــاروخ
«شــفق» الميدانــي المتطــور الــذي ســتحمله مروحيــات القــوة الجويــة
التابعــة للجيــش االيرانــي وذلــك خــال االســتعراض العســكري الــذي
ســيقام بمناســبة يــوم الجيــش فــي الثامــن عشــر مــن نيســان فــي طهــران.
وعلــى هامــش تدشــين مربــض للطائــرات ومــدرج جديــد إلقــاع
ـأن إنتــاج هــذا الصــاروخ
طائــرات القــوة الجويــة ،قــال العميــد الطيــار قربانــي بـ ّ
جــاء نتيجــة توصيــات ســماحة قائــد الثــورة المعظــم وتأكيــدات القيــادات
العليــا للجيــش وبتعــاون متخصصيــن محلييــن مــن خبــراء القــوة الجويــة
والصناعــات الدفاعيــة وهــو محلــي الصنــع بالكامــل.
البقية على الصفحة7

كيهــان العربــي  -خــاص -:شــن طيــران
العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم أكثــر مــن
أربعيــن غــارة جويــة علــى عــدد مــن المحافظــات
اليمنيــة أســفرت عــن ســقوط عشــرات الشــهداء
والجرحــى بينهــم العديــد مــن األطفــال والنســاء .
فقــد اســتهدفت الغــارات منطقــة األبطــح
بمديريــة قــارة بمحافظــة حجــة ،ومديريتــي
حــرض وميــدي بعشــر غــارات وســبع غــارات
علــى منطقــة المــزرق فــي أطــراف حــرض
بحجــة ،ومنطقــة العطــن بمديريــة بكيــل الميــر
بحجــة.
وفــي محافظــة صعــدة شــن طيــران العــدوان
غــارات علــى مبنــى المحكمــة فــي منطقتــي
شــعبان وغمــار بمديريــة رازح الحدوديــة وغــارة
علــى خــزان ميــاه بمنطقــة طــان فــي مديريــة
حيــدان وغــارة علــى منطقــة مــران بمديريــة

حيــدان.
وغارتــان علــى منطقــة مــذاب بمديريــة الصفــراء
ومعســكر كهــان شــرق المدينــة ومنطقــة قحــزة
شــمال المدينــة.

وفــي محافظــة إب اســتهدف طيــران حقــد آل
ســعود بغــارة جويــة إحــدى شــبكات االتصــاالت فــي
منطقــة الربــادي بمديريــة جبلــة.
البقية على الصفحة7

مشدداً أنه بعد اكثر من  3سنوات من العدوان السعودي على اليمن..

مفكر سوداني :الحوثي هو من يحدد للعرب
مكان انعقاد قمتهم!

الخرطــوم – وكاالت انبــاء -:ســخر المفكــر
الســوداني تــاج الســر عثمــان ،مــن زعمــاء العــرب
الذيــن اجتمعــوا فــي القمــة العربيــة رقــم 29
بالســعودية لتباحــث «مشــاكل العــرب» والنظــر
فــي «ســبل حلهــا» ،رغــم أنهــم غيــر قادريــن علــى
حمايــة أنفســهم واضطــروا لعقــد قمتهــم فــي مدينة

من بينهم ( )105أطفال قصّر و( )20أمرأة وفتاة..

مركز االسرى :القوات الصهيونية تعتقل أكثر من ( )550فلسطينياً خالل الشهر الماضي
* سلطات االحتالل تتعمد التصعيد واستهداف شريحتي
النساء واألطفال القاصرين عبر عمليات االعتقال

* اسرى إداريين جدد و( )450أسيراً أدارياً واصلوا الشهر
الماضي مقاطعتهم لمحاكم االحتالل الصهيوني

غــزة – وكاالت انبــاء -:اعلــن 'مركــز أســرى فلســطين للدراســات' بــأن
ســلطات االحتــال الصهيونــي صعــدت خــال شــهر اذار الماضــي مــن
حمــات االعتقــال التعســفية ضــد أبنــاء شــعبنا بكافــة شــرائحه ،حيــث رصــد
المركــز فــي تقريــره الشــهري حــول االعتقــاالت خــال اذار /مــارس الماضــي،

أكثــر مــن  550حالــة اعتقــال ،مــن بينهــم 105اطفــال قصّــر ،و 20امــرأة وفتــاة.
وأوضــح 'ريــاض األشــقر' ،الباحــث والناطــق اإلعالمــي بأســم المركــز
أن التقريــر رصــد  23حالــة اعتقــال مــن قطــاع غــزة 11 ،منهــا تعــود لصياديــن
اعتقلــوا خــال ممارســه عملهــم مقابــل
البقية على الصفحة7

الظهــران بــدال مــن الريــاض خوفــا مــن الصواريــخ
اليمنيــة التــي تحلــق بســماء المملكــة يوميــا.
ودون «عثمــان» فــي تغريــدة لــه عبــر صفحتــه
الشــخصية بتويتــر ســاخرا مــن ضعــف قــادة العــرب
أمــام القــوت اليمنيــة« :بعــد ثــاث ســنوات مــن
البقية على الصفحة7

شؤون دولية
العبادي  :العالم وصف ما تم تحقيقه
باالنتصار على داعش بالمعجزة
«الوطني الفلسطيني» يطالب بإحالة
ملف األسرى لـ «الجنائية الدولية»
سوريا  :مستعدون للتعاون وتوفير التسهيالت لوفد منظمة
حظر األسلحة الكيميائية للقيام بمهامه
موسكو :واشنطن تحاول عرقلة عمل خبراء
المنظمة قبل وصولهم إلى دوما
على الصفحة8

