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مؤكداً أنه ال يمكن فصل القدس عن االمة االسالمية بأالعيب السياسة..

الرئيس روحاني :سنقف أمام المعتدين والظالمين دوما والنصر حليف الفلسطينيين المظلومين

االركان العامة :بدء العد العكسي النهيار الكيان الصهيوني..

طهران :اميركا شريك رئيسي في جرائم
الصهاينة ضد الفلسطينيين

مسيرات يوم القدس العالمي ستجري هذا العام بصورة أوسع في ايران وسائر دول العالم

* الكيان الصهيوني واميركا يتصوران بإمكانهما حرمان الشعب الفلسطيني
من حقوقه المشروعة عبر فرض المزيد من الضغوط عليه

* هذه الممارسات ستزيد عزم الشعب الفلسطيني على المقاومة والصمود
وانه ال سبيل سوى مواجهة الكيان الصهيوني

طهــران – كيهــان العربــي -:اعــرب رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن
روحانــي عــن اســفه لصمــت الــدول العربيــة واالســامية تجــاه جرائــم
الصهاينــة ،مؤكــدا بأنــه ال يمكــن فصــل القــدس عــن االمــة االســامية بأالعيــب
السياســة.
واشــار الرئيــس روحانــي خــال اجتمــاع الحكومــة أمــس االربعــاء ،الــى
قــرار اميــركا بنقــل ســفارتها الــى القــدس المحتلــة خالفــا للمعاهــدات الســابقة
وحتــى قــرارات مجلــس االمــن والجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة ،واضــاف:
الكيــان الصهيونــي واميــركا يتصــوران بانهمــا يمكنهمــا حرمــان الشــعب
الفلســطيني مــن حقوقــه المشــروعة عبــر فــرض المزيــد مــن الضغــوط عليــه
او فصــل القــدس المحتلــة عــن االمــة االســامية باالعيــب السياســة.
واشــار الــى الممارســات الصهيونيــة التعســفية ضــد الشــعب الفلســطيني

خاصــة فــي ذكــرى يــوم النكبــة حيــث استشــهد العشــرات وجــرح االالف مــن
ابنــاء هــذا الشــعب برصــاص جنــود كيــان االحتــال.
واعــرب رئيــس الجمهوريــة عــن اســفه لصمــت الــدول العربيــة واالســامية
تجــاه جرائــم الصهاينــة ،وقــال :نأســف الن بعــض الــدول العربيــة فــي المنطقــة
قــد التزمــت الصمــت تجــاه الجرائــم االخيــرة للصهاينــة وبعــض الــدول
االســامية غضــت الطــرف عــن هــذا االمــر ببســاطة والبعــض االخــر وصفــت
ذلــك بالدفــاع المشــروع عــن النفــس فــي حيــن ان الدفــاع المشــروع يكــون
لشــعب يدافــع عــن ارضــه وليــس للصهاينــة الغاصبيــن ألرض فلســطين.
واعــرب عــن ثقتــه بــأن مثــل هــذه الممارســات ســتزيد عــزم الشــعب
الفلســطيني علــى المقاومــة والصمــود وتثبــت لمســلمي العالــم بأنــه ال ســبيل
فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي
البقية على الصفحة7

منددين باالجرام الصهيوني ونقل السفارة االميركية الى القدس المحتلة..

تظاهرات طالبية وشعبية في طهران ومدن اخرى
تضامنا ً مع الشعب الفلسطيني

طهــران – كيهــان العربــي -:نظــم حشــد كبيــر
مــن طلبــة الجامعــات تظاهــرة أمــام المقــر الســابق
للســفارة االميركيــة فــي العاصمــة طهــران دعمــا
للفلســطينيين وتنديــدا بنقــل الســفارة االميركيــة
الــى القــدس المحتلــة ومــا تســببت مــن جرائــم
للكيــان الصهيونــي فــي قتــل وجــرح أكثــر مــن 2100
فلســطيني فــي غــزة وســائر االراضــي الفلســطينية
المحتلــة.
ومــن داخــل مبنــى وكــر التجســس االمريكــي
أي الســفارة االميركيــة الســابقة فــي طهــران دوت
أصــوات الشــعب االيرانــي تنديــدا باالنتهــاكات
الصهيوامريكيــة داعيــة الــى تدخــل دولــي ســريع
لحــل أزمــة القــدس الشــريف ،طــاب الجامعــات
ورجــال ونســاء وحتــى األطفــال جــاؤوا دعمــا
للشــعب الفلســطيني.
ووجــه االيرانيــون رســائل عــدة أهمهــا أن
طــاب الجامعــات فــي مطلــع الثــورة اإلســامية
اســتطاعوا أن يقتحمــوا وكــر التجســس
االمريكــي فــي طهــران وبإمــكان الشــعب
الفلســطيني أن يقتحــم الســفارة االمريكيــة فــي

القــدس الشــريف.
البيــان
واكــد
الختامــي علــى تضامــن
الشــعب االيرانــي مــع
الشــعب الفلســطيني
األعــزل أمــام اعتــداءات
االحتــال االســرائيلي
ونقــل الســفارة االمريكيــة
إلــى القــدس ،داعيــا
المســلمين إلــى االتحــاد
أمــام االســتكبار العالمــي بزعامــة الواليــات
المتحــدة وكيــان االحتــال.
البقية على الصفحة7

* عمليات للجيش واللجان تكبد العدوان السعودي االميركي والمرتزقة خسائر جديدة

طهــران -كيهــان العربــي -:حــذر موقــع
ا
«نيويــورك تايمــز» االميركيــة فــي تقريــر نق ـ ً
عــن ساســة مخضرميــن فــي فتــرة الحــرب
البــاردة ،حــذر مــن خطــر وقــوع كارثــة نوويــة.
فالرئيــس االميركــي «ترامــب» قــرر
توظيــف اكثــر مــن ترليــون دوالر فــي تطويــر
القــدرات النوويــة االميركيــة .ويــرى بعــض
البقية على الصفحة7

تشــكيل جيــش عربــي وإســامي لنصــرة الشــعب
الفلســطيني .مؤكــداً أن القضيــة الفلســطينية هــي
القضيــة األولــى لألمــة وأن الواجــب علــى الشــعوب
العربيــة واإلســامية أن تقــف إلــى جانــب القضيــة
الفلســطينية ،وأن تكاتــف كل أحــرار األمــة العربيــة
واإلســامية ســيحفظ حقــوق الفلســطينيين،
مؤكــداً أنــه مهمــا تطــاول األعــداء فســيأتي يــومٌ
يعــود فيــه الحــق إلــى أهلــه.
وحيــا رئيــس الثوريــة العليــا أبنــاء الشــعب
الفلســطيني المقاوميــن األحــرار المرابطيــن فــي
ســاحات الصمــود ،مهنئــاً إياهــم بشــرف مواجهــة
كيــان العــدو اإلســرائيلي ،ونقــل لهــم تحيــات قائــد
الثــورة الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثــي.
وتســاءل الحوثــي لماذا ال نجــد عاصفة حزم وال
البقية على الصفحة7

طهــران  -كيهــان العربــي -:اعتبــرت ممثليتنــا فــي منظمــة االمــم المتحــدة،
اميــركا شــريكا رئيســيا لجرائــم الكيــان الصهيونــي ضــد الفلســطينيين ،مؤكــدة
بــان تصريحــات المندوبــة االميركيــة ال يمكنهــا اخفــاء هــذه الحقيقــة.
وجــاء فــي بيــان ممثليتنــا لــدى االمــم المتحــدة  ،انــه وفــي الوقــت الــذي
يــذرف فيــه العالــم الدمــوع فــي ماتــم استشــهاد وجــرح آالف الفلســطينيين
ومنهــم نســاء واطفــال ابريــاء فــي احتجاجــات ســلمية ،وفــي حيــن ان مجلــس
االمــن عقــد اجتماعــا طارئــا للبحــث فــي هــذه الجرائــم الرهيبــة ،قــررت
المندوبــة االميركيــة مــرة اخــرى الحديــث حــول ايــران دون اي اشــارة للجرائــم
الوحشــية التــي يرتكبهــا الكيــان االســرائيلي.
البقية على الصفحة7

اللجنة المشتركة لالتفاق النووي تجتمع بفيينا االسبوع القادم ..

ظريف :االوروبيون أعدوا قائمة باالجراءات التي يجب القيام بها للحفاظ على االتفاق النووي
* االسابيع المقبلة ستكون ذات نشاطات مكثفة ومن المؤمل الدفع بالمهمة الى االمام بفضل اهلل وتوجيهات سماحة القائد ودعم الشعب

* تم التأكيد على ان االتفاق النووي ملف مستقل الصلة له بباقي * موغيريني :القوى األوروبية اتفقت على خطوط عمل
الملفات وأن التزامات الدول به التزام مستقل ايضاً

على الصفحتين2و3

مشــهد -ارنــا -:قــال مســاعد وزيــر الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي عليرضــا رئيســي ان اكثــر مــن
 94بالمئــة مــن االدويــة المســتخدمة فــي البــاد
تصنــع محليــا؛ مضيفــا ان الــوزارة ال تواجــه مشــكلة
فــي اســتيراد نســبة قليلــة مــن الســلع المطلوبــة.
وفــي تصريــح لــه امــس االحــد مــن مدينــة
نيشــابور بمحافظــة خراســان الرضوية (شــمال شــرق)،
اوضــح رئيســي ان وزارة الصحــة ال تواجــه مشــكلة فــي
توفيــر العملــة الصعبــة المطلوبــة الســتيراد نســبة
قليلــة مــن االدويــة االجنيــة التــي ال يتــم انتاجهــا فــي
الداخــل؛ مضيفــا لقــد عقــدت اجتماعــات عديــدة مــع
البنــك المركــزي فــي هــذا الخصــوص.

صنعاء :لماذا ال نجد عاصفة حزم وال تحالف يقف
الى جانب إخواننا الفلسطينيين؟!
نيويورك تايمز :كارثة
نووية قريبا ً

الخارجية الروسية تتهم واشنطن بتوفير
غطاء لعناصر «داعش» شرقي الفرات
بوليفيا إلسرائيل :أنتم تقتلون
االطفال والنساء
نائب في الكنيست :المحتفلون بالسفارة
ستغرقهم العاصفة
الصحف السعودية تُروج لدعم كيان
االحتالل اإلسرائيلي

ايران %94 :من احتياجاتنا الدوائية
محلية الصنع

داعية الى تشكيل جيش عربي وإسالمي لنصرة الشعب الفلسطيني..

كيهــان العربــي  -خــاص -:دعــا رئيــس
اللجنــة الثوريــة العليــا محمــد علــي الحوثــي ،الــى

* شعبنا قاوم وصمد بوجه مؤامرات االخرين خاصة اميركا وبرهن بأن ال أحد
يستطيع أن يركع هذا الشعب العظيم

طهــران  -كيهــان العربــي -:وصــف وزيــر
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ،إجتمــاع
بروكســل الــذي انعقــد بمشــاركة منســقة
السياســة الخارجيــه لإلتحــاد االوروبــي ووزراء
خارجيــة بريطانيــا وفرنســا والمانيــا بأنــه إجتمــاع
كان ينطــوي علــى رســالة سياســية هامــة وان
اجــراء سياســيا مناســبا اتخــذ للبــدء واالنطــاق.
وقــال الوزيــر ظريــف بعــد عودتــه مــن
بروكســل للصحفييــن :إن االوروبييــن أعــدوا قائمــة
باالجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا للحفــاظ علــى
االتفــاق النــووي وإن هــذه القائمــة تتطلــب تطبيقـاً
ميدانيــاً وتفصيليــاً يجــب علــى اساســه إتخــاذ
قــرارات بانــه الــى اي مــدى يكفــل مصالــح ايــران.
واضــاف :البدايــة كانــت مجديــة وبينــت
بــأن االتفــاق النــووي مجموعــة مســتقلة الصلــة

إلنقاذ االتفاق النووي واالبقاء عليه

لهــا بباقــي الملفــات
وأن التزامــات الــدول
بهــذه المعاهــدة التــزام
مســتقل خــارج عــن أيــة
قضايــا اُخــرى.
هــذه
وأوضــح،
الخطــوة كانــت منشــودة
شــريطة إتخــاذ قــرار
قائــم علــى ديمومــة
اإلتفــاق النــووي وأنهــا
خطــوة تضمنــت رســالة سياســية هامــة لكنهــا
ليســت النهايــة فالــدول االوروبيــة لديهــا إجتمــاع
قمــة وســتناقش فيمــا تناقشــها اإلتفــاق النــووي

واصفاً الداعمين لفلسطين وسوريا عدواً للسعودية..

االعالم السعودي :سنقف مع "اسرائيل"
اذا حاربت ضد ايران

الريــاض  -وكاالت انبــاء -:كشــفت صحيفــة "الجزيــرة" الســعودية فــي مقــال لهــا عــن نوايــا نظــام آل
ســعود الوهابــي فــي الوقــوف الــى جانــب الكيــان الصهيونــي فــي اي حــرب يدخــل فيهــا ضــد الجمهوريــة
االســامية االيرانيــة.
وفــي مقــال لــه نشــرته "الجزيــرة" لرئيــس تحريرهــا الســابق بعنــوان "ســأقف مــع اســرائيل لــو ضربــت
ايــران" ،قــال الكاتــب الســعودي المتصهيــن "محمــد آل الشــيخ"
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ما يرفع عددهم الى  721مواطناً في ظل سياسة البطش الطائفي وتكميم األفواه وقمع المعارضين..

الكيان الخليفي يجرد  115مواطنًا بحرينيا من جنسيتهم وأحكام بالسجن المؤبد بح ّق  53آخرين
* السلطات الخليفية تشدد الحصار العسكري على منزل الشيخ عيسى قاسم بالدراز بعد مرور عام تقريباً

كيهــان العربــي – خــاص -:اســتمراراً لسياســة البطــش الطائفــي
وتكميــم األفــواه وقمــع المعارضيــن ،أســقط الكيــان الخليفــي الدخيــل
جنســية  115مواطنًــا ضمــن مشــروع االنتقــام مــن المطالبيــن بالتحــوّل
الديمقراطــي وبنــاء دولــة العدالــة والمســاواة واحتــرام حقــول االنســان ،ممّــا
يرفــع عــدد مجــرّدي الجنســية الــى  721مواطنًــا بينهــم نــواب برلمانيــون
وقيــادات سياســية وعلمــاء ديــن ونشــطاء وناشــطات ومواطنيــن.

وســتتخذ القــرار بشــأنه.
واكــد وزيــر الخارجيــة :أن إجتمــاع اللجنــه
المشــتركه ســيعقد غــداً الجمعــة بحضــور خمــس
دول – دون الواليــات المتحــدة – يتــم بعــده تفعيــل
آليــة هــذه اللجنــة.
ورداً علــى ســؤال حــول تبديــد الواليــات
المتحــدة لمفعــول اإلجــراءات االوروبيــة قــال ظريف:
إن هــذه الــدول حليفــة للواليــات المتحــدة ولــن
تتخلــى عــن عالقاتهــا مــع واشــنطن واليعنــي ذلــك
حــدوث شــجار ومشــاحنة بيــن اوروبــا وواشــنطن.
واكــد ان الخطــوات التــي طرحــت في بروكســل
تتضمــن قائمــة مــن االعمــال التــي ينبغــي تنفيذهــا
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وأكــدت جمعيــة الوفــاق البحرينيــة كبــرى حــركات المعارضــة
الســلمية فــي البــاد ،أن النظــام فــي البحريــن بعــد قمــع التظاهــرات
واالحتجاجــات واعتقــال المغرديــن واغــاق المؤسســات السياســية
والثقافيــة ،لجــأ إلــى تفعيــل دور القضــاء فــي معاقبــة المعارضيــن
وهــو مــا دفعــه إلصــدار آالف األحــكام االنتقاميــة ضــدّ المطالبيــن
بالديمقراطيــة.
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شؤون دولية
اوساط سياسية وشعبية عراقية تستهجن التدخل السعودي
في االنتخابات وتحذر من أجندات الرياض
تواصل مسيرات العودة ومواجهات عنيفة مع جيش
العدو في عدة مناطق بفلسطين المحتلة
الجيش السوري  :إعادة األمن واألمان إلى  65مدينة وبلدة
وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي
بوتين :السفن الروسية في البحر المتوسط
متأهبة بسبب التهديدات لسوريا
على الصفحة8

