
وجــاء فــي تقريــر لقنــاة »المياديــن« الفضائيــة، أن عــداء المؤسســة 
ــة  ــة خصب ــذ ســقوط »الشــاه«، ووجــدت أرضي ــران متجــذر من ــة إلي األميركي

الســتمرار وتجديــد موجــات العــداء إليــران.
العامــل المغيــب لــدى العديــد مــن الساســة والمراقبيــن، عنــد اســتعراض 
السياســة األميركيــة فــي عمــوم منطقــة الوطــن العربــي واإلقليــم، هــو »عــدم 

اســتثنائها لعــداوات دائمــة، بــل تعززهــا

مشددًا أنه لن يقف مكتوف األيدي تجاه ممارسة الظلم ضد المسلمين..

سالح البحر للحرس: سنغلق مضيق هرمز إن فرضت 
قيود على إستخدامنا له

ــي رضــا تنكســيري  ــرال عل طهــران – كيهــان العربــي:- أكــد االدمي
قائــد القــوة البحريــة التابعــة لحــرس الثــورة االســامية، إن مضيــق 
مــن  منعنــا  واذا  الدوليــة،  القوانيــن  وفــق  بحــري  ممــر  هــو  هرمــز 
اســتخدام هــذا الممــر فســنقوم بإغاقــه، ولــن نتــردد فــي الــرد علــى اي 

ــة. ــاه االيراني ــد للمي تهدي
وقــال االدميــرال تنكســيري أمــس األثنيــن: ان حــرس الثــورة االســامية 
تــم تأسيســه للدفــاع عــن الثــورة االســامية. والدفــاع عــن الثــورة االســامية 
ال يعــرف حــدا، وإن تغييــر القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية ال عاقــة 

بالقــرار االميركــي االخيــر.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية هذا ما تخشاه المعارضة األميركية من التصعيد ضد ايران..

النخب الفكرية األميركية: دوافع الرئيس "ترامب" ضد الحرس الثوري هو تحطيم ايران ونيل رضى "نتن ياهو"
* المؤسسة العسكرية "البنتاغون": نخشى بجدية من مدى الضرر الذي سيلحق بحلفاء أميركا في المنطقة، والخطر الذي ستتعرض له القوات األميركية هناك

الصين: نعارض دوما الحظر 
األحادي ضد ايران

اليوم.. وزير الدفاع 
يزور روسيا 

طهــران – كيهــان العربــي:- ســيتوجه وزيــر 
الدفــاع العميــد أميــر حاتمــي الــى روســيا اليــوم 
الثاثــاء لحضــور مؤتمــر موســكو لألمــن الدولــي.
وســيصل الوزيــر أميــر حاتمــي وزيــر الدفــاع 
اليــوم الــى موســكو تلبيــة لدعــوة مــن وزيــر 
"ســيرجي شــويغو"  الجنــرال  الروســي  دفــاع 
للمشــاركة والقــاء كلمــة فــي المؤتمــر الــذي 

يعقــد مــن 23 الــى 25 أبريــل .

المقداد: عمق العالقات بين سوريا وايران يسهم في 
تحقيق األهداف المشتركة للبلدين

وكاالت   - دمشــق 
انبــاء:- اكــد نائــب وزيــر 
الخارجيــة والمغتربيــن 
عمــق  بــان  الســوري 
ــوريا  ــن س ــات بي العاق
فــي  يســهم  وايــران 
االهــداف  تحقيــق 
للبلديــن. المشــتركة 

ــًا برئاســة أميــر خجســته رئيــس جمعيــة الصداقــة البرلمانيــة  ــًا إيراني وخــال اســتقباله وفــدًا برلماني
اإليرانيــة الفلســطينية فــي مجلــس الشــورى اإلســامي، أكــد المقــداد أهميــة وعمــق العاقــات الســورية 

اإليرانيــة ومســاهمتها فــي تحقيــق األهــداف

.."F في ضربة صاعقة لصاروخ "بدر

مقتل 54 ضابطاً سعوديا ومرتزقاً وجرح 
عشرات آخرين قبالة جيزان

* إسقاط طائرتي تجسس للغزاة وإفشال محاولة تسلل لهم ولمرتزقتهم في الدريهمي وتطهير مناطق في الضالع

داعيًا لمواجهة شاملة لإلرهاب وجذوره ولكل من يقف خلفه..

نصر الله: نحن امام مشهد جديد من مشاهد الطغيان االميركي على دولة كبيرة ومهمة أي ايران

من أمهات إيرانيات..

جهانغيري يعلن تسيلم الئحة منح الجنسية لألجانب 
الى مجلس الشورى االسالمي

طهــران- كيهــان العربــي:- أعلــن نائــب النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة إســحاق جهانغيــري، تقديــم 
الئحــة يتــم بموجبهــا منــح الجنســية لألجانــب المولوديــن مــن أمهــات إيرانيــات إلــى البرلمــان.

وصــرح جهانغيــري، علــى هامــش الحفــل الختامــي لمهرجــان تكريــم المــرأة والــذي عقــد امــس االثنيــن 
ــا بتقديــم الئحــة منــح الجنســية لألجانــب المولوديــن مــن األمهــات  ــا قمن ــًا إنن فــي جامعــة طهــران، قائ
اإليرانيــات إلــى البرلمــان بهــدف دعــم الثــروة العلميــة للبــاد، معربــًا عــن أملــه بــأن تحظــى الائحــة بقبــول 

نــواب الشــعب.

مشيرا الى اواصر العالقات بين شعبي البلدين، خالل استقباله رئيس الوزراء الباكستاني..

قائد الثورة االسالمية: ينبغي تعزيز العالقات بين ايران وباكستان خالفا لرغبة االعداء

ابحثوا عن االرهاب في واشنطن 
وتل ابيب والرياض

الحرية والتغيير السوداني: نعتزم سحب جنودنا 
من اليمن خالل الفترة االنتقالية

نائب أردني: المعسكر العربي بقيادة 
السعودية يدعم »صفقة القرن«

وسائل إعالم سودانية: البشير أصيب بجلطة 
ويرفض تناول الطعام واألدوية

مسؤول قطري يرد على اتهام أنور 
قرقاش للدوحة باالنتهازية

برلمانيون عراقيون : تصرف السعودي »ال الشيخ« يعتبر 
تجاوزا لمبدأ االحترام المتبادل بين البلدين

المقاومة االسالمية الفلسطينية : المواجهة الشاملة الخيار 
األمثل للرد على اعتداءات العدو بالقدس

الجيش السوري يدمر بضربات مدفعية وصاروخية أوكارا 
إلرهابيي “جبهة النصرة” بريف إدلب

مصادر صهيونية:”صفقة القرن” انتقلت من السعوديّة 
إلى السيسي بتوصية من نتنياهو!

على الصفحة الثانية العدد )10111( السنة التاسعة والثاثون ، الثاثاء 17 شعبان، 1440 هـ ق  3 ارديبهشت 1398 هـ ش،  23 نيسان 2019م

طهران: ال نكترث أساسا باإلعفاءات األميركية 
الممنوحة لبعض الدول

*ما نقلته احدى الصحف الكويتية عني هو امر 
خيالي ال صحة له على االطالق

* العالم الذي يسكت على عدوان ترامب على ايران فهو عالم يفتح 
الباب امام االستباحة االميركية على الدول والشعوب

* يجب االضاءة على حقيقة سياسة السعودية واالمارات بالعالم العربي واالسالمي، 
حقيقة موقفهما في السودان وليبيا واليمن والجزائر والبحرين

* عندما يصل الشعب الفلسطيني لمرحلة اليأس يمكن ان تمر صفقة القرن لكن عندما 
يتحلى بالثقة واالمل وااليمان ال يمكن ان يفرضوا عليه أي شيء

* أنا أميل الى استبعاد الحرب االسرائيلية لعدم جهوز الجبهة الداخلية االسرائيلية وكل ما يتغنى 
به الصهاينة على قدرتهم مواجهة الصواريخ غير صحيحة

طهــران – كيهــان العربــي:- اســتنكر االميــن 
اهلل،  نصــر  حســن  الســيد  اهلل  لحــزب  العــام 
التفجيــرات االرهابيــة التــي اســتهدفت ســريانكا، 
واكــد ان هــذه االعتــداءات ال تمــت بــأي صلــة وبــأي 
شــكل الــى االنســانية، وتابــع نتــرك لايــام القليلــة 
ــذه  ــذت ه ــي نف ــة الت ــة الجه ــرف هوي ــة لنع المقبل
مــن  الكثيــر  هنــاك  وعندهــا  البشــعة،  المجــزرة 
ودعــا  يقــال،  ان  يجــب  الــذي  والتحليــل  الــكام 
لمواجهــة شــاملة لإلرهــاب وجــذوره ولــكل مــن 

يقــف خلفــه.
وقــال الســيد نصــر اهلل فــي كلمــة لــه خــال 
االحتفــال الــذي أقيــم بالعيــد الســنوي لكشــافة 
للمســلمين  أبــارك  )عــج(،  المهــدي  االمــام 
والمســيحيين باالعيــاد ولكــن االرهــاب المتنقــل 
يمنــع البســمة عــن وجــوه كل اصحــاب االعيــاد، 
ســواء مــا حصــل فــي ســريانكا او مــا يجــري فــي 
اليمــن وفــي فلســطين المحتلــة، وتابــع رغــم كل مــا 

* ما ينطبق على حرس الثورة االسالمية يسري تلقائيًا على سالح البحرية األميركية، 
وتصعيد مديات خطر االشتباك الى »مستويات كارثية«

* الطرفان يتأهبان الستعراض عضالتهما في مضيق هرمز الحيوي سيما بعد  تحذير 
طهران لحاملة الطائرات األميركية الضخمة »جون ستينيس«

* لو تكررت حادثة اعتقال سالح البحرية االميركية، لن تكون نهايتها مطابقة وربما تتعامل 
ايران معهم كعناصر إرهابية وليس كجنود

ــورة  ــرس الث ــف ح ــي بتصني ــرار األميرك ــي:- الق ــان العرب ــران - كيه طه
االســامية ضمــن المنظمــات اإلرهابيــة العالميــة أثلــج صــدور أطــراف ثاثــة 
معاديــة إليــران، واشــنطن وتــل ابيــب والريــاض، مقابــل توجــس وقلــق 
عالمــي مــن اإلســهام بتصعيــد حــدة التوتــرات فــي اإلقليــم، مــن دون اســتبعاد 
ـــ  نشــوب حــرب بيــن طهــران والريــاض لتدميــر البلديــن »بتشــجيع أميركــيـ 

اســرائيلي،« علــى غــرار حــرب الخليــج الفارســي بيــن ايــران والعــراق.

بكيــن – وكاالت انبــاء:- أكــد المتحــدث باســم 
ــا  ــارض دوم ــن تع ــة، ان بكي ــة الصيني وزارة الخارجي
ــة االســامية فــي  الحظــر األحــادي ضــد الجمهوري

ايــران.
وفــي تعليقــه علــى تصاعــد التكهنــات لــدى 
ادارة  إنهــاء  بشــأن  االميركيــة  االعــام  وســائل 
ترامــب االعفــاء بالنســبة لزبائــن النفــط االيرانــي، 
جــدد »قنــغ شــوانغ« أمــس األثنيــن معارضــة بكيــن 

للحظــر الــذي تفرضــه واشــنطن علــى طهــران.
وردا علــى ســؤال بشــأن احتمــال انهــاء اميــركا 
الصيــن  قــال: ان  النفــط االيرانــي،  اعفــاء زبائــن 
ــادي  ــي االح ــر االميرك ــدوام الحظ ــى ال ــارض عل تع

ــران. ضــد اي
وانتقــد »شــوانغ« المواقــف االميركيــة، وقــال: ان 
التعــاون الثنائــي بيــن الصيــن وايــران يتطابــق مــع 

القوانيــن الدوليــة، وال ينتهــك ايــة قوانيــن.
الصينيــة  الحكومــة  انتقــدت  ان  وســبق، 
مــرارا مواقــف ادارة دونالــد ترامــب إزاء ايــران، 
وخاصــة االنســحاب مــن االتفــاق النــووي وإعــادة 

فــرض الحظــر.

كيهــان العربــي - خــاص:- فــي اطــار تواصــل 
قــوات  علــى  الميدانيــة  لألنتصــارات  تحقيقهــا 
العــدوان الســعودي االماراتــي االميركــي داخليــًا 
الســعودية،  األراضــي  عمــق  وفــي  وحدوديــًا 
ــاروخ  ــتركة بص ــة المش ــوات اليمني ــتهدفت الق إس
باليســتي مــن طــراز »بــدر F« معســكرًا لقــوى 
غربــي  والمرتزقــة  الغاشــم  العــدوان  تحالــف 

بجــازان. الطــوال  منطقــة 
اليمنيــة  القــوات  باســم  المتحــدث  وقــال 
يحيــى ســريع، أن الصــاروخ أصــاب الهــدف بدقــة 
عاليــة وأســفر عــن مقتــل 9 ضبــاط ســعوديين 
و45 مرتزقــا وجــرح العشــرات مــن قــوات تحالــف 
غربــي  معســكرهم  اســتهداف  إثــر  العــدوان 

الطــوال بجــازان. منطقــة 
ــدد  ــل ع ــا مقت ــد لصحيفتن مصــدر عســكري اك
وأصيــب  ضابــط  بينهــم  العــدوان  مرتزقــة  مــن 
آخــرون فــي كميــن محكــم للقــوات المشــتركة، 
فيمــا أعطبــت مركبــة عســكرية لمرتزقــة العــدوان 

منفــذ  قبالــة  الســعودي 
علــب فــي عســير.

الجبهــات  وفــي 
مصــادر  أفــادت  الداخليــة 
ان  يمنيــة  عســكرية 
المشــتركة  القــوات 
ســيطرت علــى عــدة قــرى 
الحُشــا  مديريــة  فــي 
بمحافظــة الضالــع جنوبــي 
مــن  وتمكنــوا  اليمــن 

قعَطبــة. مدينــة  نحــو  التقــدم 
يحصــل يجــب ان تبقــى اعيادنــا اعيــادا، والمناســبة 
التــي نجتمــع مــن اجلهــا اليــوم هــي ذكــرى انطاقــة 
بمولــد  ترتبــط  والتــي  المهــدي  االمــام  كشــافة 
االمام)عــج( الــذي حــل باالمــس، وهــو عيــد لــكل 
عامــل فــي هــذه الكشــافة وهــو يــوم عيــد لــكل 

المســتضعفين والمعذبيــن فــي هــذا العالــم حتــى 
قيــام الســاعة.

فــي  لليــأس  نتيجــة  اخطــر  ان  الــى  ولفــت، 
الســلوك الجماعــي هــو القعــود واالستســام امــام 

التحديــات،  كل 

* الرئيس روحاني: ايران وباكستان اتفقتا على تأسيس قوة تدخل سريع 
مشتركة لمكافحة االرهاب في الحدود بينهما

* عمران خان: باكستان لن تسمح بأن تستخدم أرضها لشن اإلرهاب 
ضدّ دول الجوار وال سيما ايران

طهران-كيهــان العربــي:- اعلــن قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل الســيد 
علــي الخامنئــي ان العاقــات الجيــدة بيــن ايــران وباكســتان تخــدم البلديــن 
ولكــن هنــاك مــن يتربصــون شــرا بهــذه العاقــات مــا يســتلزم تعزيــز التعــاون 

ــة االعــداء. ــا لرغب ــف المجــاالت خاف ــي مختل ــات ف والعاق
واعتبــر ســماحته لــدى اســتقباله امــس االثنين رئيــس الوزراء الباكســتاني 
ــه ، اواصــر العاقــات بيــن الشــعبين االيرانــي  عمــران خــان والوفــد المرافــق ل
والباكســتاني بانهــا اواصــر قلبيــة وعميقــة، مؤكــدا ضــرورة تعزيــز العاقــات بيــن 

البلديــن اكثــر فاكثــر رغــم رغبــة االعــداء.
واشــار آيــة اهلل الســيد علــي الخامنئــي الــى الجــذور التاريخيــة للعاقــات 
الهنديــة  القــارة  شــبه  وعظمــة  شــموخ  ذروة  ان  وقــال  الشــعبين،  بيــن 
ــا االســتعمار  ــة وجهه ــر ضرب ــا وان اكب ــان الحكــم االســامي عليه ــت اب كان
البريطانــي لهــذه المنطقــة المهمــة تكمــن فــي القضــاء علــى الحضــارة 

االســامية المتميــزة هنــاك .
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