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اليوم .. رئيس الوزراء الياباني 
في طهران

طوكيــو - وكاالت انبــاء:  اعلــن "يوشــيهيده 
اليابانــي،  الــوزراء  مجلــس  أميــن  ســوجا" 
آبــى"  " شــينزو  اليابانــي  الــوزراء  أن رئيــس 
للقــاء  األربعــاء  اليــوم  طهــران  الــى  ســيصل 

اإليرانييــن. المســؤولين 
ــاء  ــي لق ــاء ف ــس الثالث ــوجا" أم ــرح" س وص
طهــران،  فــي  ســيجتمع  "آبــي"  أن  صحفــي، 
ــورة االســالمية ورئيــس  ــد الث مــع ســماحة قائ

. الجمهوريــة 

مشددًا أن طهران لم تصل بعد لمستويات التخصيب ضمن االتفاق النووي..

الفروف: إبرام معاهدة "عدم االعتداء" بين ايران 
والدول العربية سيكون مفيدا

* أوروبا ال تظهر أي استقاللية في اتخاذ القرار وعليها تفعيل آلية للحفاظ على مزايا ايران االقتصادية والتجارية من االتفاق النووي

مستهدفًا راداراتها المتطورة وغرف التحكم والسيطرة ومخازن أسلحة في القاعدة..

سالح الدرون اليمني يدك قاعدة خالد الجوية في العمق السعودي ويلحق بها أضراراً كبيرة
* صنعاء تدعو المدنيين السعوديين واالماراتيين الى االبتعاد عن األهداف العسكرية والحيوية في بلديهما

»مايكو ماس« واعترافه 
بالعجز

صياغة خطة إيران االستباقية لنزع 
سالح اميركا في فرض الحظر

خالل المنتدى الدولي للتقنية واالبداع في آسيا واوقيانوسيا..

ستاري: نمو ايران العلمي االول في غرب 
آسيا والـ 15 عالميا

طهــران- كيهــان العربي:-أكــد مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون العلميــة والتقنيــة ســورنا ســتاري، 
أن ايــران ســجلت اعلــى نمــوا علميــا فــي عــام 2011 وحاليــا تتصــدر غــرب آســيا وبالمركــز 15 عالميــا.

وأوضــح ســتاري فــي المنتــدى الدولــي للتقنيــة واالبــداع فــي آســيا واوقيانوســيا الــذي عقــد فــي طهــران 
امــس الثالثــاء، أن الشــركات الناشــئة أوجــدت حــراكا وديناميكيــة ببيئــة االبتــكار، وبعضهــا تمكــن مــن مــلء 
فــراغ الالعبيــن العالميــن مثــل "يوتيــوب" و"أمــازون" فــي ايــران، وتحولــت الــى شــركات مقتــدرة، تبحــث 

عــن الحضــور فــي اســواق المنطقــة.

تحرك نيابي عراقي بتعديل الدستور ليتم انتخاب 
رئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب

الفلسطينيون يحرقون صور قادة 
السعودية واالمارات والبحرين

الجيش السوري يقضي على إرهابيين من »النصرة« في حماة 
ويحبط هجوما إرهابياً شرق تدمر

المعارضة السودانية توقف العصيان 
وتسمي رئيس الحكومة

محلل عراقي: »أياد أمريكية« وراء 
الحرائق في نينوى

جنرال كندي: داعش ما يزال يشكل 

تهديدًا على العراق

البنتاغون يوقف تدريب الطيارين األتراك على 
»إف-35« بعيد شراء تركيا »إس-400«

باحث بالشؤون االسرائيلية: زيارة »الوفد االسرائيلي« 

لتونس تنال من الثورة التونسية
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داعيًا اوروبا الصمود بوجه االرهاب االقتصادي االميركي ضد الشعب االيراني..

الرئيس روحاني: لم نشهد طيلة العام الماضي أي خطوة جادة من قبل أوروبا
* ايران لعبت دوما دورًا مؤثرًا  وإيجابيًا على صعيد تطوير وتعزيز إستقرار وأمن المنطقة وهو رهن مساعيها

* خطوة االدارة االميركية في منع دخول المواد الغذائية واالدوية الى ايران 
للضغط على شعبنا ما زعزع أمن المنطقة

* االتفاق النووي الذي كان سيشكل قاعدة للحوار والدبلوماسية، تحول بسبب 
نقض اميركا الى عنصر لسوء الظن بشان مبدأ المفاوضات

* »ماس«: من يعرف تاريخ ايران يعلم جيدا ان استراتيجية تشديد 
الضغوط ضد الشعب االيراني غير مجدية ابدا

رئيــس  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحاني ان علــى اوروبا 
الصمــود بوجــه االرهــاب االقتصــادي االميركــي ضــد 
الشــعب االيرانــي، وااللتــزام بتعهداتهــا ازاء االتفــاق 

النــووي. 
اســتقباله  خــالل  روحانــي  الرئيــس  واشــار 
فــي  مــاس«  »هايكــو  االلمانــي  الخارجيــة  وزيــر 
طهــران، الــى العالقــات الحميمــة والوديــة والعريقــة 
ارادة الجمهوريــة  ايــران والمانيــا، وقــال: ان  بيــن 
االســالمية فــي ايــران تقــوم علــى تنميــة العالقــات 
السياســية واالقتصاديــة مــع دول االتحــاد االوروبــي 

والســيما المانيــا.
ولفــت الــى مســاعي طهــران الرســاء دعائــم 
المنطقــة،  فــي  االرهــاب  ومكافحــة  االســتقرار 
ــال:  والســيما فــي افغانســتان والعــراق وســوريا، وق
ــى  ــا عل ــرا  وايجابي ــا دورا مؤث ــت دوم ــران لعب ان اي
صعيــد تطويــر وتعزيــز اســتقرار وامــن المنطقــة، 
رهــن  هــو  المنطقــة  تشــهده  الــذي  االمــن  وان 

ايــران. مســاعي وجهــود 

اســتتباب  بــان  الجمهوريــة،  رئيــس  وافــاد 
االســتقرار واالمــن فــي المنطقــة هــو مــن ثمــار 
ــود  ــد جه ــاق جــاء بع ــاره اتف ــووي، باعتب ــاق الن االتف
ــركا ومــن  ــال: ان امي ــا، وق ومفاوضــات دامــت 12 عام
خــالل خروجهــا مــن جانــب واحــد مــن االتفــاق 
خاضــت  دول   7 اتفــاق  تجاهلــت  قــد  النــووي، 

المفاوضــات، وكذلــك قــرار مجلــس االمــن، وقامــت 
بممارســات ارهابيــة فــي المنطقــة، ولكــن لالســف 
لــم نشــهد فــي هــذا المجــال اي رد فعــل مســؤول 

ومناســب مــن قبــل اوروبــا ازاء اميــركا.
وتابــع بالقــول: ان اميــركا ومــن خــالل حظرهــا 

الظالــم تنتهــج

ــر الخارجيــة  ــاء:  قــال وزي موســكو - وكاالت انب
الروســي »ســيرغي الفــروف«، أن روســيا تعتبــر 
إبــرام معاهــدة حــول عــدم االعتــداء بيــن إيــران 

والــدول العربيــة ســيكون مفيــدا.
»قــراءات  منتــدى  أمــام  »الفــروف«  وقــال 
بريماكــوف« أن اقتــراح وزيــر الخارجيــة االيرانــي 
عــدم  اتفاقيــة  إبــرام  مؤخــرًا  ظريــف  الدكتــور 
اعتــداء بيــن طهــران والــدول العربيــة علــى الخليــج 

أيضــا. مفيــدا  ســيكون  الفارســي،  
وقــال إن عــددا مــن دول مجلــس التعــاون علــى 
اســتعداد للنظــر بمبــادرة طهــران حــول معاهــدة 

ــداء. ــدم االعت لع
واضــاف الفــروف: الرئيــس الروســي فالديميــر 
بوتيــن تحــدث عــن بــدء عمليــة بنــاء ثقة وتشــكيل 

نظــام أمنــي فــي منطقــة الخليــج الفارســي.
ــم  ــران ل ــة الروســي، إن إي ــر الخارجي ــال وزي وق
تصــل بعــد الــى مســتويات تخصيــب اليورانيــوم 

االيرانــي،  النــووي  االتفــاق  فــي  إليهــا  المشــار 
مطالبــًا بتفعيــل االتفــاق مــع االتحــاد األوروبــي علــى 
إنشــاء آليــة للحفــاظ علــى مزايــا ايــران االقتصاديــة 
مشــاركة  دون  النــووي  االتفــاق  مــن  والتجاريــة 
ــا  ــع ألماني ــيق م ــك بالتنس ــدة، وذل ــات المتح الوالي

وفرنســا وبريطانيــا، والــذي أقــر منــذ أســابيع.
واضــاف: عــالوة علــى ذلــك، وكمــا فهمنــا علــى 
ســيتم  اآلليــة  أن  لنــا  الواضــح  مــن  كان  األقــل، 
إعدادهــا مــع توقــع أن تســتخدمها جميــع الــدول 
التــي تتعامــل مــع ايــران. وإال فإنهــا ســتكون معيبــة. 
التــي  البضائــع  علــى  قيــود  هنــاك  تكــون  ولــن 
ســتخدمها هــذه اآلليــة. وبــادئ ذي بــدء، يتعلــق 
األمــر بالنفــط. فبالنســبة إليــران، هــذا هــو الشــيء 
األكثــر أهميــة، وهــذا مذكــور فــي خطــة العمــل 

المشــتركة. الشــاملة 

في إطار سياسة البطش الطائفي ضد األقلية الشيعية بالمملكة..

المرصد الحقوقي: 14 طفال سعودياً أعدموا أو أصدرت نيابة آل سعود أحكام أعدامهم
* الملك "سلمان" وقع على حكم إعدام )703( أشخاص منذ توليه الحكم بعد أن تعرضوا ألنواع التعذيب

ايران إحدى أفضل 10 دول في العالم 
في المؤشرات الصحية

طهــران- كيهــان العربــي:  بعــد ان نشــر خبــر إصــدار الحكــم علــى الطفــل 
الســعودي »مرتجــى قريريــص« بقطــع الــرأس، أعلــن المرصــد الحقوقــي 
انــه مــذ مجــئ الملــك ســلمان ونجلــه للحكــم تــم إعــدام 14 طفــال او حكــم 

أعدامهــم قيــد التنفيــذ، علــى خلفيــة طائفيــة.
فمنــذ ان طالبــت النيابــة العامــة فــي الســعودية اصــدار حكــم االعــدام 

بحــق »مرتجــى قريريــص« والــذي اعتقلتــه الســلطات الســعودية وعمــره 
13 عامــا، واســتغرق االمــر 4 ســنوات بعــد اعتقالــه لتوجيــه اتهامــات إليــه 
»اوروبــي  حقوقــي  مرصــد  أشــار  ارهابيــة،  لمنظمــة  االنضمــام  منهــا 
ســعودي« خــالل تقريــر الــى اطفــال آخريــن قــد أعدمــوا فــي الســعودية 

أو قيــد التنفيــذ.

طهران-فــارس: قــال كبيــر مستشــاري وزيــر الصحــة 
والتعليــم الطبــي فــي شــؤون الصحــة الحربيــة العميــد 

نصــر اهلل فتحيــان إن مؤشــرات الصحــة والعــالج فــي 
البــالد باتــت فــي أعلــى المســتويات وأكثرهــا تقدمــًا 

ــم. ــي العال ــدان ف ــن أفضــل 10 بل ونمــوًا ، وتعــد مــن بي
تصريــح  فــي  فتحيــان،  نصــراهلل  واضــاف 
أدلــى بــه خــالل ملتقــى تكريــم ذكــرى الشــهداء 
كردســتان  بجامعــة  الصحــي  والقطــاع  االطبــاء 
والعالجــي  الصحــي  القطــاع  إن  الطبيــة،  للعلــوم 
يعــد االكثــر تقدمــا وتطــورا فــي بلــدان العالــم كمــا 
إن المؤشــرات الصحيــة تعــد مــن بيــن البلــدان 

العشــرة االكثــر تفوقــا فــي العالــم.
وتابــع: لقــد حقــق أطباؤنــا إنجــازات فــي حــرب 
الســنوات الثمانــي )التــي شــنها النظــام العراقــي 
الســابق فــي عقــد الثمانينــات( والتــي تعــد االولــى 

فــي قطــاع الطــب الحديــث.
واشــار الــى االنجــازات التــي حققتهــا ايــران فــي 
القطــاع الدفاعــي، الفتــا الــى أنهــا بلغــت مرحلــة 
االكتفــاء الذاتــي حيــث تســتطيع قواتنــا المســلحة 

الدفــاع عــن كيــان البــالد والشــعب.

نعزي األمة االسالمية بذكرى الجريمة النكراء للفرقة الوهابية الضالة وآل سعود بهدم قبور أئمة الهدى)عليهم السالم( في البقيع الغرقد

* سالح الجو المسير اليمني نفذ أكثر من 1300 عملية رصد واستطالع 
وأستهداف ألكثر من 300 هدف عسكري

* أبرز العمليات التي نفذها سالح الجو المسير اليمني كانت استهداف 
مطار أبو ظبي، ومطار دبي في االمارات

* العميد سريع: قاعدة الملك خالد الجوية أكبر القواعد العسكرية للعدوان 
ومنطلق لتنفيذ أهدافه العدوانية ضد شعبنا

155 استاذا جامعيا اوروبيا يدعون لمقاطعة 
الكيان الصهيوني

طهران/كيهــان العربــي: طالــب 155 اســتاذا جامعيــا اوروبيــا مــن االتحــاد االوروبــي خــالل رســالة مقاطعــة 
الكيــان الصهيونــي فــي مجــال بيــع االســلحة.

ــي  ــي بحــق  الفلســطينيين ف ــان الهصيون ــل الكي ــن قب ــوق االنســان  م ــاك حق فبالنظــر لحــاالت انته
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، تتزايــد اطــالق التحذيــرات مــن قبــل بعــض الــدول االوروبيــة االكثــر اســتقاللية 

ومواطنيهــا مــن اســتمرار دعــم اوروبــا الجــراءات اســرائيل.
وحســب قنــاة العالــم، فــان 155 اســتاذا جامعيــا اوروبيــا طالبــوا االتحــاد االوروبــي مقاطعــة الكيــان 
ــاف  ــوا بايق ــة. وطالب ــج البحثي ــي البرام ــا المشــاركة ف ــا، وال يســمح له ــع االســلحة له ــي وحظــر بي الصهيون

البقية على الصفحة7دعــم اوروبــا لشــركات تصنيــع االســلحة االســرائيلية ماليــا، والتــي


	_GoBack

