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بعد اعالن الغزو شن هجومه على الميناء لالستيالء عليه وسط تواطؤ االمم المحدة..

مطالبين بطرد سفيرها وواصفين حكامها بـ”عربان الثورة المضادة”..

القوة الصاروخية اليمنية تدمر بارجة للتحالف السعودي قبالة الحديدة وآليات له في الساحل الغربي

آالف التونسيين يتظاهرون ضد مشروع االنقالب
االماراتي وتدخلها في شؤون بالدهم

الزوارق الحربية التابعة لقوات العدوان تقوم بسحب قتالها وجرحاها من على البارجة المستهدفة وسط تحليق مكثف لطيران األباتشي
* طيران العدوان الغاشم يشن غارات مكثفة على مدينة الحديدة
والساحل الغربي سعياً منه إلنقاذ هجومه من الفشل

* صنعاء :سنطلق كل الصواريخ على أهداف حيوية وعسكرية
لدول مجلس التعاون خاصة السعودية واالمارات

البقية على الصفحة7

* مجموعة األزمات الدولية :حرب اليمن ستدخل مرحلة جديدة أكثر تدميراً
إذا حاولت قوات العدوان السيطرة على الحديدة
* القوة الصاروخية اليمنية تدك مدينة الفيصل العسكرية في جيزان
بصاروخ باليستي من طراز “بدر”1
* عمليات نوعية للجيش واللجان في مختلف الجبهات سيطروا خاللها
على مواقع هامة وكبدوا العدو خسائر فادحة
* استهداف صاروخي ومدفعي لمواقع الجيش السعودي وحليفه السوداني
في نجران وجيزان وقنص السودانيين في عسير

كيهــان العربــي – خــاص -:دمــرت القــوة الصاروخيــة التابعــة للقــوات البحرية
اليمنيــة المشــتركة أمــس االربعــاء ،دمــرت بارجــة تابعــة لتحالــف العــدوان
م قبالــة ســواحل محافظــة الحديــدة ،وذلــك بعــد ســاعات مــن
الســعودي الغاشـ 
إعــان تحالــف الغــزو االجرامــي بــدء عمليــة الهجــوم علــى المحافظــة.

مشددة انها عاجزة عن ادارة حتى قرية في العراق اوافغانستان او اليمن او سوريا..

طهران :سياسة التهديد والحظر والتدخل االميركية
في المنطقة سياسة فاشلة

* المغامرات العسكرية السعودية وتاكيدها على الخيار العسكري جعل الحل السلمي بعيد المنال

طهــران – كيهــان العربــي -:اعلــن منــدوب
ايــران الدائــم لــدى االمــم المتحــدة غــام علــي
خوشــرو ان سياســة التهديــد والحظــر والتدخــل
فــي المنطقــة هــي سياســة فاشــلة ،وقــال :ان
اميــركا تفتقــر للقــدرة علــى البنــاء فــي الشــرق
االوســط وهــي عاجــزة حتــى عــن ادارة قريــة فــي
العــراق او افغانســتان او اليمــن او ســوريا.
ووصــف خوشــرو تصــورات االدارة االميركيــة
عــن ايــران والشــرق االوســط بانهــا ســاذجة للغايــة
واعتبــر اميــركا بانهــا منتهكــة للقوانيــن الدوليــة
واالتفاقيــات المهمــة مــن اعــان الجزائــر الــى
االتفــاق النــووي مــع ايــران.
واشــار الــى سياســات االدارة االميركيــة ازاء
المنطقــة وايــران وقــال ان هــذه االدارة ال تســتطيع
الحديــث اال بلغــة التهديــد والحظــر والتدخــل
هــذا فــي الوقــت الــذي ثبــت فيمــا ســبق ان هــذه
السياســات فــي المنطقــة كانــت فاشــلة وخطــرة
للغايــة وباهضــة الثمــن .وان االزمــات وغيــاب
االســتقرار فــي البلــدان التــي تعرضــت للهجــوم مــن
قبــل اميــركا دليــل علــى فشــل هــذه السياســات .

وتابــع ان اميــركا تفتقــر
لقــدرة االعمــار فــي الشــرق
االوســط وهــي حتــى
عاجــزة عــن ادارة قريــة فــي
العــراق او افغانســتان او
اليمــن او ســوريا.
واشــار الــى بعــض
لالتفــاق
االنتهــاكات
النــووي ابــان ادارة الرئيــس
اوبامــا وقــال ان االميــركان لــم يكونــوا منــذ البدايــة
مــن المبادريــن الــى االلتــزام بتعهداتهــم فــي
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الخبراء االيرانيين ينجحون في فصل الخاليا
السرطانية من الدم

طهران-كيهــان العربــي -:نجــح باحثــو جامعــة
طهــران للطــب ،وجامعــة رازي فــي محافظــة
كرمانشــاه فــي تصميــم جهــاز نانــوي يقــوم بفصــل
الخاليــا الســرطانية داخــل عينــة الــدم المأخــوذة.
وقــال محمــود عمــوزاده تبريــزي الباحــث فــي
جامعــة طهــران للطــب عــن االهــداف المتبعــة فــي
إن هــذه العمليــة البحثيــة تنقســم
هــذا المشــروع ّ :
الــى شــطرين؛ األول منهمــا يتــم الســعي فيــه الــى
توظيــف مــواد زهيــدة البقية على الصفحة7

الوفاق البحرينية :حرمان أكثر من  50الف مواطن من الترشح
خطوة الستحكام قبضة االستبداد
«نيويوركر» تكشف تفاصيل التنسيق االميركي
الصهيوني السعودي االماراتي لمواجهة ايران

طهــران -كيهــان العربــي -:تصــدر عنــوان
«النظــام العالمــي الجديــد لمرحلــة ترامــب»
تقريــر لموقــع «نيويوركــر» االخبــاري يتنــاول
مســألة كيــف شــكلت الــدول العربيــة المطلــة
علــى الخليــج الفارســي بتنســيق اميركــي
صهيونــي جبهــة جديــدة ضــد ايــران ،فيمــا
تناســوا القضيــة الفلســطينية.
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على الصفحتين2و3

مستخدمين تقنية النانو..

مؤكدة أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب القانون والمهنية..

المنامــة – وكاالت انبــاء -:اعتبــرت جمعيــة
الوفــاق الوطنــي اإلســامية كبــرى حــركات
المعارضــة فــي البحريــن ،أن ذهــاب النظــام

«النجباء» :االنظمة الرجعية بالمنطقة
كالسعودية تعيق تحرير فلسطين
العهد الجديد :ابن سلمان لم ينصب
نفسه ملكا إلى اآلن النه خائف
خاشقجي :تحالف الصدر والعامري محبط
للمملكة السعودية
التليغراف :كيم لم يوقع بـ»قلم القمة»
خوفا من التعرض للتسمم

الخليفــي لتعديــل قانونــي يحــرم منتســبي
الجمعيــات الوطنيــة مــن حقوقهــم المدنيــة
والسياســية قــد يشــمل أكثــر مــن  50ألــف مواطــن
بحرينــي ينتمــون لجمعيــات الوفــاق ووعــد وأمــل.
وأكــدت الوفــاق :أن هــذا التعديــل هــو محاولــة
لتعويــض حجــم الفشــل السياســي الكبيــر
الضاغــط علــى الســلطة نتيجــة اســتمرار الحــراك
الشــعبي فــي البحريــن والمطالــب بالتحــول
نحــو الديمقراطيــة وبنــاء دولــة العدالــة والقانــون
والمؤسســات.
وقالــت :إن هــذا المشــروع ال مثيــل لــه فــي
أي مــكان آخــر فــي العالــم ،وهــو يكشــف طــرق
وأســاليب الدولــة العميقــة فــي ترســيخ االســتبداد
والتســلط وإحــكام القبضــة علــى كل مفاصــل الحيــاة
عبــر توظيــف القانــون والمؤسســات فــي خدمــة
الديكتاتوريــة.
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تونــس  -وكاالت انبــاء -:حالــة مــن الغضــب الحزبــي والمجتمعــي،
يعيشــه الشــارع التونســي حيــث شــهدت العاصمــة تونــس ،تظاهــرة
صاخبــة منــددة بمشــروع االنقــاب اإلماراتــي الفاشــل ،والتدخــل فــي
الشــؤون الداخليــة ،وطالــب المشــاركون الســلطات بطــرد الســفير اإلماراتــي
مــن تونــس.
وتجمهــر اآلآلف مــن المواطنيــن التونســيين مســاء الثالثــاء وســط
شــارع الحبيــب بورقيبــة ،قبالــة وزارة الداخليــة ،للتنديــد بمحاولــة االنقــاب
الفاشــلة فــي تونــس التــي ترعاهــا اإلمــارات ،و”تحــرك خيوطهــا ،أصابــع
ً
الثــورة المضــادة ،التــي ال تريــد خيــرا لتونــس .البقية على الصفحة7

متلقياً اتصا ً
ال هاتفياً من نظيره الفرنسي..

الرئيس روحاني :ال مجال عمليا للبقاء في االتفاق النووي اذا لم تتمكن ايران االستفادة منه
* تواجد المستشارين االيرانيين في هذا البلد يأتي بدعوة
رسمية من الحكومة السورية لمكافحة االرهاب

طهــران – كيهــان العربــي -:اعــرب رئيــس
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي فــي اتصــال
هاتفــي مــع نظيــره الفرنســي «ايمانوئيــل ماكرون»،
عــن ارتياحــه لمواقــف اوروبــا بمــا فيهــا فرنســا لحــد
االن لصــون االتفــاق النــووي .
واكــد الرئيــس روحانــي خــال إتصــال هاتفــي
تلقــاه مــن «ماكــرون» ،علــى ضــرورة ان تكــون
هــذه التصريحــات والبيانــات مصحوبــة باجــراءات
وحلــول عمليــة وملموســة لضمــان مصالــح ايــران
فــي االتفــاق النــووي .
واشــار الــى الفرصــة الزمنيــة المحــدودة لتقديــم
الحلــول العمليــة وضمــن تاكيــده علــى ضــرورة عــدم
الســماح بالقضــاء علــى هذا المكســب الدبلوماســي
الكبيــر مــن خــال االجــراءات االحاديــة ونقــض
العهــود ،وقــال :اذا لــم تتمكــن ايــران مــن االســتفادة
مــن امتيــازات هــذا االتفــاق فــا مجــال عمليـاً للبقــاء
فيــه .
واعــرب رئيــس الجمهوريــة عــن املــه فــي ان

* الرئيس الفرنسي :باريس متمسكة باالتفاق النووي وتبذل ما
بوسعها لصونه وضمان مصالح ايران فيه

تتكلــل مســاعي الــدول
واالتحــاد
الخمــس
االوروبــي الــى جانــب
ايــران بالنجــاح .
كمــا تنــاول الشــأن
الســوري مشــيرا الــى
ان تواجــد المستشــارين
االيرانييــن فــي هــذا
البلــد يأتــي بدعــوة
رســمية مــن الحكومــة
الســورية لمكافحــة االرهــاب علــى خــاف التواجــد
الالمشــروع لقــوات بعــض الــدول وعبــر عــن
املــه فــي ان يجــري اجتثــاث جــذور االرهــاب فــي
هــذا البلــد علــى وجــه الســرعة فــي ظــل الجهــود
المشــتركة للقــوات الســورية والحليفــة وان تنتهــي

مشيراً أن االتحاد االوروبي والصين وروسيا يعملون حاليا عليها..

ظريف :لم نتسلم بعد أي محفزات عملية الزمة
من أطراف االتفاق النووي

طهــران  -كيهــان العربــي -:قــال وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ،أن الجمهورية االســامية
فــي ايــران لــم تتســلم بعــد أي رزمــة عمليــة الزمــة مــن اطــراف االتفــاق النــووي ،مضيفــا ان االتحــاد االوروبــي
والصيــن وروســيا يعملــون علــى هــذه المحفزات.
وبشــأن مســار المفاوضــات مــع االتحــاد االوروبــي والصيــن وروســيا بعــد انســحاب ترامــب مــن االتفــاق
النــووي ،قــال الوزيــر ظريــف :خــال الجولــة االخيــرة مــن المحادثــات
البقية على الصفحة7

مستعرضة االجراءات المتخذة للحفاظ على االتفاق النووي خالل اجتماع للبرلمان االوروبي..

موغريني :نعمل على اجراءات ملموسة لحفظ التعاون مع ايران في المجاالت االساسية

* علينا اتخاذ اجراء جماعي على مستوى االتحاد الى جانب
االجراءات الفردية لكل دولة بصورة منسقة
* موقف اوروبا لم يتغير ومازلنا ملتزمين بالتنفيذ المؤثر
والكامل لالتفاق النووي مع ايران
* اجراءات ايران التمهيدية لتطوير امكانياتها النووية ال تعد
نقضا لخطة العمل الشامل المشتركة

بروكســل  -وكاالت انبــاء -:اســتعرضت مســؤولة السياســة الخارجيــة
فــي االتحــاد االوروبــي «فدريــكا موغرينــي» ،االجــراءات المتخــذة للحفــاظ
علــى االتفــاق النــووي مــع ايــران ،واعلنــت بــان التركيــز االن يجــري علــى
الشــركات االوروبيــة الصغيــرة والمتوســطة التــي لهــا عالقــات اقــل مــع
الســوق االميركيــة ،للتعــاون مــع الجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
وخــال اجتمــاع للبرلمــان االوروبــي قالــت «موغرينــي» ،اننــا نعمــل
االن علــى اجــراءات ملموســة بهــدف حفــظ التعــاون مــع ايــران فــي مجــاالت
اساســية مثــل المعامــات المصرفيــة والتمويــل (بصيغــة فاينانــس) والتجــارة

الحاجــة فــي نهايــة المطــاف الــى تواجــد القــوات
االجنبيــة .
واشــار الرئيــس روحانــي الــى التقــدم الجيــد
الحاصــل علــى مســار تدويــن الدســتور الجديــد فــي
ســوريا بيــن الحكومــة والمعارضــة مرحبــا بمواصلــة
المشــاورات والمباحثــات االيرانيــة الفرنســية علــى
صعيــد ارســاء دعائــم االســتقرار واالمــن في ســوريا.
بــدوره جــدد الرئيــس الفرنســي «ماكــرون»
خــال هــذا االتصــال الهاتفــي الــذي اســتغرق
ســاعة ،تاكيــده علــى ان باريــس متمســكة
باالتفــاق النــووي وهــي تبــذل مــا بوســعها
لصونــه وكشــف عــن سلســلة اجــراءات وحلــول
عمليــة لضمــان مصالــح ايــران فــي االتفــاق
النــووي .
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واالســتثمارات والنفــط والنقــل.
واعتبــرت،ان الســبيل الوحيــد النجــاح هــذه االنشــطة هــو اتخــاذ اجــراء
جماعــي علــى مســتوي االتحــاد االوروبــي وكــذاك االجــراءات الفرديــة لــكل
دولــة بصــورة منســقة.
ودعــت المســؤولة االوروبيــة ،ايــران فــي المقابــل الــى 'تحســين
معاييرهــا فــي مواجهــة غســيل االمــوال وتمويــل االرهــاب واجــراء االصالحــات
المصرفيــة' معتبــرة هــذه االمــور 'خطــوات اساســية للمزيــد مــن اســتقطاب
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المصــارف والشــركات االوروبيــة'.

شؤون دولية
«الفتح» و «سائرون» تقطعان الطريق على رهانات
سفارتي واشنطن والرياض في بغداد
مركز حقوقي فلسطيني يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق
في جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين
ا لجان الشعبية تحبط محاوالت تسلل إلرهابيي “جبهة
النصرة” إلى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين
صحف أميركية :كيم خدع ترامب
في سنغافورة!
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