
مؤكدة انها سمحت بعمليات التفتيش الالزمة..

الوكالة الدولية: ايران ال تزال ملتزمة 
بتعهداتها في االتفاق النووي

 طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة "يوكيــا امانــو" مــرة اخــرى يــوم الخميــس التــزام ايــران التــام باالتفــاق 

النــووي، وانهــا ســمحت بعمليــات التفتيــش الالزمــة.
وفــي اول تقريــر اصــدره "امانــو" بعــد خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي، 
افــاد بــان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ومنــذ التقريــر الســابق احتفظــت 
بالتخصيــب وحجــم المــواد المخصبــة واحتياطيــات المــاء الثقيــل عنــد 
ــج العمــل المشــترك  ــي برنام ــه ف ــن الســقف المحــدد ل ــل م مســتويات اق

الشــامل )االتفــاق النــووي(.
وفــي أول تقريــر مــن نوعــه منــذ إعــالن الرئيــس االميركــي دونالــد 

ترامــب انســحاب واشــنطن فــي الثامــن 
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شؤون دولية الوحدة الصاروخية اليمنية تدك معسكر مستحدث بنجران بصاروخ "بدر 1"..

طيران العدوان السعودي يقصف صعدة بقنابل عنقودية واستشهاد وجرح عشرات األبرياء في عدة مناطق
روس أتوم: خروج اميركا من االتفاق النووي 

لن يؤدي لوقف التعاون مع ايران
موســكو - وكاالت انبــاء:- اعلــن رئيــس شــركة 
ــان االوضــاع  ــوم' اليكســي ليخاتشــوف ب 'روس ات
الجديــدة الحاصلــة بعــد خــروج اميــركا مــن االتفــاق 
ومشــاريع  خطــط  لتوقــف  تــؤدي  لــن  النــووي 

ــران. ــي اي ــاون الروســية ف التع
وقــال ليخاتشــوف فــي تصريــح لقنــاة 'راشــا 
تــودي' الروســية، اننــا ال نــرى اي مخاطــر للمشــاريع 
باالوضــاع  يتعلــق  فيمــا  ايــران  فــي  الروســية 

النــووي. المتعلقــة باالتفــاق 
واضــاف: لــو اتبعنــا القوانيــن الدوليــة وقــرارات 
ــرى اي مخاطــر  ــا ال ن ــي فانن مجلــس االمــن الدول
)للمشــاريع الروســية فــي ايــران( الن المشــاريع 
الروســية فــي ايــران كانــت قــد بــدات قبــل التوقيــع 

ــووي. ــاق الن ــى االتف عل
ــن شــركة  ــاون بي ــا للتع ــك اتفاق ــر ان هنال يذك
'روس اتــوم' الحكوميــة الروســية ومنظمــة الطاقــة 

ــة. ــة االيراني الذري

من أليكس جورج الى الجميع.. سنفطر 
في القدس.. عاصمة فلسطين!

* محمد صادق الحسيني
أرســلها  التــي  الخمــس  الكلمــات  هــذه 
الثمانــي  ذو  الموهــوب،  اللبنانــي  الطفــل 
ســنوات، أليكــس جــورج ســميا، هــي خالصــة 
ــط  ــا وهــي بالضب ــة بكامله ــه األم ــو إلي ــا تصب م
الكلمــات التــي تعبــر عــن ضميرهــا الحقيقــي.

خاصــة ونحــن نشــهد فــي هــذه اللحظــات 
عيــدًا وطنيــًا لبنانيــًا وعيــدًا قوميــًا عربيــًا وعيــدًا 
لــكل أحــرار العالــم هــو عيــد المقاومــة والتحريــر 
والنصــر المؤســس لعصــر االنتصــارات عيــد 25 

أيــار المجيــد...
صفقــة  وال  عربيــة  ســالم  مبــادرة  فــال 
عــدة  إمــارات  إلقامــة  مخططــات  وال  قــرن 
يحكمهــا  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  فــي 
االحتــالل:  ســلطات  عليهــم  تطلــق  مــن 
»شــخصيات قياديــة فلســطينية«، وال عــودة 
إلــى أيّ شــكل مــن أشــكال اإلدارات المحليــة 
لمناطــق الضفــه الغريبــة، بعــد أن تقســمها 
مناطــق،  اربــع  أو  ثــالث  االحتــالل  ســلطات 
محلــي  حكــم  مجلــس  منهــا  كاًل  يحكــم 
ــك  ــروّج لذل ــا ي ــة، كم ــه الســلطة المحتل تعين
مــن  اإلســرائيليون  والصحافيــون  الكتــاب 
أمثــال اليكــس فيشــمان وعامــوس هارئيــل 

وغيرهــم...!
ــن  ــف وراءهــم م ــن يق ــاب ومَ ــؤالء الكت فه
قــادة األجهــزة األمنيــة والعســكرية االســرائيلية 
يعلمــون تمامــًا أن كل هــذه المخططــات قــد 
تــم إســقاطها فــي مراحــل النضــال الفلســطيني 
حلــف  يتشــكل  أن  قبــل  وحتــى  الســابقة 
المقاومــة بقــواه الحاليّــة والتــي تشــكل حائــط 

ــا...! ــذ أي منه ــق تنفي ــع يعي صــد مني
الشــعب  أن  أيضــًا  يعرفــون  أنهــم  كمــا 
كل  قبــل  مــن  أســقط  قــد  الفلســطيني 

تهــم  مخططا

للمرة الثانية خالل أسبوع ومرددين هتافات "الموت السرائيل".. 

مئات اآلالف في المغرب يحتجون على نقل السفارة 
األميركية الى القدس المحتلة

الــدار البيضــاء - رويتــرز :- تظاهــر مئــات آالف 
ــدار البيضــاء أمــس  ــة ال مغربــي فــي شــوارع مدين
ــا  ــبوع احتجاج ــالل اس ــة خ ــرة الثاني ــة وللم الجمع
ــي  ــل ســفارتها ف ــات المتحــدة نق ــرار الوالي ــى ق عل

ــة. ــدس المحتل ــى الق ــي ال ــان الصهيون الكي
وردد المتظاهــرون هتافــات ”المــوت إلســرائيل“ 
عليهــا  كتــب  والفتــات  فلســطين  أعــالم  ورفعــوا 
”القــدس عاصمــة فلســطين األبديــة“ داعيــن الــى 
مقاطعــة الكيــان االســرائيلي ومندديــن ”بالصمــت 

ــي“. والتخــاذل العرب

مشددًا ان وحدة شعبنا كفيلة بإحباط المؤامرات..
الريجاني: تصريحات بومبيو مؤشر على عدم 

العقالنية والنضج السياسي

داعيًا الى إيالء "يوم القدس" هذا العام العناية واالهتمام لما تمر به المدينة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية..

نصر الله: يتم الضغط المتواصل على ايران كداعم أساسي للمقاومة في لبنان والمنطقة
* عيد المقاومة والتحرير يشكل محطة انسانية وجهادية ووطنية مهمة جدا مليئة بالدروس والعبر ويمكن االتكاء عليها للحاضر والمستقبل

في الذكرى السنوية لهجوم الكيان الخليفي على الدراز..

ندوة دولية تطالب المنامة فك الحصار عن رمز 
البحرين الشيخ عيسى قاسم

كيهــان العربــي – خــاص:- فــي الذكــرى الســنويُة األولــى للهجــوِم الــذي نفذتــه قــوات الكيــان الخليفــي 
ــن بجــواِر  ــى المعتصمي ــي عل ــري الســعودي االمارات ــي التكفي ــالل الوهاب ــوات االحت ــة بق ــل المدعوم الدخي
منــزِل رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــةِ اهلل الشــيخ عيســى قاســم فــي بلــدةِ الــدراز شــّكلتْ مرتكــزا 
ــة  ــة للمطالب ــة وحقوقي ــى وقفــةٍ علمائي ــدوٌة تحولــت ال ــِم المقدســة؛ ن ــةِ ق ــةٍ فــي مدين ــدوةٍ دولي القامــة ن

بوقــف االضطهــاد الطائفــي والتعــرض للرمــوز الدينيــة فــي البحريــن 

مشددًا ان اميركا مثل القط في قصة توم وجيري ستهزم مرة اخرى..

القائد: اذا ماطلت اوروبا سيكون حق ايران محفوظاً في استئناف االنشطة النووية
الممارسات االميركية طيلة 4 عقود كانت تستهدف تقويض نظام الجمهورية االسالمية وقد باءت جميع مؤامراتها بالفشل

الضمانات حق 
بديهي اليران

سيناتور أميركي: السعودية مصدر إلثارة 
المشاكل بالمنطقة

هيومن رايتس ووتش تدعو أمريكا 
لوقف صفقتي سالح للبحرين

صحيفة المانية تعلن تراجع جرائم 
الكراهية ضد االسالم

جنرال روسي يكشف عن »التهديد« 
القادم من أفغانستان

تحالف الفتح: نحن وسائرون نرفض أي 
تواجد اميركي في العراق

اصابات باعتداءات جيش العدو في مواجهات 
جمعة »مستمرون رغم الحصار«

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي على أحد 
المطارات العسكرية في المنطقة الوسطى

موسكو :  دمشق هي المخولة باختيار الطرف 
الذي يساعدها بحربها على اإلرهاب

على الصفحة الثالثة العدد )9859( السنة الثامنة والثالثون ، السبت 10 رمضان، 1439 هـ ق 5 خرداد 1397 هـ ش، 26 ايار  2018م

صندوق النقد الدولي: مستمرون في التعاون 
مع البنك المركزي االيراني

* العقوبات األميركية الجديدة تأتي في سياق مسار أميركي خليجي 
لالنتقام من داعمي المقاومة في أوروبا وافريقيا

* أميركا ال ترى حلفاءها إال مرتزقة وال ترى الناس إال من خالل 
الدوالر وال يؤمنوا بالعقيدة والوطنية

* عندما يواجهون مقاومة شعبية وثقافة شعبية لن يستطيعوا 
إلحاق الهزائم بها بل ستكون معاركهم خاسرة

األميــن  أكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
ــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــراهلل وجــوب  الع
أن تحظــى مناســبة »يــوم القــدس« هــذا العــام 
باهتمــام كبيــر علــى جميــع المســتويات نظــرًا لمــا 
ــدس والمقدســات اإلســالمية  ــة الق ــه مدين ــر ب تم
والمســيحية فــي المدينــة، خاصــة بعد قــرار  ترامب 
اإلعتــراف بالقــدس عاصمــة للكيــان الصهيونــي 
الــى  األميركيــة  الســفارة  نقــل  وقــراره  المحتــل 
القــدس المحتلــة، ولمواكبــة »مســيرات العــودة« 
فــي غــزة والتضحيــات الجســام التــي يقدمهــا أهــل 
فلســطين، معربــًا عــن أملــه مــن كل المؤمنيــن 
بقضيــة القــدس أن يكــون يــوم القــدس االتــي 

موضــع عنايتهــم واهتمامهــم.
ورأى الســيد نصــر اهلل فــي كلمــة لــه بمناســبة 
الذكــرى  هــذه  أن  رأى  والتحريــر،  المقاومــة  عيــد 
مهمــة  ووطنيــة  وجهاديــة  انســانية  محطــة  تشــّكل 
ــا  ــكاء عليه ــن االت ــر ويمك ــدروس والعب ــة بال ــدا مليئ ج
للحاضــر والمســتقبل، معتبــرًا بــأن المقاوميــن االبطــال 
والشــهداء والجرحــى واالســرى الذيــن تحــرروا وعمــوم 

ــن  ــدد م ــة ع ــس الجمع ــر أم ــهد فج ــاص:- استش ــي – خ ــان العرب كيه
األميركــي  الســعودي  العــدوان  لطيــران  غــارة  إثــر  اليمنييــن  المواطنيــن 

اســتهدفتهم فــي مديريــة مجــز بمحافظــة صعــدة.
وشــن طيــران العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم 16غــارة علــى منــازل ومــزارع 

المواطنيــن فــي مناطــق متفرقــة مــن مديريــة باقــم، كمــا شــن غــارة علــى مجــز.
جويــة  بغــارة  آخريــن   4 وجــرح  امــرأة  بينهــم  مدنييــن   6 واستشــهد 
ــز  ــة مَجَ ــي مديري ــدو الرحــل ف ــًا للب ــف الســعودي اســتهدفت مخيم للتحال

الحدوديــة فــي محافظــة صعــدة شــمال اليمــن، وفــق مــا أفــاد مصــدر طبــي.
وقــد اســتخدم طيــران حقــد آل ســعود القنابــل العنقوديــة المحرمــة دوليــًا فــي 

غاراتــه علــى مديريــة »منبــة« الحدوديــة فــي محافظــة صعــدة شــمالي اليمــن.
واســتهدف التحالــف بـــ 28 غــارة جويــة مناطــق متفرقــة فــي مديريتــي 

ــا.  ــم الحدوديتيــن جنوبــي غــرب محافظــة صعــدة ذاته ــاف وباقِ كِت
ــا فــي المديريــة أن القنابــل العنقوديــة  وأوضــح مصــدر محلــي لصحيفتن

تناثــرت بيــن منــازل المدنييــن 

رئيــس  اعتبــر  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
علــي  الدكتــور  االســالمي  الشــورى  مجلــس 

ــة االميركــي  ــر الخارجي ــي، تصريحــات وزي الريجان
مؤشــرا الــى عــدم نضجــه السياســي، مؤكــدا بانــه 
ليســت هنالــك ادنــى عقالنيــة فــي تصريحاتــه 

ايــران. حــول االســتراتيجية االميركيــة تجــاه 
وزيــر  ســرور  ان  الريجانــي،  الدكتــور  وقــال 
الخارجيــة االميركــي مــن االحــداث االخيــرة فــي 
مدينــة كازرون )جنــوب غــرب البــالد( واصــداره بيانــا 
وكذلــك تصريحاتــه  االحــداث  لهــذه  دعمــه  فــي 
االخيــرة فيمــا يتعلــق باالســتراتيجية االميركيــة 
تجــاه ايــران، مؤشــرات علــى انــه عديــم العقــل 

وغيــر ناضــج سياســيا.
واشــار الــى ان وســائل االعــالم الغربيــة قامــت 

ــل  ــة وفصائ ــوى االمني ــي والق ــش اللبنان ــاس والجي الن
المقاومــة والجيــش الســوري هــم اصحــاب الفضــل 
بهــذا االنجــاز، فضــاًل عــن مســاعدة ســوريا والجمهوريــة 

ــم. ــذالن العال ــل خ ــي مقاب ــران ف ــي اي ــالمية ف االس
وقــال: عندمــا نتوجــه فــي هــذا العيــد الــى شــعبنا 
مــنّ  الــذي  اهلل  اوال  نشــكر  والتبريــك  بالتهنئــة 
علينــا بهــذا النصــر العزيــز والكبيــر، وبعــد اهلل يجــب 

االولــى  بالدرجــة  الفضــل  اصحــاب  نســتحضر  ان 
المقاومــون المجاهــدون المضحــون الذيــن اخــذوا علــى 
ــى مقاومــة االحتــالل  ــة الذهــاب ال ــذ البداي عاتقهــم من
ــي  ــان وف ــالل والودي ــي الت ــوا ف ــم وعاش ــوا حياته وترك
الغربــة والخــوف وبذلــوا كل جهــد لدحــر هــذا االحتــالل، 
قيــد  علــى  بقــي  والبعــض  شــهداء  قضــوا  بعضهــم 

الحيــاة.

* الرئيس االميركي الحالي لن يكون مصيره افضل من اسالفه من امثال 
بوش وريغان وسيختفي في طيات التاريخ

* عداوة اميركا ال تتمحور حول  القضية النووية بل تريد القضاء على 
مقومات القدرة في الجمهورية االسالمية

* اعتراف االمم المتحدة بحق ايران بالتخصيب ليس ناجما عن التفاوض 
بل سببه تطور ايران في المجال النووي

* على اوروبا ان تتعهد بان ال تطرح قضية البرنامج الصاروخي والنفوذ 
االقليمي للجمهورية االسالمية في ايران

* يجب على اوروبا مواجهة اي حظر ضد ايران وان تتصدى بكل صراحة 
الجراءات الحظر االميركية

* الرئيس روحاني: سماحة قائد الثورة االسالمية كان الهادي والمرشد 
للحكومة في جميع القرارات

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة االســالمية ســماحة آيــة اهلل 
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، أن هزيمــة اميــركا فــي القضايــا الجاريــة 
ســتكون قطعيــة ومؤكــدة، مشــددًا علــى اســتحصال الضمانــات االوروبيــة مــن 

ــاق النــووي. ــة االتف اجــل مواصل


