
* الكيان الصهيوني ال يتحمل ابداعات وال مسيرات وال مظاهرات، حيث 

يأتي »كوشنير« ليشد أزره والمطبعين العرب

* شعبنا سيرد بقوة على أي انتهاك من االحتالل الصهيوني وسيسقط 

كل المشاريع التي تستهدفه بما في ذلك مشاريع ترامب

* الشعب الفلسطيني سيكون دائمًا هو رأس الحربة والسد المنيع لكل 

مشاريع التصفية كما كان في الماضي

* شعبنا لن ينسى حقوقه ولن يتوانى في المطالبة بها بكل وسائل 

المقاومة حتى يستجيب العالم الظالم لعدالة قضيتنا

مشددًا أنهم يقولون ما نرغب ويفعلون العكس..

الرئيس األسد: الحوار مع األميركيين 
"مضيعة للوقت”

دمشــق - وكاالت انبــاء:- 
الســوري  الرئيــس  وصــف 
الدكتــور بشــار األســد  إجــراء 
األميركييــن  مــع  محادثــات 
دون  اآلن  ومناقشــتهم 
ــق شــيء  ســبب ودون تحقي

للوقــت”. "مضيعــة 
الســد  الرئيــس  وقــال 
ــاة "أن  ــع قن ــه م ــة ل ــي مقابل ف
ــت  ــية عرض ــي" الروس ــي ف ت
ونشــرت  الســبت  أمــس 

منــه صفحــة رئاســة الجمهوريــة الســورية مقتطفــات، قــال: إنــه "ومنــذ بــدء 
التفــاوض مــع الواليــات المتحــدة عــام 1974 لــم يتحقــق أي شــيء فــي أي 

موضــوع، موضحــًا أنــه ال بــوادر لتغيــر ذلــك قريبــًا”.
وأّكــد الرئيــس الســوري أن "المشــكلة مــع الرؤســاء األميركييــن هــي 
أنهــم رهائــن لــدى مجموعــات الضغــط لديهــم، لوســائل االعــام الرئيســية، 
للشــركات الكبــرى، المؤسســات الماليــة، شــركات النفــط واألســلحة، وغيرها”.

ــم  ــماعه، لكنه ــب بس ــا نرغ ــول م ــتطيعون ق ــن يس ورأى، أن األميركيي
ــد  ــزداد ســوءًا والرئيــس دونال ســيفعلون العكــس، "هــذا هــو الحــال وهــو ي

ــك”. ــى ذل ــال صــارخ عل ترامــب مث

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية ..)NUPI( خالل كلمته أمام مؤسسة النرويج لالبحاث الدولية

صالحي: اليمكن الحفاظ على االتفاق النووي اذا لم يحقق أهدافنا منها إلغاء الحظر
تموز القادم.. رئيس وزراء اليابان يزور طهران

موسكو وطهران تؤكدان 
االلتزام باالتفاق النووي

وزارة  اكــدت  انبــاء:-  وكاالت   - موســكو   
الروســية، عــزم موســكو وطهــران  الخارجيــة 
التجــاري  التعــاون  لحمايــة  العمــل  مواصلــة 
واالقتصــادي الثنائــي، مــن عقوبــات الواليــات 

القانونيــة. غيــر  االنفراديــة  المتحــدة 
بيــان  فــي  الروســية  الخارجيــة  وقالــت 
صــدر عقــب مشــاورات جــرت بيــن ســيرغي 
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  ريابكــوف، 

بهدف التصدي عبثا لتقدم الجيش السوري في الجنوب.. 

»بن سلمان« يلتقي سراً بنتنياهو 
في القصر الملكي بعمان

 – المحتلــة  القــدس 
كشــفت  انبــاء:-  وكاالت 
“معاريــف”  صحيفــة 
اإلســرائيلية، أن لقــاء ســريا 
العهــد  ولــي  بيــن  تــم 
بــن  محمــد  الســعودي 
الــوزراء  ورئيــس  ســلمان، 
بنياميــن  الصهيونــي 

الماضــي. اإلثنيــن  لهــا،  األخيــر  زيــارة  خــال  األردن  فــي  نتنياهــو، 

منددين بسياسة الرياض القمعية ضد الشعب السعودي..

تظاهرات في واشنطن ولندن تطالب حكومتي بلديهما 
بوقف تسليح السعودية واالمارات

بريطانيا تحذر رعاياها من الصواريخ اليمنية المحتملة على اإلمارات..

انجازات ميدانية مهمة للقوات اليمنية المشتركة في جبهة الساحل الغربي 

مصدر: ايران بصدد اطالق قمر 
صناعي جديد

طهــران – كيهــان العربــي:- صــرح رئيــس المركــز الفضائــي الوطنــي منوجهــر منطقــي بانــه مــن 
المحتمــل اطــاق القمــر الصناعــي "شــريف ســت" الــى الفضــاء خــال العــام الجــاري.

ــازم  ــا يصــدر الترخيــص ال ــه حينم ــر الصناعــي "شــريف ســت" ســيتم اطاق ــي، ان القم ــال منطق وق
مــن قبــل المجلــس االعلــى لامــن القومــي، الــذي ســيتخذ القــرار النهائــي لموعــد االطــاق وفقــا للظــروف 

الداخليــة والخارجيــة.
ــة والماحــة  ــة الجوي ــات المعرفي ــة والصناع ــة التكنولوجي ــكرتير لجنــة التنمي ــو س ــي وه وقــال منطق
ــي مجــال  ــا ف ــة ذاتي ــران مكتفي ــة، ان اي ــي رئاســة الجمهوري ــة ف ــة والتكنولوجي ــرة العلمي ــي الدائ ــة ف الجوي
تصليــح وصيانــة مختلــف انــواع الطائــرات العســكرية والمروحيــات والطائــرات التجاريــة، وهــي قــادرة علــى 

ــة. ــي المنطق ــدول االخــرى ف ــم الخدمــات فــي هــذا المجــال لل تقدي

مشددين على المضي في مسيرات العودة وكسر الحصار لطرد المحتل الصهيوني..

قادة المقاومة الفلسطينية: شعبنا ال يهزم ومصمم على المقاومة والعودة وإنهاء االحتالل
المحتلون جاؤوا الينا وعلى المجتمع الدولي ان يحل مشكلتهم بإعادتهم الى بالدهم 

»صفقة القرن« 
ام »صفعة القرن«

ترحيب صهيوني بإغالق حسابات اإلعالم الحربي 
المركزي على فيسبوك وتويتر

وزيرة اميركية تتلقى اهانات من قبل 
المواطنين في مطعم بواشنطن

أسوشيتد برس: براءة سلمان زعيم المعارضة 
بالبحرين انتصار نادر للناشطين 

قيادي في فيلق الرحمن يسرق مخصصات 
الفيلق ويهرب إلى تركيا !

العبادي: هناك جماعات استغلت الحرب على »داعش« 
لخزن السالح لتهديد الحكومة 

اندالع 6  حرائق بمستوطنات غالف غزة بفعل سقوط 
طائرات وبالونات المقاومة الورقية

الجيش السوري يقضي على العديد من اإلرهابيين ويواصل 
تقدمه في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي

ترامب يوقع على وثيقة سرية للحفاظ على ترسانة 
كيان االحتالل  الصهيوني النووية؟!

على الصفحة الثالثة العدد )9879( السنة الثامنة والثاثون ، االحد 10 شوال، 1439 هـ ق 3 تير 1397 هـ ش، 24 حزيران  2018م

وزير النفط: اتفاق المنظمة اليعني 
زيادة ضخ السوق بالنفط

* عشرات اآلالف من أبناء الحديدة يتظاهرون مخاطبين قوى 
العدوان: النصر حليفنا حتمًا وسنقطعكم إربًا

* الجيش واللجان يفشالن محاولة تسلل للمرتزقة شمالي صحراء 
ميدي ويطهران المشيخة ويتقدمان في التحتيا 

ــوات  ــي – خــاص:- تواصــل الق ــان العرب كيه
تحالــف  قــوى  تكبيــد  المشــتركة  اليمنيــة 
ــة  ــي جبه ــة ف ــدوان الســعودي خســائر فادح الع

الغربــي. الســاحل 
المشــتركة  اليمنيــة  القــوات  تقدمــت  فقــد 
فــي منطقــة الفــازة بمديريــة التحيتــا بالحديــدة 
وقطــع خــط إمــداد القــوات الســعودية واإلماراتيــة 
ومدرعــات  آليــات  احتــراق  ومرتزقتهــم. وشــوهد 

الغربــي. الســاحل  فــي  العــدوان  قــوى 
المشــيخية  قريــة  اليمنيــة  القــوات  وحــررت 
الواقعــة بيــن المجيلــس والجــاح مــن الغــزاة، الذيــن 
خلفــوا عتــادًا عســكريًا ومخــازن كبيــرة للذخيــرة 

واألســلحة الخفيفــة والمتوســطة.
ــر  ــا أن تطهي ــكري لصحيفتن ــدر عس ــد مص وأك
منطقــة المشــيخية يمثــل ضربــة قاصمــة للغــزاة 
ســيطرة  تحــت  اإلمــداد  خطــوط  باتــت  حيــث 

الشــعبية. واللجــان  الجيــش 

* اذا لم تواجه اوروبا السياسات االميركية فالمستقبل سيكون مرعبا وسيتزعزع 
االمن في المنطقة والعالم بسبب انهيار االتفاق النووي

* الحفاظ على االتفاق النووي باعتباره انجازا متعدد االطراف 
بمثابة اختبار للمجتمع الدولي

* الحوار الشامل بين القوى الرئيسية في المنطقة السبيل الوحيد للخروج من 
المشاكل واالزمات االقليمية

* خطة العمل الشاملة المشتركة حصيلة أربعة عقود من مساعي 
ايران لتعزيز السالم واألمن الدوليين 

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال رئيــس مســاعد رئيــس الجمهوريــة منظمــة الطاقــة 
الذريــة الوطنيــة الدكتــور علــي اكبــر صالحــي انــه اذا لــم تتحقــق االهــداف المتوخــاة مــن 

االتفــاق النــووي فانــه اليمكــن الحفــاظ عليــه حيــث ان االبقــاء علــى الحظــر والحفــاظ علــى 
االتفــاق النــووي فــي ذات الوقــت أمــر غيــر ممكــن.

مصــادر  اعلنــت  انبــاء:-  وكاالت   – طوكيــو 
حكوميــة يابانيــة بــأن رئيــس وزراء اليابــان شــينزو 
آبــي ســيقوم بزيــارة الــى طهــران خــال تمــوز/
الرئيــس  مــع  محادثــات  الجــراء  القــادم،  يوليــو 

روحانــي.  حســن  االيرانــي 

وقالــت وكالــة االنبــاء اليابانيــة 'كيــودو' بــأن 
هــذه هــي اول زيــارة يقــوم بهــا رئيــس وزراء يابانــي 

ــا. ــذ 40 عام ــران من ــى اي ال
وكان رئيــس وزراء اليابــان شــينزو آبــي قــد 
التقــى الرئيــس روحانــي ايلول/ســبتمبر عــام 2017 
ــة  ــة لمنظم ــة العام ــاع الجمعي ــش اجتم ــى هام عل

ــورك. ــي نيوي ــم المتحــدة ف االم
مــن  انــه  اليابانيــة  االعــام  وذكــرت وســائل 
المتوقــع ات يتباحــث آبــي فــي الزيــارة المرتقبــة 
الــى طهــران حــول اســتمرار دعــم اليابــان لاتفــاق 

ــه. ــركا من ــروج امي ــد خ ــووي بع الن
ان  الــى  يابانيــة  حكوميــة  مصــادر  ونوّهــت 
تأتــي  الــى طهــران  اليابــان  وزراء  رئيــس  زيــارة 
ضمــن جولــة يقــوم بهــا الــى عــدد مــن دول اوروبــا 

والشــرق االوســط خــال شــهر تمــوز القــادم.
ــى  ــارة ال ــي ســيقوم بزي ــت المصــادر ان آب وقال
بلجيــكا وفرنســا اوال ومــن ثــم يــزور فضــا عــن 

ايــران، كا مــن الســعودية ومصــر.

مئــات  تظاهــر  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
واشــنطن  األميركيــة  العاصمــة  فــي  الناشــطين 
تشــنها  التــي  الداخليــة  القمــع  بحملــة  تنديــدًا 
ــن  ــدد م ــي ع ــاتها ف ــعودية، وسياس ــلطات الس الس

المنطقــة. ملفــات 
مئــات  الجويــة  األحــوال  ســوء  يمنــع  ولــم 
ــام الســفارة  ــن مــن التجمــع والتظاهــر أم المحتجي
الســعودية ومقــر البيــت األبيــض فــي واشــنطن، 
القمعيــة  بالسياســات  يصفونهــا  بمــا  تنديــدًا 

الســعودي. للنظــام  والمتهــوّرة 
التــي انتقدهــا  ومــن بيــن هــذه السياســات 
المحتجــون التدميــر الممنهــج لعــدد مــن اآلثــار 
فــي  البقيــع  كمقبــرة  الحجــاز  فــي  اإلســامية 
المدينــة المنــورة التــي دفــن بهــا أئمــة أهــل البيــت 
ــة القمــع  ــى حمل ــة إل ــة، باإلضاف ــات الصحاب )ع( ومئ
عــن  والمدافعيــن  الناشــطين  بحــق  الداخليــة 

اإلنســان. حقــوق 
ــة  ــم للحمل ــن رفضه ــر المحتجــون ع ــا عبّ كم
ــى  ــي أدت إل ــن، الت ــي اليم ــة ف الســعودية اإلماراتي
تدميــر العديــد مــن مناطــق اليمــن وقتلــت وهجــرت 

ــن  اآلالف وأضــرت بالمايي
مــن الســكان. كمــا نــددوا 
الــذي  األخيــر  بالهجــوم 
ــدوان الســعودي  يشــنه الع
محافظــة  علــى  اإلماراتــي 

الحديــدة غــرب اليمــن.
المتظاهــرون  واعتبــر 
العســكرية  العمليــة  أن 
اإلمارتيــة  الســعودية 
ســتزيد  الحديــدة  فــي 
ــذي  ــن، ال ــي اليم ــاني ف ــع اإلنس ــم الوض ــن تفاق م
ــم بحســب وصــف األمــم  ــر األســوأ فــي العال يعتب

. ة لمتحــد وشــدد أن قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية ا
الجيــش  لمرتزقــة  تســلل  محاولــة  أفشــلت 
الســعودي علــى مواقعهــا شــمال صحــراء ميــدي.

مــن  االخباريــة  العالــم  قنــاة  مراســل  ونقــل 
اليمــن الزميــل عبــداهلل الشــريف، عــن المصــدر 


