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20000ريال

مشددة أن واشنطن تعتبر حرب اليمن سلعة تجارية لتوفير المال وتمرير صفقة القرن..

انصار ا له :األمم المتحدة عاجزة عن فعل أي شيء بسبب الغطاء األميركي الداعم الستمرار العدوان والحصار على اليمن

إستناداً لتقارير الوكالة الدولية..

موسكو :شكاوى واشنطن بشأن نشاط
طهران النووي مفتعلة

معارك ضارية تشهدها منطقة الحديدة بين القوات اليمنية وتحالف الغزاة وتدمير للمدرعات واالليات االماراتية وسقوط عشرات القتلى والجرحى
* األمم المتحدة :الوضع في اليمن يتدهور بسرعة والمجاعة
تفتك بأطفاله والعدوان يتصاعد
* اليونيسيف %80 :من الشعب اليمني يواجه خطر نقص
باألمراض جراء العدوان
الغذاء واإلصابة
ِ
* مصدر :معاناة مدينة الحديدة كبيرة جدا وتفوق الخيال واالرقام
المعلنة عن عدد الضحايا التي ترتفع بشكل كبير
كيهــان العربــي – خــاص -:أكــد رئيــس الوفــد الوطنــي اليمنــي محمــد
عبدالســام ،أن األمــم المتحــدة عاجــزة عــن فعــل شــيء بســبب الغطــاء
األميركــي الداعــم الســتمرار العــدوان والحصــار علــى اليمــن ،وأن واشــنطن
تعتبــر حــرب اليمــن ســلعة تجاريــة لتوفيــر المــال وتمريــر صفقــة القــرن.
وقــال عبدالســام بعــد لقــاء مســقط مــع المبعــوث الدولــي:
مســار ســام متعثــر وقيــود اقتصاديــة وأزمــة إنســانية متفاقمــة،
وأســرى ومعتقلــون.
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مؤكداً أن النصر بات قريبا وإرهاصاته تتضح يوما بعد آخر..

حزب الله :المخططات األميركية الهدامة تجاه
المنطقة وشعوبها باءت بالفشل

* اهلل جل وعال أكرم األمة بالمقاومة وانتصاراتها وبأهلها الحاضنين لها وهم أشرف الناس

بيــروت – وكاالت انبــاء -:اكــد نائــب األميــن
العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم قاســم أن
المخططــات األميركيــة الهدامــة تجــاه المنطقــة
وشــعوبها بــاءت بالفشــل.
وقــال الشــيخ نعيــم قاســم :إن أميــركا عملــت
بــكل قوتهــا لفتــرة مــن الزمــن لتقنــع النــاس بــأن
نظامهــا هــو األفضــل وتشــدقت بالحديــث عــن
حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ولكــن كل تلــك
األعمــال لــم تقنــع الشــعوب فبــدأت باحتــال وغــزو
دول المنطقــة ودعــم الكيــان الصهيونــي بشــكل
أكبــر.
وأضــاف :إن سياســات الرئيــس األميركــي
دونالــد ترامــب المتخبطــة تجــاه حلفائــه
وخصومــه دليــل علــى فشــل المخططــات
األميركيــة.
مــن جهتــه حــذر رئيــس الهيئــة الشــرعية فــي
حــزب اهلل الشــيخ محمــد يزبــك مــن أن هنــاك مــن
يريــد تضييــع قضيــة فلســطين وإخضــاع ســوريا،

مشــيرا الــى أن المؤامــرة علــى العــراق هــي مــن
أجــل نهــب خيراتــه وثرواتــه.
وشــدد الشــيخ يزبــك علــى أن النصــر
بــات قريبــا إن شــاء اهلل وارهاصاتــه تتضــح
يومــا بعــد آخــر.
ولفــت الــى أن الشــرفاء حققــوا ثالثيــة الشــعب
والجيــش والمقاومــة وهــي معادلــة عــزة وكرامــة
للبــاد ،معتبــرا أن اهلل جــل وعــا أكــرم األمــة
بالمقاومــة وبأهلهــا الحاضنيــن لهــا وهــم أشــرف
النــاس ،كمــا أكرمهــا بانتصــارات المقاومــة وهــي
أمــل االحــرار الذيــن اعتقــوا انفســهم مــن كل مــا
كان ســببا للهــوان.

التايمز :أيام األمير السعودي
الشاب معدودة

لنــدن – وكاالت انبــاء -:أوردت صحيفــة
"التايمــز" البريطانيــة ،مقــاال لمايــكل برلــي
بعنــوان “أيــام األميــر الســعودي الشــاب
معــدودة :اآلمــال المعقــودة علــى األميــر محمــد
بــن ســلمان كمصلــح يــداوي جــراح المنطقــة
تســفر عــن ال شــيء”.
ويقــول برلــي إنــه فــي بدايــة األمــر جــاء
الضجيــج اإلعالمــي،
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المانيا :االتحاد األوروبي يدرس تأسيس
نظام مدفوعات مع إيران

برليــن – وكاالت انبــاء -:اعلنــت الحكومــة األلمانيــة ،أن االتحــاد األوروبــي يــدرس تأســيس نظــام مدفوعــات
مــع إيــران يســمح باســتمرار التعامــات التجاريــة.
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة االقتصــاد
األلمانيــة أمــس الجمعــة إن برليــن وشــركاءها
فــي االتحــاد األوروبــى يدرســون تأســيس
نظــام مدفوعــات مــع طهــران يســمح باســتمرار
التعامــات التجاريــة مــع الجمهوريــة اإلســامية
حالمــا تفــرض الواليــات المتحــدة حظرهــا .
وأردفــت المتحدثــة خــال مؤتمــر صحفــي
دوري للحكومــة قائلــة "كمــا تعرفــون ،إن ضمــان
تأميــن تنفيــذ المعامــات هــدف محــوري لالتحــاد
األوروبــي والحكومــة األلمانيــة".

وزير الدفاع التركي :تعاوننا مع ايران وروسيا يأتي
لتعزيز استقرار المنطقة

انقــرة -وكاالت انبــاء -:قــال وزيــر الدفــاع
التركــي «خلوصــي اكار» نحــن نتعــاون مــع ايــران
وروســيا وســائر حلفائنــا لصالــح الســام واالســتقرار

تطو ٌر العالقات السعودية -الصهيونية..
الرياض تشتري القبة الحديدية
نائب بريطاني :نطالب بإجابات حول مدى
تورط لندن باالنتهاكات في البحرين
كيري :هادي كان السبب وراء فشل
مباحثات السالم اليمنية بالكويت
محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين
بالصالة في آيا صوفيا

االقليمــي؛ وهنــاك جهــود حثيثــة حاليــا لمنــع وقــوع
كارثــة انســانية فــي ادلــب.
وقــال «اكار» للصحفييــن؛ شــارحا خاللــه وقائــع
اجتماعــه االربعــاء مــع ســفراء البلــدان االجنبيــة
لــدى تركيــا.
ولفــت وزيــر الدفــاع التركــي الــى ان
'اردوغــان اقتــرح خــال قمــة طهــران علــى وقــف
اطــاق النــار فــي ادلــب'؛ مردفــا  :نحــن نعتقــد
انــه نظــرا للتطــورات الهامــة فــي المنطقــة ،فــإن
العمليــات العســكرية فــي ادلــب لــن تحــل
االزمــة الراهنــة داخــل ســوريا بــل ســتؤدي الــى
مشــكلة جديــدة'.
وقــال اكار ان تركيــا تحتــرم ســامة االراضــي
والســيادة السياســية فــي ســوريا والعــراق وســائر
دول الجــوار ،لكنهــا لــن تســكت علــى االعتــداءات
التــي تصــدر مــن هــذه البلــدان ضــد اراضيهــا.

فيينــا – وكاالت انباء-:اكــد منــدوب روســيا الدائــم لــدى المنظمــات
الدوليــة فــي فيينــا ،ميخائيــل أوليانــوف ،أن تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة عــن إيــران يؤكــد أن جميــع شــكاوى واشــنطن ،فيمــا يخــص نشــاط
طهــران النــووي مفتعلــة.
واوردت وكالــة 'ســبوتنيك' ان أوليانــوف قــال خــال جلســة مجلــس
مــدراء الوكالــة فــي فيينــا' :ووفقــا للتقريــر (الوكالــة الدوليــة) تواصــل طهــران
االمتثــال بدقــة بجميــع التزاماتهــا بموجــب خطــة العمــل الشــاملة وتلتــزم
بدقــة بالحــدود المرســومة لتطويــر برنامجهــا النــووي ،واألهــم مــن ذلــك،
توفــر لمفتشــي الوكالــة الوصــول الــى
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ما عزز ايران بقدرات فريدة من نوعها لمواجهة االستكبار العالمي..

اللواء جعفري :نمتلك فائضا من الصواريخ العالية الدقة بمدى  2000كم

* طالما هناك نهج التضحية وحبّ الشهادة ال يستطيع العدو القيام بأي حماقة أو المساس بالشعب االيراني االبي
* سالمي :تعلمنا من عاشوراء بان ال نركع امام االعداء وأن * الشهداء دحروا الكفار عن البالد االسالمية وانقذوا سوريا والعراق
نبقى متمسكين بعقيدتنا بعزة وشموخ
من عنف الدواعش الخبثاء واالستكبار العالمي

طهــران  -كيهــان العربــي -:أعلــن اللــواء
محمــد علــي جعفــري القائــد العــام لحــرس الثــورة
االســامية ،أن امتــاك فائــض مــن الصواريــخ ذات
الدقــة العاليــة وبمــدى  2000كــم ،عــزز ايــران بقــدرات
فريــدة مــن نوعهــا لمواجهــة االســتكبار العالمــي.
واضــاف العميــد جعفــري ،علــى الذيــن
يمتلكــون قواعــد وقــوات ومعــدات اطــراف
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران وبنطــاق ألفــي
كيلومتــر منهــا ،العلــم مــن أن صواريــخ حــرس
الثــورة االســامية عاليــة الدقــة.
وأكــد قــوات حــرس الثــورة االســامية وعبــر
عمــل اســتخباري وقيــادي واســتخدام صواريــخ
دقيقــة وتقنيــات الطيــران ،اســتطاع أن يثــأر
لشــهداء مخفر»مريــوان» وبقيــة الشــهداء الذيــن
ســقطوا فــي محافظــة كردســتان (غــرب البــاد)،
فــي اشــارة للضربــة الصاروخيــة التــي اســتهدفت

ارهابييــن فــي شــمال
العــراق مؤخــرا.
وتابــع  :نحمــد
اهلل الــذي انعــم علــى
الشــعب والجمهوريــة
االســامية لتبلــغ ذروة
القــوة واالقتــدار اليــوم؛
االمــر الــذي تحقــق
بفضــل دمــاء الشــهداء
االجــاء.
ونــوّه اللــواء جعفــري الــى ان ســائر البلــدان
تمكنــت اليــوم ومــن خــال التاســي بتضحيــات
شــهداء الثــورة االســامية وببركــة دمائهــم

ما زيف إدعائاتها بمحاربة االرهاب..

مجموعة الـ  7المصغرة تشترط على سوريا
قطع العالقات مع ايران!!

دمشــق – وكاالت انبــاء -:ســلمت مجموعــة الــدول الســبع المصغــرة الــى المبعــوث األممــي ســتافان دي
مســتورا إعــان مبــادئ عامــة تتضمــن رؤيــة هــذه المجموعــة لمســتقبل ســوريا ،وتتضمــن هــذه المبــادئ
شــروطاً مــن بينهــا قطــع الحكومــة الســورية العالقــة نهائي ـاً مــع ايــران ،وعــدم تقديــم أي مســاعدة إلعــادة
اإلعمــار فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية إال فــي حــال إجــراء تغييــر حقيقــي ،ويفهــم
مــن هــذا الشــرط األخيــر أن هــذه المجموعــة تتحــدث عــن مســتقبل لســوريا بمناطــق منفصلــة ،واحــدة
البقية على الصفحة7
"محــررة" كمــا يســميها االعــان وأخــرى خاضعــة للحكومــة.

مشددة انها نموذج لعدم التفات طهران بمطالب اميركا..

نشنال اينترست :ال تلتبس عليكم االمور فايران باقية في سوريا

* مساعدات طهران لتعزيز مكانة حكومات صديقة لها مثل العراق وسوريا ولبنان هي ردود فعل لالجراءات االميركية السعودية التدخلية
* مساعي اميركا القناع روسيا للضغط على ايران عقيمة وال
جدوى منها وليس بمقدور موسكو اخراجها ايضاً
* ليس من المنطق أن تترك ايران سوريا أيام االنتصارات
بعد أن عايشت االيام الصعبة للحرب
* خروج اميركا من االتفاق النووي واستئناف العقوبات على
ايران لم يكن له ذلك التاثير الذي ارادته
طهــران -كيهــان العربــي :ذكــرت اســبوعية «نشــنال اينترســت» فــي
الوقــت الــذي عايشــت ايــران االيــام الصعبــة للحــرب الســورية فليــس مــن
المنطــق ان تتركهــا ايــام االنتصــارات.
فمنــذ بدايــة الحــرب فــي ســوريا كانــت ايــران الداعمــة لحكومــة بشــار
االســد ،واآلن وقــد اقتربــت الحــرب مــن نهايتهــا ،تتوقــع اميــركا مــن ايــران ان
تقلــل نفوذهــا االقليمــي الســيما تواجدهــا فــي ســوريا.

الطاهــرة ان تقــف بوجــه االســتكبار العالمــي وقــوى
الغطرســة بــكل قــوة وحــزم.
وخلــص الــى القــول ،ينبغــي علــى العــدو ان
يتفهــم بانــه طالمــا هنــاك نهــج التضحيــة وحــبّ
الشــهادة فإنــه ال يســتطيع القيــام بــاي حماقــة
ويعجــز عــن المســاس بالشــعب االيرانــي االبــي.
مــن جانبــه اكــد نائــب القائــد العــام لحــرس
الثــورة االســامية العميــد حســين ســامي بــان
ثقافــة عاشــوراء بترويجهــا نهــج الجهــاد والصمــود
امــام االعــداء قــد ضاعفــت عــزة واقتــدار الجمهوريــة
االســامية فــي ايــران.
وقــال العميــد ســامي :ان ثقافــة عاشــوراء
متجســدة فــي حيــاة البقية على الصفحة7

اال ان ايــران تصبــو لهــدف اكبــر مــن خــال دعمهــا الســتقرار الحكومــات
الصديقــة ،وهــي ال تتراجــع بســهولة.
وليــس جديــدا طلــب ترامــب ان تنســحب القــوات االيرانيــة مــن ســوريا.
فخــال حديثــه فــي الثامــن مــن مايس/آيــار الماضــي بخصــوص خــروج
اميــركا مــن االتفــاق النــووي مــع ايــران ،طالــب «ترامــب» بجولــة جديــدة مــن
المفاوضــات فيهــا تقييــد اليــران
البقية على الصفحة7

شؤون دولية
أوساط نيابية عراقية ترجح حسم التحالفات وتسمية الرئاسات
قبل جلسة البرلمان المرتقبة اليوم
مسيرات العودة :مستمرون حتى تحقيق جميع أهدافنا
بإنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن االميركية
سوريا  :لجوء دول إلى فرض إجراءات قسرية اقتصادية
على االخرين انتهاك القانون الدولي
موسكو تطلب تفسيرا من واشنطن بشأن
«تجارب قاتلة» على البشر

على الصفحة8

