نتقدم بأسمى آيات العزاء لألمة االسالمية بذكرى استشهاد نبي الرحمة محمد المصطفى (ص) وحفيده االمام الرضا (ع)
قاسمي :ايران تستنكر إيواء النرويج
والسويد والدنمارك لإلرهابيين
على الصفحة الثالثة

ال تستغفلوا انفسكم!

KAYHAN-AL-ARABI
8صفحات
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على الصفحة الثانية

20000ريال

مشيراً الى أن التاريخ لم يشهد هكذا عبث بالقانون من قبل البيت األبيض..

الرئيس روحاني :شعبنا سيتجاوز العقوبات ويبيع نفطه وسيجعل أميركا تندم

في ذكرى استشهاد الرسول األكرم وحفيده الرضا..

مساعي الطلقاء واليهود في إغتيال
نبي الرحمة وحرف رسالته

نفخر بدعمنا للشعوب المضطهدة والمظلومة ،بينما أميركا تدعم انظمة قمعية سفاكة لدماء األطفال وتمارس حرباً جائرة ضد الشعبين الفلسطيني واليمني
* زعماء أوروبيون توسطوا أللتقي ترامب في نيويورك لكني
أبلغتهم بعدم الحاجة لذلك وإنما لاللتزام بالعهود
* على أميركا أن تعلم أنه ال يمكنها التحدث مع الشعب االيراني
العظيم بلغة التهديد والعقوبات والضغوط
* أميركا أصبحت أكثر عزلة بسبب انتهاكاتها الدولية وهو ما
يستشف من خالل عدد المعارضين لسياستها
* ايران قادرة على ان تبيع نفطها وإن لم تكن تستثني أميركا
ثماني دول من العقوبات النفطية ضد ايران
نافياً سرية أيّ وثيقة تلت التوقيع على االتفاق النووي مع أي جهة..

ظريف :قادرون للعودة على أفضل ما كنا عليه
في برنامجنا النووي السلمي
* أميركا سعت الى فرض العديد من القضايا على ايران لكنها فشلت في غايتها

طهــران  -كيهــان العربــي -:قــال وزيــر الخارجيــة
إن اإلتفــاق النــووي
الدكتــور محمــد جــواد ظريــفّ :
َ
حفِــظ مصالــح البلــد برمّتهــا وايــران إن قــرّرت،
تســتطيع العــودة الــى أفضــل ممــا كانــت عليــه فــي
برنامجهــا النــووي الســلمي.
وردّاً علــى أســئلة طرحهــا نــواب مجلــس
الشــورى االســامي علــى الوزيــر ظريــف عــن
ســبب توقيــع إتفــاق ســري مــع الواليــات المتحــدة
بعــد عمليــة التوقيــع علــى اإلتفــاق النــووي أجــاب
أن الجهــة تســتطيع
إن المفاوضــة التعنــي ّ
الوزيــرّ :
فــرض وإمــاء كل مــا تريــد علــى الطــرف اآلخــر
بــل التفــاوض يعنــي التوصُّــل الــى إتفــاق مشــترك
متــوازن يلبــي رغبــات الطرفيــن.
ونفــى وزيــر الخارجيــة ســرية أيّ وثيقــة تلــت
أن
التوقيــع علــى االتفــاق النــووي مؤكــداً علــى ّ
كل شــئ تــمّ بشــفافية وتــم اإلعــان عنــه علــى
مســتوى الــرأي العــام وهــو اآلن موجــود علــى موقــع

الــوزارة االلكترونــي.
وقــال الدكتــور ظريــف:
لقــد قمنــا بعــد التوقيــع
علــى اإلتفــاق النــووي
بالتوقيــع علــى وثائــق
واردة فــي نطــاق نشــاطات
الطاقــة النوويــة عرضناهــا
علــى العلــن وهــي كانــت
فــي خدمــة المصالــح
الوطنيــة للبــاد.
بــأن الواليــات
وأضــاف ّ
المتحــدة خــال المفاوضــات النووي ـ ُة أرادت فــرض
العديــد مــن القضايــا علــى ايــران لكنهــا لــم تنجــح
فــي غايتهــا فحصَــل تــوازن فــي قبــول الشــروط
البقية على الصفحة7

طهران-فــارس -:أدان المســاعد الخــاص
لرئيــس مجلــس الشــورى االســامي حســين
اميــر عبــد اللهيــان اصــدار النظــام البحرينــي
حكمــا بالســجن المؤبــد علــى االميــن العــام
لجمعيــة الوفــاق االســامي المعارضــة الشــيخ
علــي ســلمان ووصفــه بأنــه يدلــل علــى حكومــة
القمــع والرعــب فــي البحريــن.
وكتــب حســين اميــر عبــد اللهيــان فــي
حســابه الشــخصي علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي ،ان عــددا كبيــرا مــن المواطنيــن
ا لبحر ينييــن
البقية على الصفحة7

هي األولى من نوعها!
الكيان الصهيوني يهدد بقطع

المنامــة  -وكاالت انبــاء -:اكــد علمــاء
البحريــن أن نظــام المنامــة فقــد شــرعيته
وحكــم علــى نفســه بالفــراق المؤبــد عــن
شــعب البحريــن مــن خــال حكمــه علــى
األميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي
ســلمان بالســجن المؤبــد.
البقية على الصفحة7

فــي بيــان لهــم االثنيــن عــن أســفهم للعقوبــات
األمريكيــة الجديــدة علــى الجمهوريــة االســامية
فــي ايــران معلنيــن أنهــم سيســعون لحمايــة
الشــركات األوروبيــة التــي ترتبــط بتعامــات
تجاريــة مشــروعة مــع طهــران ،وذلــك وفقــا
لـ”رويتــرز».
واضــاف البيــان :هدفنــا حمايــة الالعبيــن
االقتصادييــن األوروبييــن الذيــن لهــم تعامــات
تجاريــة مشــروعة مــع ايــران بمــا يتماشــى مــع
التشــريع األوروبــي وقــرار مجلــس األمــن الدولــي
رقــم .2231
ودخلــت الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات
األميركيــة ضــد إيــران حيــز التنفيــذ ،وهــي
تســتهدف شــل القطاعيــن النفطــي والمالــي
اإليرانييــن ومعاقبــة الــدول والشــركات التــي
تتعامــل مــع ايــران فــي هذيــن المجاليــن.
فــي  7أغســطس فرضــت الواليــات المتحــدة
الحزمــة األولــى مــن العقوبــات ضــد ايــران شــملت
البقية على الصفحة7

التفاصيل على الصفحة7

في مناطق واسعة تبلغ مساحتها ( )500ألف كيلومتر مربع..

انطالق مناورات "الوالية" المشتركة للدفاع الجوي و"صياد" تصيب األهداف بدقة عالية

* إزاحة الستار عن منظومة "سراج" المدفعية المحلية الصنع ونجاحها في إستهداف طائرات مسيرة للعدو األفتراضي خالل المناورة

ماء الشرب عن عمان!
ادانات عراقية لجريمة استهداف اتباع
اهل البيت في نيجيريا
السعودية تمنع الفلسطينيين
من تأشيرات الحج والعمرة
على الصفحتين2و3

علماء البحرين :نظام المنامة فقد شرعيته وحكم على نفسه بالفراق
المؤبد عن شعب البحرين

االتحاد االوروبي :ملتزمون باالتفاق النووي مع إيران
امير عبد اللهيان :الحكم بالمؤبد على الشيخ
سلمان مؤشر رعب المنامة

ترامب يوجه اتهامات للسعودية

من خالل حكمه على الشيخ سلمان بالسجن المؤبد..

في بيان جديد لدوله..

عواصــم اوروبيــة – وكاالت انبــاء -:أعــرب كل
مــن االتحــاد األوروبــي وفرنســا والمانيــا وبريطانيــا

طهــران – كيهــان العربــي -:ردّ رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي
علــى كالم الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب الــذي قــال إن العقوبــات األميركيــة
علــى إيــران التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ يــوم اإلثنيــن بأنهــا «األكثــر صرامــة فــي
تاريــخ الواليــات المتحــدة».
وقــال الرئيــس روحانــي خــال مشــاركته فــي إجتمــاع لمســاعدي ومــدراء وزارة
اإلقتصــاد والشــؤون الماليــة ،قــال :ســنتجاوز العقوبــات األميركيــة وســنجعل أميــركا
تنــدم ،مضيفـاً علــى أميــركا أن تعلــم أنــه ال يمكنهــا التحــدث مــع الشــعب االيرانــي
العظيــم بلغــة التهديــد والعقوبــات والضغــوط.
وشــدد علينــا إفشــال مخططــات أميــركا التــي تريــد أن تعيــد بالدنــا  40عام ـاً
الــى الــوراء وايــران لــن تضعــف.
البقية على الصفحة7

طهــران – كيهــان العربــي -:انطلقــت صبــاح أمــس
االثنيــن منــاورات «الواليــة» المشــتركة للدفــاع الجــوي
فــي مناطــق واســعة تبلــغ مســاحتها نحــو نصــف مليــون
كيلومتــر مربــع مــن شــمال ووســط وغــرب ايــران.
وفــي اليــوم االول مــن المنــاورات أطلقــت
منظومــة « 3خــرداد» المضــادة للجــو صاروخــا مــن
طــراز «صيــاد» حيــث اســتطاع مــن اصابــة الطائــرة
االفتراضيــة المعاديــة.
وأزيــح الســتار عــن منظومــة « 3خــرداد»
الصاروخيــة المضــادة للجــو فــي عــام  2014اثنــاء
زيــارة تفقديــة قــام بهــا قائــد الثــورة لمعــرض
ســاح الجوفضــاء التابــع لحــرس الثــورة االســامية
وكشــف النقــاب عــن قــدرة المنظومــة فــي اســتهداف
الطائــرات المعاديــة مــن مســافة  50كيلومتــرا.
وتســتطيع المنظومــة اصابــة  4اهــداف واطــاق
 8صواريــخ مــن طــراز «طائــر» فــي وقــت واحــد
كمــا تــم تركيــب صــاروخ «صيــاد» علــى المنظومــة
خــال االعــوام االخيــرة والــذي اســتخدم فــي
المنــاورات االخيــرة ويمتــاز بدقــة اكبــر ومســافات

أبعــد مقارنــة بالصــاروخ الســابق.
كمــا نجحــت منظومــة «تــاش» الصاروخيــة
االيرانيــة احــدث منظومــات مقــر خاتــم االنبيــاء
للدفــاع الجــوي مــن اصابــة  3أهــداف ،وذلــك فــي
اليــوم االول مــن منــاورات «الواليــة .”97
واطلقــت منظومــة «تــاش « ثالثــة صواريــخ

بعد اقرار مجلس الوزراء..

االوالد من ام ايرانية واب اجنبي يحصلون
على الجنسية االيرانية

طهران-ارنــا -:اقــر اجتمــاع مجلــس الــوزراء برئاســة الرئيــس حســن روحانــي الئحــة تعديــل قانــون
الجنســية يســمح بموجبهــا لــاوالد مــن ام ايرانيــة واب اجنبــي الحصــول علــى الجنســية االيرانيــة.
ووفقــا لهــذه الالئحــة فــان االبنــاء مــن ام ايرانيــة واب اجنبــي يتمكنــون مــن الحصــول علــى الجنســية
االيرانيــة قبــل بلوغهــم ســن الثامنــة عشــرة فيمــا اذا تقدمــت االم بطلــب لذلــك ويمكنهــم ان يتقدمــوا
بالحصــول عليهــا بنفســهم بعــد بلوغهــم هــذه الســن.

الى جانب تدمير وإعطاب العديد من اآلليات العسكرية للغزاة..

وحدة القنص اليمنية تحصد ارواح  889عسكرياً سعودياً ومرتزقاً خالل شهر أكتوبر الماضي
* مصرع وأسر عدد من قادة األلوية والكتائب في أكبر عملية استدراج لمرتزقة العدوان في جبهة ناطع في البيضاء

* الحوثي :التصعيد العسكري في الساحل الغربي دليل على زيف
التصريحات األميركية المطالبة بوقف فوري للقتال

كيهــان العربــي – خــاص -:كشــفت وحــدة القناصــة فــي الجيــش
واللجــان الشــعبية عــن إنجازاتهــا خــال شــهر أكتوبــر المنصــرم فــي مختلــف
الجبهــات الداخليــة وجبهــات مــا وراء الحــدود.

«مــن طــراز «صيــاد» لتصيــب ثالثــة اهــداف جويــة
علــى ارتفاعــات متوســطة وعاليــة.
ويذكــر ان منظومــة «تــاش» تــم تصميمهــا
وتصنيعهــا مــن قبــل الصناعــات الدفاعيــة
االيرانيــة مــن خــال تركيبهــا مــع رادار «أفــق»
المحلــي الصنــع.
البقية على الصفحة7

* صنعاء تدعو الى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في
جرائم تحالف العدوان السعودي بحق االعالم اليمني

وأكــدت وحــدة القناصــة أنهــا تمكنــت مــن قنــص  879منافقــا فــي
مختلــف جبهــات القتــال خــال شــهر أكتوبــر ومــن بينهــم  53جنديــا ســعوديا
و 6مــن مرتزقــة الســودان ،مشــيرة
البقية على الصفحة7

شؤون دولية
عبد المهدي  :اإلبقاء على الحشد الشعبي من اهم
واجباتنا وسأدعم هذا الوجود بقوة
 10إصابات بقمع االحتالل الصهيوني الحراك الفلسطيني
البحري الخامس عشر ضد الحصار شمال القطاع
الرئيس األسد يشيد بجهود روسيا في تحييد
التدخالت الخارجية بسوريا
روسيا والصين تدعوان العالم معارضة
حمائية ترامب وعقوباته
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