زنكنة :على «ترامب» االختيار بين زيادة الضغط على ايران
أو بقاء سعر المحروقات منخفضا في المحطات األميركية
على الصفحة الثالثة

سأعطي الهاتف لجناب
اللص لتسأله!

KAYHAN-AL-ARABI
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على الصفحة الثانية

30000ريال

مشيراً بانه ال عذر الوروبا لعدم وفائها بااللتزامات المالية..

ظريف :على األوروبيين العمل طويال للوفاء بالتزاماتهم النهم تاخروا كثيراً

الوفد االقتصادي السياسي الصهيوني يلغي زيارته للمنامة متخوفاً..

البحرين ..حراك ثوري شعبي متواصل مناهض
للتطبيع مع الصهاينة

* البنوك العالمية ومنها االوروبية أمتنعت عن استالم التبرعات لمتضرري السيول في ايران خشية من االجراءات االميركية ضدها
* االدارة االميركية تنفق أموال الشعب االميركي بحماقة وترتكب
حماقات اخرى خدمة لـ «نتن ياهو»
* الصراع في منطقتنا ليست قضية مال ،وترامب إعترف أن اميركا أنفقت
 7تريليونات دوالر وظلت االوضاع أكثر سوءاً الغير
طهــران -كيهــان العربــي -:اكــد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد
ظريــف بــان اوروبــا متاخــرة كثيــرا فــي تنفيــذ تعهداتهــا تجــاه ،معتبــرا انــه
ال عــذر لــدى اوروبــا لعــدم وفائهــا بالتزاماتهــا بعــد ان اطلقــت ايــران االليــة
المتناظــرة مــع االليــة الماليــة االوروبيــة (اينســتكس).
وعلــى هامــش مراســم ازاحــة الســتار عــن الموقــع االلكترونــي
«الدبلوماســية االقتصاديــة» بــوزارة الخارجيــة ،اليــوم االحــد ،قــال ظريــف
فــي تصريــح للصحفييــن ،حــول االليــة االيرانيــة المتناظــرة مــع االليــة
الماليــة االوروبيــة (اينســتكس) ،انــه تــم اطــاق االليــة المتناظــرة فــي
ايــران خــال االســبوع الماضــي
البقية على الصفحة7

الى جانب تحميل العدوان والمنافقين خسائر في العدة والعتاد ميدانياً..

صنعاء :معظم لجان االقتراع استكملت عملية فرز
أصوات االنتخابات البرلمانية

صنعــاء وكاالت انبــاء -:أكــد األميــن العــام للجنــة
العليــا لالنتخابــات واالســتفتاء اليمنيــة محمــد
الجــال ،أن لجــان االقتــراع والفــرز مســتمرة فــي
عملهــا فــي المراكــز والدوائــر االنتخابيــة بأمانــة
العاصمــة وعــدد مــن المحافظــات فيمــا تقــوم بقيــة
اللجــان باســتكمال مهامهــا.
وأوضــح الجــال أن معظــم لجــان االقتــراع
والفــرز اســتكملت عمليــة الفــرز وبــدأت بتجهيــز
محاضرهــا واالنتقــال إلــى مقــرات اللجــان األصليــة
لتســليم المحاضــر والوثائــق للجــان األصليــة
التــي بدورهــا ســتقوم بتجهيــز المحاضــر النهائيــة
بالنتائــج وتســليمها للجــان اإلشــرافية إلعالنهــا فــي
الوقــت المحــدد وفقــا للقانــون.
وأشــار إلــى أن اللجنــة العليــا ســتقوم بإعــان
النتيجــة النهائيــة لالنتخابــات النيابيــة الشــاغرة
فــي مؤتمــر صحفــي فــي الوقــت المحــدد.
وكان الناخبــون قــد أدلــوا بأصواتهــم الختيــار
مرشــحيهم لعضويــة مجلــس النــواب فــي  24دائــرة
نيابيــة شــاغرة تضــم  453مركــزا انتخابيــا فــي أمانــة
العاصمــة وعــددا مــن المحافظــات.

وشــهدت المراكــز
إقبــاال
االنتخابيــة
كبيــرا للناخبيــن مــن
المواطنيــن والمواطنــات
وبــدأ الناخبــون بــاإلدالء
بأصواتهــم فــي تمــام
الســاعة الثامنــة والنصــف
صباحــأً وســط ترتيبــات
أمنيــة وتنظيميــة ناجحــة.
وجــرت االنتخابــات
فــي كل مــن أمانــة العاصمــة الدائــرة  17وعــدد
مراكزهــا  ،10ومحافظــة تعــز الدائــرة  33وعــدد
البقية على الصفحة7

البنك المركزي ينفي طلبه الحصول على قرض
من صندوق النقد الدولي

طهران-كيهــان العربــي -:نفــى البنــك
المركــزي ان يكــون قــد تقــدم بطلــب للحصــول
علــى قــرض مــن صنــدوق النقــد الدولــي.
واثــر انبــاء قضــت بــان البنــك المركــزي
تقــدم بطلــب للحصــول علــى قــرض مــن
صنــدوق النقــد الدولــي ،فقــد اعلنــت العالقــات
العامــة للبنــك بــان ال صحــة لمثــل هــذا االمــر،
نافيــة كل نبــأ ورد بهــذا الصــدد.
البقية على الصفحة7

على الصفحتين2و3

فالحت بيشه :الجانب المعنوي لحضور قوات الحشد
الشعبي في ايران يفوق الجانب المادي

طهــران  -كيهــان العربــي -:أكــد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس
الشــورى االســامي أمــس الســبت ،ان الجانــب
المعنــوي لحضــور الحشــد الشــعبي العراقــي فــي
ايــران ،يفــوق الجانــب المــادي.
وصــرح حشــمت اهلل فالحــت بيشــة ،بشــأن
تواجــد قــوات الحشــد الشــعبي فــي ايــران :برأيــي،
ان الجانــب المعنــوي لحضــور عــدد مــن قــوات
الحشــد الشــعبي فــي إيــران يفــوق جانبــه المــادي
وان تواجدهــم جــاء وفقــا لقوانيــن البــاد.
وأضــاف :ان حضــور عــدد مــن هــذه القــوات
لدعــم المنكوبيــن البقية على الصفحة7

ايران تتبوأ المركز الـ 13عالميا بمجال
التقنية الحيوية

طهران-كيهــان العربــي -:ترمــي الخطــة
العلميــة الوطنيــة فــي البــاد الــى اإلســتحواذ

االمارات تتولى مهمة االغتياالت في العراق
بتصدير مسدسات كاتم للصوت
ليبيا :السعودية تمول هجوم حفتر
وباريس تدعمه
أمريكا تحذر رعايا بالدها من حاالت خطف
في  35دولة بينها لبنان
احتجاز األمير السعودي سلمان
بن عبدالعزيز وأبيه

علــى  3فــي المئــة مــن ســوق التقنيــة الحيويــة
فــي العالــم ،حيــث ســتعادل بذلــك عائــدات ســوق
النفــط.
وأسســت اللجنــة فــي عــام  2000وتضــم مختلــف
االجهــزة والمؤسســات المعنيــة بالبايوتكنولوجيــا،
حيــث شــكل ذلــك بــادرة إلنطــاق العمــل بمجــال
التقنيــة الحيويــة وتحقيــق التنميــة فيــه.
وبعــد مضــي عقديــن مــن نشــاطات هــذه
اللجنــة ،تحولــت ايــران اليــوم الــى دولــة ذات اهميــة
بالغــة فــي مجــال التكنولوجيــا الحيويــة وتبــوأت
المركــز الـــ 13عالميــا مــن حيــث عــدد المقــاالت
الصــادرة بهــذا المجــال.
وقدمــت هــذه اللجنــة وثيقــة وطنيــة للتقنيــة
الحيويــة اســتغرق اعدادهــا نحــو اربــع ســنوات
وتشــكلت لجنــة عليــا بالمجــال المذكــور ،لكــن
انحلــت بعــد ثالثــة اعــوام بنــاء علــى قــرار حكومــي.
البقية على الصفحة7

كيهــان العربــي – خــاص -:تحــت شــعار "أوقفــوا جريمــة التطبيــع"
يواصــل ثــوّار البحريــن األبطــال حراكهــم الثــوريّ فــي مختلــف المناطــق.
فقــد أشــعل أبطــال المياديــن نيــران الغضــب فــي بلــدة المقشــع أمــام
مــرأى عصابــات المرتزقــة نظــام البطــش الطائفــي الخليفــي فــي البحريــن.
وتأتــي هــذه العمليّــة الثوريّــة اســتمرارًا بالحــراك الثــوريّ الرافــض
للتطبيــع النظــام البحرينــي مــع الكيــان الصهيونــيّ.
وفــي الســياق نفســهّ ،
خــط ثــوّار بلــدة كــرزكان الشــوارع باســم
الديكتاتــور اإلرهابــي "حمــد" ،كمــا ازدانــت صحيفــة األحــرار فــي بلدتــي ســار
ودمســتان بالعبــارات الثوريّــة
البقية على الصفحة7

مثمنة دور حرس الثورة االسالمية بمكافحة االرهاب والتكفير في العراق..

فصائل المقاومة العراقية :أميركا الراعي األول للعصابات االجرامية والتكفيرية واالرهابية في العالم
* دماء قوات حرس الثورة االسالمية أختلطت مع دماء أبناء العراق في
دحر إرهاب «داعش» بفترة وجيزة لم يتوقعها أحد

بغــداد  -وكاالت انبــاء -:اســتنكرت مجموعــة
مــن فصائــل المقاومــة العراقيــة ،إدراج حــرس
الثــورة االســامية مــن قبــل الواليــات المتحــدة
علــى الئحــة االرهــاب ،معتبريــن ان واشــنطن هــي
«الراعــي االول لالرهــاب”.
وعقــدت «فصائــل المقاومــة االســامية»
مؤتمــراً فــي النجــف األشــرف واســتنكرت فيــه
ادراج حــرس الثــورة االســامية ضمــن قائمــة
االرهــاب .واعتبــرت الفصائــل أن االدارة االميركيــة
هــي الراعــي االول للعصابــات االجراميــة والتكفيريــة
واالرهابيــة فــي العالــم؛ مثمنــة دور حــرس الثــورة
بمكافحــة االرهــاب والتكفيــر فــي العــراق.
مــن جهتــه قــال مســؤول منظمــة «بــدر» فــي
النجــف االشــرف ابــو فرقــد الســعداوي ،ان «ذلــك
ســخرية مــن الراعــي االول لإلرهــاب وهــي أميــركا
وهــي مــن أســس «داعــش» و»النصــرة» وغيرهــا
مــن المجموعــات اإلرهابيــة باعتــراف قادتهــم”.

* نثمن دور الجمهورية االسالمية في نصرة الشعوب المظلومة ودعم
حركات التحرر والمقاومة في أغلب الدول االسالمية

واضــاف :نعلــن تضامننــا مــع شــعبنا االيرانــي
المســلم ،وقــوات حــرس الثــورة االســامية ان لــم
تســاعدنا لكانــت أربــع أو خمــس دول ســقطت بيــد
إرهــاب «داعــش».
أمــا المتحــدث باســم «تحالــف الفتــح» فــي

النجــف االشــرف ،نصيــر الزيــاد فقــد قــال :بعــد مــا
أدخلــت أميــركا ضمــن تســمية اختلقتهــا لتصــدر
فكــر مناهــض لالســام وهــو تجريــم بعــض
الفصائــل بتهمــة المنظمــات االرهابيــة ،فصــارت
البقية على الصفحة7

وزارة الخارجية تستدعي السفير الفرنسي..

طهران تدعو باريس للشفافية في موقفها
من تخصيب ايران لليورانيوم

طهــران – كيهــان العربــي -:دعــا مســاعد الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس عراقجــي،
فرنســا لتوضيــح موقفهــا بشــفافية ازاء التصريــح االخيــر لســفيرها فــي واشــنطن الــذي ادعــى بانــه ال ســبب
يدعــو الــى اســتمرار ايــران فــي عمليــة تخصيــب اليروانيــوم بعــد االتفــاق النــووي.
وفــي الــرد علــى تغريــدة للســفير الفرنســي فــي وشــنطن "جيــرارد ارود" علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
"تويتــر" ،الــذي أدعــى بانــه ال ســبب يدعــو لمواصلــة ايــران
البقية على الصفحة7

مشددة أنها الجهة المسؤولة عن انتاج وتوزيع الكثير من المخدرات في اميركا..

ديلي استار :السي آي ايه تشرف على جميع مراحل انتاج وتهريب المواد المخدرة من افغانستان الى دول العالم
* «جان استاكول» العميل السابق في المخابرات االميركية :السي آي ايه تعمل على تنظيم تجارة الهيروئين عالمياً

* قلب الدين حكمتيار» رئيس الحزب االسالمي االفغاني هو من اعتمدته
السي آي ايه النتاج المواد المخدرة في افغانستان

* تهريب المواد المخدرة من افغانستان عن طريق توابيت الجنود االميركان
والبريطانيين المقتولين لتصل الى بلدانهم

طهــران -كيهــان العربــي :اماطــت صحيفــة «ديلــي اســتار» البريطانيــة
اللثــام عــن دور «الســي آي ايه»فــي انتــاج وتهريــب المــواد المخــدرة فــي
افغانســتان منــذ عــام  1980وارتفــاع معدالتهــا الــى مائــة ضعــف.

وكان محققــون ومراقبــون فــي الشــأن االفغانــي يخبــرون عــن ارتفــاع
معــدالت انتــاج المــواد المخــدرة فــي افغانســتان الــى مائــة ضعــف منــذ أعــوام
 2001والــى  ،2017وبالرغــم
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شؤون دولية
كتائب حزب الله  :مقبلون على تداعيات خطيرة لن يكون
أمام شعوبنا خيارا سوى مواجهتها
فصائل المقاومة :سلطة عباس تكرس االنقسام
الفلسطيني بتثبيتها حكومة اشتية
الرئيس األسد لـ «الفياض» :ما يشهده العالم يحتم على سوريا والعراق
المضي قدماً لصون سيادتهما واستقاللية قرارهما
الكرملين يشدّ على يد أردوغان في موقفه
الحازم ضد ضغوط واشنطن
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