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على الصفحة الثانية

30000ريال

مشدداً أن االدارة األميركية الحالية سترغم على التراجع وان التفاوض معها سم زعاف..

تبعاً ألوامر المجلس االعلى لألمن القومي..

القائد :الحرب وال تفاوض مع اميركا والمقاومة الخيار النهائي لشعبنا

الجمهورية االسالمية تبدأ تعليق بعض
التزاماتها النووية

* ال نحن نسعى للحرب وال االميركان النهم يدركون انها ليست بمصلحتهم ،وهذا الصراع هو صراع االرادات ،وإرادتنا اقوى
* هؤالء االميركان غير محترمين وال يلتزمون بأي شيء وإن أيا من
العقالء االيرانيين ال يسعى الى التفاوض معهم
* الشخص الذي يهدد بصوت عال ال يملك قوة كافية ،وكراهية
الشعب االيراني الميركا زادت  10اضعاف
* ايران ال تهاب قوة اميركا وال من ثروات مشيخات الخليج
* الرئيس روحاني :نحن اليوم في اختبار الهي كبير والشك اننا
سنعبر هذه المرحلة بالصمود والمقاومة
مؤكداً أن طهران لن تتصل هاتفيا بترامب النه غير مجد..

خرازي :إنقاذ االتفاق النووي رهن بجهود أوروبا وإستسالمها
ألميركا سيكون له عواقب وخيمة عليها

* رافارين :ليس من مصلحة أحد أن يتجاهل دور الشعب اإليراني في المنطقة
وجهود إيران في مكافحة اإلرهاب والمخدرات

طهــران  -كيهــان العربــي -:اشــار رئيــس
المجلــس اإلســتراتيجي للعالقــات الخارجيــة
الدكتــور كمــال خــرازي ،الــى التطــورات األخيــرة

الى من يهمه
االمر!..

* محمد صادق الحسيني

مرة اخرى تشخص االبصار الى
ام القرى عصرنا
وتحديداً الى نهاية
شارع فلسطين ...
لنحسم قرار الحرب والسلم كما يلي :
 العــدو أجبــن مــن ان يخــوض حربــاًضدنــا فــي ظــل الموازيــن الراهنــة !...
 ال حــوار او تفــاوض علــى ثوابتنــا أيــاًكانــت الظــروف!..
 التفــاوض مــع هــذا العــدو تحديــداً ســممضاعــف !...
 خيارنــا القاطــع هــو المقاومــة ضــدالشــيطان االكبــر !...
 العــدو يعانــي مــن ضعــف وهــوانبالغيــن ســتؤديان بــه لخســارة حــرب االرادات
الراهنــة!...
 ال تفــاوض علــى اســلحتنا ولــن نســمحالحــد بتحديــد مديــات صواريخنــا التــي
نطورهــا لنضــرب بهــا معســكرات العــدو فــي
ســاعة الدفــاع !...
 ال مــكان بيننــا لمــن يهــاب قــوة العــدوالخاويــة وال ثــروات قارونــات اذنابــه الفانيــة!..
 ال مفاوضــات مــع العــدو علــى عمقنــااالســتراتيجي مــن المتوســط الــى بــاب
المنــدب وكل مــا بينهمــا مــن هضــاب ووديــان
ســواد الرافديــن!..
 امريــكا الشــيطان االكبــر ســتهزم فــيحــرب االرادات االســتراتيجية ال محالــة
ومصيرهــا اســوأ مــن خاتمــة االتحــاد
الســوفياتي !..
البقية على الصفحة7

فــي االتفــاق النــووي
وقــرار طهــران بشــأن
االتفاقيــة ،وقــال :إن إنقــاذ
االتفــاق النــووي يعتمــد
علــى الجهــد األوروبــي
فــي الشــهرين المقبليــن
لتعويــض مــا فــات فــي
عــدم الوفــاء بالتزاماتــه.
وقــال الدكتــور خــرازي خــال لقائــه أمــس
األربعــاء برئيــس وزراء فرنســا األســبق رئيــس
البقية على الصفحة7
منظمــة

مرشحة الرئاسة االميركية تميط اللثام عن دعم
اميركا لالرهابيين التكفيريين
سليم الجبوري :اإلمارات تدخلت باالنتخابات
النيابية العراقية وأبعدتني عنها
اعترافات غير مسبوقة للكيان الصهيوني بالخسائر المترتبة
من القصف الصاروخي للمقاومة مؤخرا
دور الوهابية في هجمات
سريالنكا االرهابية

طهــران -كيهــان العربــي :اعلنــت وزارة الزراعــة فــي اميــركا ،ان ايــران انتجــت هــذا العــام  14/5مليــون
طــن مــن الحنطــة وســيكون انتاجهــا للعــام القــادم
 16/8مليــون طــن.
ففــي تقريرهــا الشــهري حــول انتــاج الحبــوب فــي
العالــم اعلنــت وزارة الزراعــة االميركيــة ان انتــاج ايــران
للحنطــة هــذا العــام  14/5مليــون طــن كمــا وتوقعــت ان
يصــل االنتــاج العــام القــادم  16/8مليــون طــن.
وحســب توقعــات وزارة الزراعــة االميركيــة،
فــان ايــران تســتهلك هــذا العــام  16مليــون
طــن مــن الحنطــة بزيــادة ظفيفــة عــن العــام
الســابق.
البقية على الصفحة7

طهــران -كيهــان العربــي :حــذرت قنــاة
 CNNمــن خــال نــدوة حضرهــا «ويليــام برنــز»
و»ريتشــارد هــاس» الدبلوماســيان االميركيــان
رفيعــا المســتوى ،حــذرت مــن التداعيــات الناجمــة
عــن سياســات الحكومــة االميركيــة قبــال ايــران.
وخصــص برنامــج «جــي بــي اس» الــذي
يقدمــه المنظــر والمحلــل الدولــي المعــروف
«فريــد زكريــا» وتبثــه قنــاة  ،CNNخصــص ندوتــه
االثنيــن الماضــي عــن ايــران ،تحــدث فيــه الخبــراء
السياســيون عــن تداعيــات السياســة االميركيــة
تجــاه ايــران.
وفــي معــرض رده علــى ســؤال مقــدم البرنامــج
حــول سياســة ادارة ترامــب تجــاه ايران،فقــد وصــف
الدبلوماســي الســابق والمســؤول االول عــن
المفاوضــات الســرية مــع ايــران خــال الحكومــة
االميركيــة
البقية على الصفحة7

مخاطبة ،السعودية فهناك مفاجأة أقوى تحضرها انصار اهلل..

صنعاء :قادرون على تنفيذ عمليات نوعية أوسع وأكبر في عمق دول العدوان الغاشم

* إسقاط طائرة درون متطورة للعدو السعودي وتنفيذ أكثر من  10عمليات عسكرية غير معلنة على أهداف في العمق السعودي
* السعودية واالمارات نمران من ورق تحركهما أميركا وأنظمتهما

* قوى العدوان تقصف بشكل مكثف وباالسلحة الثقيلة والمتوسطة

الدفاعية فاشلة وأضحتا مفضوحتين امام شعبيهما

أحياء متفرقة من مدينة الحديدة غربي اليمن

على الصفحتين2و3

وزارة الزراعة االميركية :حوالي  17مليون طن انتاج
ايران من القمح العام القادم

 :CNNايران ال ترضخ للضغوط
ولها خيارات عدة

التفاصيل على الصفحة7

الفارسي ،النهم لن يتمكنوا من إرتكاب أي حماقة

طهــران  -كيهــان العربــي -:اعلــن مصــدر مطلــع فــي منظمــة الطاقــة
الذريــة الوطنيــة أمــس االربعــاء ،عــن بــدء تنفيــذ قــرار المجلــس االعلــى
لألمــن القومــي بشــأن وقــف بعــض التعهــدات فــي االتفــاق النــووي.
وقــال ،لقــد بــدأ تنفــذ البرامــج المتعلقــة بوقــف بعــض تعهــدات ايــران فــي االتفــاق
النــووي والتــي جــرى التأكيــد عليهــا فــي بيــان المجلــس االعلــى لألمــن القومــي.
واضــاف :ســتتابع بجديــة وقــف البرامــج المتعلقــة بمراعــاة ســقف انتــاج
اليورانيــوم المخصــب وكذلــك انتــاج المــاء الثقيــل مــن دون قيــود فــي منشــأة
«أراك» والتــي جــرى التأكيــد علــى القيــام بهــا خــال مرحلــة الـــ 60يومــاً
كخطــوة االولــى.
البقية على الصفحة7

كيهــان العربــي – خــاص -:أكــد متحــدث
القــوات المســلحة اليمنيــة العميــد يحيــى ســريع،
أننــا قــادرون علــى تنفيــذ عمليــات نوعيــة أوســع
وأكبــر فــي عمــق دول العــدوان ،مشــيرا الــى
أن العمليــة النوعيــة رد مشــروع علــى الجرائــم
والحصــار االقتصــادي ،وتنفيــذا للوعــد باســتهداف
المواقــع الحساســة للعــدو.
وأوضــح العميــد ســريع ،أن ســاح الجو المســير
نفــذ عمليــة علــى منشــآت حيويــة للعــدو فــي
محافظتــي الدوادمــي وعفيــف بمنطقــة الريــاض،
مشــيرا الــى أن العمليــة اســتهدفت محطتــي الضــخ
البتروليــة فــي الخــط األنبــوب الرئيســي للنفــط
الـــ8و 7الــذي يربــط بيــن رأس التنــورة وينبــع.
ولفــت المتحــدث الــى أن العمليــة أدت
إلــى التوقــف الكامــل لضــخ النفــط مــن األنبــوب
الرئيســي ،مؤكــدا أن عمليــة التاســع مــن رمضــان

أثــرت علــى اقتصــاد العــدو ،وجــاءت بعــد رصــد دقيــق
وتعــاون مــن قبــل أبنــاء تلــك المناطــق.
مــن جانبــه حــذر القيــادي فــي حركــة «أنصــار
اهلل» محمــد البخيــت ،تحالــف العــدوان الســعودي

مــن حــرب شــاملة بعــد الهجــوم الــذي نفذتــه ســبع
طائــرات مســيرة تابعــة للقــوات اليمنيــة واســتهداف
مرافــق حيويــة ســعودية ،يــوم الثالثــاء.
البقية على الصفحة7

عبد المهدي :الخالف االميركي االيراني ملف معقد ونحن
نبذل جهودا اليجاد مخرج لالزمة

بغــداد – وكاالت انبــاء -:اعلــن رئيــس الــوزراء
العراقــي عــادل عبــد المهــدي ،عــن بــذل جهــود
كبيــرة اليجــاد مخــرج الزمــة الخــاف االميركــي
االيرانــي.
وقــال عبــد المهــدي فــي كلمــة لــه خــال
المؤتمــر االســبوعي« ،اجريــت  3مكالمــات مــع وزيــر
الخارجيــة االميركــي قبــل زيارتــه العــراق لبحــث

مشيرة الى اعتقال العديد من الصحفيين والكتاب واألكاديميين خالل نيسان الماضي..

العفو الدولية :السلطات السعودية تصعد من إستهداف وقمع واعتقال المنتقدين والنشطاء الحقوقيين
* ولي العهد السعودي يخطط لتنفيذ عقوبة اإلعدام بحق

* معتقلو الرأي :سلطات محمد بن سلمان اعتقلت مئات النشطاء

نشطاء حقوقيين وعلماء شرعيين معتقلين آخرين

والحقوقيين لمحاولتهم التعبير عن رأيهم المعارض

لنــدن  -وكاالت انبــاء -:أكــدت منظمــة «العفــو الدوليــة» ان «الســلطات
الســعودية تواصــل اســتهداف وقمــع واعتقــال المنتقديــن والنشــطاء
الحقوقييــن» ،مشــيرة إلــى ان الريــاض صعــدت بشــكل غيــر مبــرر خــال
الشــهر الماضــي حملتهــا ضدهــم».

وقالــت المنظمــة فــي بيــان لهــا أمــس األربعــاء ،إن «الســلطات الســعودية
صعــدت مــن حملتهــا ضــد الناشــطين الحقوقييــن خــال الشــهر الماضــي»،
الفتــة الــى ان عــدد المعتقليــن خــال شــهر نســيان/أبريل الماضــي بلــغ 14
شــخصاً ،منهــم صحفيــون وكتــاب وأكاديميــون» .البقية على الصفحة7

ملفــات المنطقــة ودور العــراق فــي درء الخطــر»،
مبينــا ان «الخــاف االميركــي االيرانــي ملــف معقــد
ونحــن نبــذل جهــودا اليجــاد مخــرج لالزمــة».
واضــاف عبــد المهــدي« ،لدينــا خطــط لحــاالت
الطــوارئ اذا مــا وقــع الصــدام بيــن اميــركا وايــران».
وتابــع عبــد المهــدي« ،ســنبحث المشــتركات
البقية على الصفحة7
والملــف االمنــي

شؤون دولية
الخارجية العراقية :الوضع األمني في العراق
مستقر للغاية وننسق مع جميع األطراف
بحر  :غرفة العمليات المشتركة للمقاومة أقضت مضاجع
العدو الصهيوني في جولة التصعيد األخيرة
سوريا  :على مجلس األمن إلزام “إسرائيل” وقف سياساتها
االستيطانية غير القانونية في الجوالن المحتل
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى تشكيل
جبهة عالمية لمكافحة اإلرهاب
على الصفحة8

