
االعلــى  المجلــس  اميــن  انتقــد  العربــي:-  - كيهــان  طهــران 
لالمــن القومــي االدميــرال علــي شــمخاني، بشــدة تقاعــس اوروبــا 
عــن تنفيــذ تعهداتهــا وافتقارهــا لــالرادة بمواجهــة اجــراءات واشــنطن 

التخريبيــة .
االربعــاء  أمــس  وقــال االدميــرال شــمخاني خــالل اســتقباله 
ــذ  ــن تنفي ــون«، ان زم ــل ب ــس الفرنســي »ايمانوئي مستشــار الرئي
ــض  ــى ، وان اســتراتيجية خف ــد ول ــب واحــد ق ــن جان ــات م االلتزام
ــا موضحــا  ــر مراحــل ال يمكــن تغييره ــووي عب ــاق الن ــزام باالتف االلت
ــران يأتــي فــي اطــار البنديــن 26 و36  ان مســار خفــض التزامــات اي
مــن االتفــاق النــووي وسيســتمر حتــى تحقيــق كافــة حقــوق ايــران .
ولفــت الــى سياســة الضغــوط القصــوى االميركيــة وان طهــران قد 
اثبتــت عمليــا اقتدارهــا فــي التصــدي لالزمــات والتحديــات، واضــاف: 

الــدول  علــى  ويجــب  اوروبــا  اســتقالل  ارتهنــت  اليــوم  اميــركا  ان 
ــا واســتقاللها . ــاع عــن هويته ــة الدف االوروبي

واكــد أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي الوطنــي، انــه 
نظــرا لعــدم اســتغالل اوروبــا فرصــة عــام كامــل للوفــاء بالتزاماتهــا فــان 
طهــران قــررت بشــكل قاطــع ان تنفيذهــا اللتزاماتهــا ســياتي متناســبا 
ــب  ــن جان ــذ م ــان التنفي ــه وان زم ــزام الطــرف االخــر بتعهدات ــع الت م

واحــد قــد ولــى.
ــص  ــي تقلي ــران ف ــج اي ــرال شــمخاني ان برنام ــد االدمي واك
التزاماتهــا باالتفــاق النــووي خطــوة بخطــوة هــو اســتراتيجية 
التقبــل التغييــر ، موضحــا ان هــذه االســتراتيجية ســتتواصل فــي 
ــة  ــوق االيراني ــل الحق ــق كام ــى تحقي ــن 26 و36 حت اطــار المادتي

مــن االتفــاق النــووي.

»بــركان« لــم يكشــف عنــه رغــم دخولــه الخدمــة خــالل المرحلــة الســابقة.
وذكــر أّن تســمية المنظومــة »قــدس« هــي تأكيــد للموقــف الثابــت 
تجــاه القضيــة الفلســطينية. كمــا أكــد أن المخــزون العســكري لــدى الجيــش 

يكفــي لســنوات.

معتبرين الحرب ضد ايران هي الحرب على العراق..

عشائر العراق: مستعدون للدفاع عن ايران 
ضد أي أعتداء أو تهديد تتعرض اليه

بغــداد - وكاالت انبــاء:- اكــد عــددا مــن زعمــاء العشــائر العراقيــة علــى حمايــة 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ضــد أي أعتــداء أو تهديــد تتعــرض لــه.

واكــد زعمــاء العشــائر العراقيــة خــالل لقائهــم الســفير االيرانــي فــي بغــداد 
ايــرج مســجدي، اكــدوا علــى اســتعدادهم للدفــاع عــن الجمهوريــة االســالمية 

فــي ايــران معتبريــن ان الحــرب ضــد ايــران هــي حــرب ضــد العــراق .
واشــار الزعمــاء الــى دعــم الجمهوريــة االســالمية للعــراق خــالل 
الجمهوريــة  ان  وداعــش مؤكديــن  االرهابيــة  المجاميــع  حربــه ضــد 
االســالمية اثبتــت انهــا مناصــرة للشــعوب المظلومــة فــي العالــم وخاصــة 

الشــعب الفلســطيني.
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شؤون دولية طيران العدوان الغاشم يشن 18 غارة على صعدة وحجة ومأرب..

القوات اليمنية المشتركة تكشف عن الصواريخ والمسيرات التي استهدفت مواقع العدو السعودي
* صنعاء: قواتنا المسلحة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة يكفي لالستمرار في الصمود لسنوات

مقررة االمم المتحدة: قتل خاشقجي جريمة 
نفذتها دولة وليس اشخاص

كرزاي: ايران شريكة السالم ومساندة 
للتنمية في افغانستان

رئيــس  اعتبــر  انبــاء:-  وكاالت   - بكيــن 
ــرزاي،  ــد ك ــابق حام ــتان الس ــة افغانس جمهوري
الجمهريــة االســالمية فــي ايــران بأنهــا شــريكة 
ان  وقــال:  افغانســتان  فــي  االمــن  و  الســالم 
طهــران فضــال عــن انهــا جــارا مهما الفغانســتان 

ــه . ــي تنميت ــزا ف ــب دورا ممي ــي تلع فه
وقــال كــرزاي للصحفييــن علــى هامــش 
االجتمــاع الثامــن للســالم العالمــي فــي بكيــن، 

مشددًا أنه حتى 5% مسموح به طبقًا لالتفاق النووي..

الفروف: ايران ال تنتهك التزاماتها برفعها مستوى 
تخصيب اليورانيوم

وزيــر  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   – براتيســالفا 
الخارجيــة الروســي "ســيرغي الفــروف" أن ايــران ال 
تنتهــك التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق 

النــووي برفعهــا مســتوى تخصيــب اليورانيــوم.
وقــال الفــروف خــالل مؤتمــر صحفــي عقــب 
األمــن  منظمــة  لــدول  اجتمــاع  فــي  مشــاركته 
مســاء  بســلوفاكيا،  عقــد  أوروبــا  فــي  والتعــاون 
حــدوث  فــي  لدينــا  مصلحــة  ال  قــال:  الثالثــاء، 

للوضــع تصعيــد 

مشيرًا الى أن األوروبيين ليسوا مستعدين لدفع ثمن أمنهم..

ظريف: اليمكن إجراء التفاوض في ظل ممارسة 
الضغوط واالرهاب االقتصادي

* ليس من صالحيات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة اتخاذ قرار بشأن االتفاق النووي

مشددًا أن دعوة واشنطن النعقاد اجتماع مجلس الحكام مثيرة للسخرية..

الرئيس روحاني: على أوروبا أن تقلق من اميركا التي انتهكت جميع التعهدات الدولية وليس من ايران
* إذا كان األميركان صادقين في الدعوة للتفاوض فعليهم إلغاء جميع العقوبات واالعتذار لشعبنا والعودة لتعهداتهم

منها تفعيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة..

طهران: جاهزون لتنفيذ الخطوة الثالثة والرابعة
طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد المتحــدث باســم منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة بهــروز كمالونــدي، 
ــب  ــادة تخصي ــووي، كزي ــاق الن ــي االتف ــة ف ــة ورابع ــارات المتاحــة كخطــوة ثالث ــن الخي ــد م ــاك العدي ان هن

ــزة الطــرد المركــزي.  ــادة عــدد أجه ــزة المتقدمــة، وزي ــل األجه ــوم، وتفعي اليوراني
واشــار كمالونــدي أمــس االربعــاء، الــى ان النســبة الجديــدة مــن التخصيــب هــي بهــدف 
توفيــر حاجــات البــالد مــن الوقــود لمحطــات الطاقــة، قائــاًل: ان هــذه المحطــات النوويــة بحاجــة 
الــى تخصيــب بنســب مختلفــة وعلــى أكثــر تقديــر بنســبة 5 %، مشــيرًا الــى ان نســبة التخصيــب 

حاليــًا قــد وصلــت الــى 4.5 بالمئــة. 

منتقدًا بشدة تقاعس اوروبا عن تنفيذ تعهداتها وافتقارها لالرادة بمواجهة واشنطن ، خالل استقباله المبعوث الفرنسي الخاص..

شمخاني: أثبتنا قدرتنا على مواجهة التحديات في مختلف المجاالت واليمكن التحدث معنا بلغة القوة
* بون: قدرة ونفوذ ومكانة ايران أرتقت خالل االعوام الماضية بصورة ملحوظة في الموازنات االقليمية والدولية رغم االجراءات االميركية

ال تمنحوا قراصنة البحر 
المزيد من االنتظار

أميركا... محاوالت في الكونغرس لصياغة 
تشريع بشأن معاقبة السعودية

الزهار: قبل األزمة بشار األسد 
فتح لنا كل الدنيا

منظمات دولية تناشد النواب الفرنسيين 
وقف بيع األسلحة إلى السعودية

موقع »إسرائيلي«: اسم “محمد” 
يجتاح »إسرائيل«

تحالف »الفتح« يطالب بتشديد الرقابة على القيادات 
العسكرية بمناطق انتشار الحشد الشعبي 

مسؤولون صهاينة : قياداتنا غير قادرة على استخدام 
القوة العسكرية إلعادة جنودنا

الجيش السوري يدمر عربات إلرهابيي “جبهة النصرة” 
ويقتل من فيها بريف إدلب الجنوبي

بري: إجراءات أميركا ضد حزب اهلل 
اعتداء على لبنان

على الصفحة الثالثة العدد )10174( السنة التاسعة والثالثون ، الخميس  8 ذوالقعدة، 1440 هـ ق 20 تير 1398 هـ ش، 11 تموز 2019م

صالحي: حل األزمة بين إيران وأميركا 
مرهون بإلغاء الحظر المفروض

* إحتجاز بريطانيا ناقلة نفطنا إجراء بالوكالة وتصرف سخيف 
وصبياني للغاية وخطأ كبير وسيعود بالضرر عليهم

* ايران تمضي في اطار االتفاق النووي ولم تنتهك هيكلية االتفاق 
النووي واجراءاتها صحيحة وفي اطار القوانين

رئيــس  وصــف  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
دعــوة  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
الواليــات المتحــدة النعقــاد اجتمــاع مجلــس حــكام 
ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لبحــث االجــراءات  الوكال

االيرانيــة بأنهــا مثيــرة للســخرية.
وقــال الرئيــس روحانــي أمــس االربعــاء خــالل 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء، ان العــدو يســعى اليجــاد 
عــدم االســتقرار فــي المنطقــة ومــن هــذا المنطلــق 

قــام باالعتــدء علــى اجوائنــا وجوبــه بــردّ حــازم .
النفــط  ناقلــة  ان احتجــاز بريطانيــا  واضــاف: 
ســخيف  وتصــرف  بالوكالــة  اجــراء  االيرانيــة 
وصبيانــي للغايــة وخطــأ كبيــر وســيعود بالضــرر 

عليهــم.
ناقلــة  اوقفــوا  البريطانييــن  ان  الــى  ولفــت 
التابعــة  االقليميــة  الميــاه  فــي  االيرانيــة  النفــط 
الســبانيا حيــث أنهــم يحتلــون منطقــة جبــل طــارق 

* القوة الصاروخية تستهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي 
شمال البقع قبالة نجران والخسائر بالعشرات

* هزائم وخسائر فادحة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته 
بعمليات عسكرية متنوعة بمختلف الجبهات

إن  اليمنيــة،  المســلحة  القــوات  اعلنــت  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
ــارة عــن صواريــخ مجنحــة  منظومــة »قــدس« الصاروخيــة الجديــدة هــي عب

ــة. ــة يمني ــن صناع ــروز م ك
ولفــت العميــد يحيــى ســريع الــى وجــود جيــل ثالــث مــن منظومــة 

مقــررُة  اتهمــت  انبــاء:-  وكاالت   - نيويــورك 
ــِل واإلعــدام  األمــم المتحــدة الخاصــة بحــاالت القت
خــارج نطــاق القانــون »أنييــس كاالمــار« الســعودية 

ودعــت  خاشــقجي،  جمــال  الصِحافــي  بقتــل 
واشــنطن الــى التحــرك وعــدم التقاعــس بنــاًء علــى 
ــذي  ــق ال ــي التحقي ــا ف ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ

ــة. ــي القضي ــه ف أجرت
قبــل  مــن  القانــون«  نطــاق  خــارج  »إعــدام 
الخاصــة  المقــررة  خلصــت  مــا  هــذا  الســعودية، 
بشــأن  كاالمــارد  انييــس  المتحــدة  االمــم  لــدى 
مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي فــي 
القنصليــة الســعودية فــي اســتطنبول فــي تشــرين 

الماضــي. األول/أكتوبــر 
ــدن  ــي لن ــم ف ــر اقي ــالل مؤتم ــة وخ ــررة األممي المق
ــات  ــت الوالي ــوق االنســان حث واســتضافته جماعــات حق
التــي  النتائــج  علــى  بنــاء  التحــرك  علــى  المتحــدة 
ــه  ــذي اجرت ــت اليهــا خــالل التحقيــق المســتقل ال توصل
واشــنطن  متهمــة  الســعودي  الصحفــي  مقتــل  حــول 

بتقاعســها عــن التحــرك.

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، انــه اليمكــن إجــراء 
التفــاوض فــي ظــل ممارســة الضغــوط واالرهــاب 
االقتصــادي، مطالبــا بانهــاء اجــراءات الحظــر الجائــرة 

ضــد الشــعب االيرانــي.
علــى  للمراســلين  ظريــف  الوزيــر  واوضــح 
ــاء،  ــوزراء أمــس االربع ــس ال ــاع مجل هامــش اجتم
ــة الدوليــة للطاقــة  ان اعضــاء مجلــس حــكام الوكال
ليــس مــن صالحيتهــم اتخــاذ قــرار بشــأن االتفــاق 
النــووي، بــل بامكانهــم ابــداء آرائهــم حــول هــذا 
الموضــوع، مضيفــا: ان آليــة الزنــاد ليســت قابلــة 

للتطبيــق.
وتطــرق الــى توقيــف ناقلــة النفــط االيرانيــة 
ــل  ــق جب ــي مضي ــة ف ــة البريطاني ــل البحري ــن قب م
طــارق وقــال وزيــر الخارجيــة: ان قضيــة توقيــف 
ناقلــة النفــط االيرانيــة ال صلــة لهــا بموضــوع مبادلــة 
نازنيــن زاغــري )التــي تمضــي عقوبــة الســجن 
القومــي  المســاس باالمــن  ادانتهــا بتهمــة  بعــد 

نتســلم  ولــم  االيرانــي(، 
اآلن  لحــد  اقتراحــات  اي 
بهــذا المحتــوى مــن قبــل 

بريطانيــا.
ــع قائــال: ان اجــراء  وتاب
ناقلــة  باحتجــاز  لنــدن 
ــن  ــد م ــة يع ــط االيراني النف
قرصنــة  نظرنــا  وجهــة 
ــة، وال يمكــن اساســا  بحري
القبــول بمثــل هــذا االجــراء.
وحــول االجــراءات المتخــذة لالفــراج عــن هــذه 

الناقلــة،

المنطقــة  هــذه  الن 
ــا الســبانيا  ــود ملكيته تع
ويتواجــدون بشــكل غيــر 
قانونــي فيهــا وتصرفوهــا 
أعلــن  فيمــا  بســفاهة 
االســباني  الشــعب 
هــذا  ازاء  عــن ســخطه 

التصــرف.
واكــد علــى ضــرورة 
ان يعمــل الجميــع علــى 
ضمــان أمــن الخطــوط المالحيــة علــى الصعيــد 
العالمــي، محــذرا البريطانييــن بأنهــم ســيدركون 
بزعزعــة  بــدأ  مــن  أنهــم  معتبــرا  نتائــج عملهــم 

االمــن.
التحــركات  الجمهوريــة  رئيــس  ووصــف 
طالــب  قائــال:  بالمضحكــة،  االخيــرة  االميركيــة 
االميركيــون بعقــد اجتمــاع طــارىء لمجلــس حــكام 
عــن  تخلــت  ايــران  ان  بحجــة  الدوليــة  الوكالــة 
ــة  بعــض تعهداتهــا فــي االتفــاق النــووي، هــذه رواي
مضحكــة يرويهــا االميركيــون فــي هــذه االيــام لكــن 
قلمــا يمكــن مشــاهدة هكــذا اجــراءات فــي التاريــخ 

بالعالــم. السياســي 
ونــوه الــى أن بريطانيــا مــن الممكــن قــد قامــت 
بهــذا العمــل الخاطــىء بأمــر مــن أميــركا او مــا 
يســمى بالفريــق »ب«، قائــال: نعلــم ان الداخــل 

* اليمكن إنكار دور وتاثير ايران في المنطقة وباريس ترغب باستمرار الحوار والتعاون 
معها الدارة األزمات الجارية في سوريا واليمن والعراق ولبنان

* شمخاني: اميركا اليوم إرتهنت استقالل اوروبا ويجب على الدول 
االوروبية الدفاع عن هويتها واستقاللها

*سنواصل تقليص إلتزاماتنا االستراتيجية في اطار المادتين 26 و36 
حتى تحقيق كامل حقوقنا في االتفاق النووي
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