
ــواد  ــد ج ــور محم ــة الدكت ــر الخارجي ــي:- اشــار وزي ــان العرب ــران - كيه طه
ــي الحــرب ضــد  ــف الســعودي ف ــي للتحال ــع الســاح االميرك ــى بي ــف ال ظري
اليمــن، مؤكــدا بانــه علــى اميــركا الكــف عــن بيــع الســاح الــى أمثــال »صــدام«.
ونشــر الوزيــر ظريــف فــي تغريــدة لــه علــى »تويتــر«، صــورة للدمــار الــذي 
االميركــي  والدعــم  االســلحة  بفعــل  واليمــن  وغــزة  فــي خرمشــهر  حــدث 

للمجرميــن.
أعــوام أمطــر مدننــا  الــى ان »صــدام« خــال 8  الخارجيــة  ونــوه وزيــر 
بالصواريــخ والقنابــل التــي زوده بهــا الغــرب والشــرق بينمــا لــم يقــم أحــد ببيــع 
ــع  ــوى أن نصن ــار س ــا أي خي ــن لدين ــم يك ــا: ل ــاع. قائ ــيلة للدف ــران أي وس اي

بأنفســنا وســيلة الدفــاع واالن يشــتكون مــن ذلــك.
ونــوه وزيــر الخارجيــة الــى ضــرورة ان توقــف الواليــات المتحــدة االميركيــة 

بيــع الســاح للصدامييــن الجــدد بــدال مــن التطــرق الــى قضايــا هامشــية.
ووصــف الوزيــر ظريــف، احتجــاز قــوات البحريــة البريطانيــة لناقلــة النفــط 
االيرانيــة بانــه قرصنــة بحريــة، معتبــرا ان هــذا التصــرف مــن جانــب بريطانيــا 

يســاعد اميــركا فــي فــرض الحظــر علــى ايــران.
انقــاذ  البريطانــي حــول  الخارجيــة  لوزيــر  االخيــرة  التصريحــات  وحــول 
االتفــاق النــووي، قــال وزيــر الخارجيــة: ان انقــاذ هــذا االتفــاق بحاجــة الــى عــزم 
جميــع االطــراف، اذ ان ايــران نفــذت التزاماتهــا تجــاه االتفــاق ومــن الضــروري ان 
تبــادر ســائر دول العالــم خاصــة الــدول االوروبيــة الثــاث التخــاذ مــا يلــزم، فهــي 

تســتخدم عبــارات جميلــة 

األســلحة النوويــة األميركيــة فــي بلجيــكا والمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وتركيــا .
وتقــول الوثيقــة بعنــوان »عصــر جديــد للــردع النــووي؟: التحديــث والتحكــم 
ــي نيســان/أبريل  ــا« نشــرت ف ــة معه ــة المتحالف ــوات النووي ــي األســلحة والق ف
الماضــي. وقــد كتــب التقريــر ســناتور كنــدي للجنــة الدفــاع واألمــن التابعــة 
للجمعيــة البرلمانيــة لحلــف الناتــو، يقيّــم فيــه مســتقبل سياســة الــردع النــووي 

التــي تتبعهــا المنظمــة )حلــف الناتــو(.

داعيًا االميركان للعودة من حيث أتوا..

الريجاني: سلوك "ترامب" حالة مرضية 
وهو مخلوق عجيب

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 
الدكتــور علــي الريجانــي، ان االمريــكان تســببوا فــي المشــاكل لــدول اخــرى 

وان لــدى "ترامــب" ســلوكًا مريضــًا. 
ــن"  ــة والتعدي ــوم الصناع ــل "ي ــي خــال حف ــور الريجان ــال الدكت وق
الوطنــي أمــس االربعــاء، ان األميــركان تســببوا فــي المشــاكل للعديــد 
مــن الــدول وان "ترامــب" كتــب مؤخــراً فــي تغريــدة علــى موقــع تويتــر 
ــد أتيتــم مــن مــكان  ــًا: لق ــة قائ ــًا النســاء ذوات البشــرة الملون مخاطب
أخــر، فلتعــودوا اليــه، وبنــاًء عليــه ان لــدى "ترامــب" ســلوكًا مريضــًا وهــو 

مخلــوق عجيــب.
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شؤون دولية مخزنة في كل من بلجيكا والمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا..

وثيقة سرية للناتو تكشف النقاب عن وجود )150( موقعاً سرياً لألسلحة النووية األميركية في اوروبا!!
* تخزن هذه االسلحة في قواعد اميركية واوروبية: كالين بروغل في بلجيكا، وبوشيل في المانيا، وأفيانو وغيدي توري في إيطاليا، وفولكل في هولندا، وانجرليك في تركيا

مشددًا أنه السبيل للنصر على جبهة الكفر..

عيسى قاسم: على المجتمع االسالمي التصدي 
بصالبة للغزو الثقافي االميركي

اسبانيا: مصممون على الدفاع 
عن االتفاق النووي

وزيــر  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - مدريــد 
الخارجيــة االســباني "جوســيب بــورل" عــزم 
بــاده واالتحــاد االوروبــي علــى الدفــاع عــن 

ايــران. مــع  النــووي  االتفــاق 
وكتــب "بــورل" فــي تغريــدة لــه علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي تويتــر: نحــن واالتحــاد 
االوروبــي مصممــون ومتحــدون فــي الدفــاع 

ــووي. ــاق الن عــن االتف

مسكو: سوق األتهامات لطهران وإستخدام القوة ضدها سيقود النهيار المنطقة..

الفروف: توتر االوضاع في المنطقة سببه السياسات 
االميركية المعادية اليران

ــة  ــر خارجي ــال وزي ــاء:- ق  موســكو - وكاالت انب
روســيا "ســرغي الفــروف" ان توتــر االوضــاع فــي 
وحلفائهــا  امريــكا  سياســات  ســببه  المنطقــة 

اليــران. المعاديــة 
فــي  االربعــاء  أمــس  "الفــروف"  واضــاف 
ايفاكتــي"  "ارغيومنتــي  مجلــة  مــع  حــوار 
الروســية ان امريــكا تســتعرض قوتهــا وتعمــل 
متهمتهــا  طهــران  ســمعة  لتشــويه  بجــد 

االخطــاء. بجميــع 

بميزات للرصد واألستطالع واإلستهداف الدقيق..

انضمام منظومة درون جديدة للقوة البرية
ردا على جرائم العدوان بإستهداف المدنيين العزل وحصاره المستمر على الشعب اليمني..

"قاصف K 2" اليمني يقصف مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بدقة عالية

مع أي أحد وأي دولة وفي أي وقت كان..

طهران: برنامجنا الصاروخي الدفاعي 
غير قابل للتفاوض إطالقاً

طهــران - كيهــان العربــي:- فنــدت ممثليــة الجمهوريــة االســامية فــي ايــران لــدى منظمــة االمــم 
ــول  ــاوض ح ــتعداد للتف ــى اس ــران عل ــان اي ــت ب ــي زعم ــاء الت ــض وكاالت االنب ــا بع ــاء اوردته ــدة انب المتح
ــا. ــاوض اطاق ــل للتف ــر قاب ــي غي ــان البرنامــج الصاروخــي الدفاعــي االيران ــا الصاروخــي، مؤكــدة ب برنامجه
ــاء "اسوشــييتدس  ــة انب ــد اســتنباط وكال ــا نفن ــوك، انن ــا فــي نيوي ــان صــدر عــن ممثليتن وجــاء فــي بي

ــرس" مــن تصريحــات  ب

مؤكدًا أن ايران لن تتفاوض من جديد حول االتفاق النووي..

ظريف: لو تصدت الدول االوروبية وروسيا والصين واليابان للبلطجة األميركية لما استطاعت تدمير اقتصاد العالم
* على اوروبا ان تبرهن انها جاهزة لتحمل مسؤولية حماية االتفاق النووي الدولي وهذا ما لم نشهده لحد االن

طهران تضيق الخناق 
على اوروبا

ترامب يبرر شراء تركيا »أس400« 
ويتجنب ذكر العقوبات!!

األردن يعيد العالقات 
مع قطر بشكل كامل
مؤرخ اسرائيلي: خطة ترامب للسالم 

قائمة على األساطير الصهيونية
حمد بن جاسم لمصر واإلمارات: أصبحتم 

اآلن دعاة سالم في ليبيا؟

عبد المهدي: الشهر الحالي سيشهد إعالن نتائج تنظيم 
ارتباط الحشد الشعبي بالقوات األمنية

وسائل إعالم عبرية: »اسرائيل« تحصن 20موقعا 
استراتيجيا خوفا من صواريخ »حزب اهلل«

الجيش السوري يرد على اعتداءات اإلرهابيين 
ويستهدف مقراتهم بريفي إدلب وحماة 

الفروف: واشنطن تحاول إطالة أمد األزمة 
في سوريا ألهداف جيوسياسية

على الصفحة الثانية العدد )10180( السنة التاسعة والثاثون ، الخميس 15 ذوالقعدة، 1440 هـ ق 27  تير 1398 هـ ش، 18 تموز 2019م

مشاكل ايران االقتصادية تنخفض 
مع التخلي عن الدوالر 

* صنعاء: كلما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه 
وحصاره كلما كانت عملياتنا مستمرة ومتصاعدة 

* القوات اليمنية المشتركة تواصل عملياتها ضد صفوف المرتزقة وسقوط 
عدد من القتلى والجرحى بصفوف المنافقين

ــذ ســاح الجــو  ــي - خــاص:- نف ــان العرب كيه
المســير اليمنــي أمــس األربعــاء، عمليــة واســعة 
ــزان اإلقليمــي داخــل العمــق  اســتهدفت مطــار جي
 »K  2 »قاصــف  طائــرات  مــن  بعــدد  الســعودي 

المســيرة.
المســلحة  القــوات  باســم  المتحــدث  وبيــن 
ــرات اســتهدفت  ــى، أن الطائ ــد يحي ــة العمي اليمني
أهدافــا عســكرية مهمــة فــي المطــار، مؤكــدا أصابــه 
األهــداف بدقــة، باإلضافــة الــى تعطــل الماحــة 

ــار. ــي المط ــة ف الجوي
وشــدد أن هــذا االســتهداف يأتــي ردا علــى 
جرائــم العــدوان وحصــاره المســتمر علــى الشــعب 

اليمنــي.
وكان ســاح الجــو المســير قــد نفــذ مســاء 
جيــزان  مطــار  باتجــاه  واســعة  عمليــة  الثاثــاء، 
اإلقليمــي وعمليتيــن هجوميتيــن جديدتيــن علــى 
ــة خميــس  ــة فــي مدين ــد الجوي ــك خال قاعــدة المل

مشــيط فــي العمــق.

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- كتبــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« األميركيــة 
ــف شــمال األطلســي  ــة لحل ــة تابع ــة صــادرة عــن هيئ ــا، أن وثيق ــر له ــي تقري ف
)الناتــو( كشــفت عــن مواقــع نحــو 150 ســاحًا نوويــًا اميركيــًا مخزنــة فــي أوروبــا.

فقــد أثــارت وثيقــة صــدرت مؤخــرًا - وحُذفــت فيمــا بعــد - نشــرتها 
هيئــة تابعــة لحلــف شــمال األطلســي )الناتــو( عناويــن الصحــف فــي أوروبــا 
بتأكيــد واضــح لســر معــروف منــذ فتــرة طويلــة. يقــول الســر إنــه يتــم تخزيــن 

طهــران – كيهــان العربــي:- أكــد رمــز البحريــن 
الوطنــي والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم، 

ــوم  ــي الســابق كان االتحــاد الســوفيتي والي ــه ف أن
ــر  ــة الفك ــى تقوي ــل عل ــدة العم ــاول بش ــركا تح امي
الباطــل، ونحــن اذا دافعنــا بصابــة وجديــة عــن 
الثقافــة االســامية الحقــة االصيلــة، فمــن المتيقــن 

ــا ســنحقق النصــر. انن
لقائــه  خــال  قاســم  عيســى  الشــيخ  وقــال 
ــه اذا  ــى أن ــة للنســاء، ال ــر الحــوزات العلمي ــع مدي م
تمــت تربيــة النســاء فــي المجتمــع جيــدا، فــإن 
الرجــال بــل المجتمــع بأســره ســينمو، مبينــا: ان 
مــن مســؤوليات الحــوزات العلميــة للنســاء، تربيــة 

النســاء المطيعــات لألوامــر اإللهيــة.
ان  البحرينــي:  الدينــي  المرجــع  واضــاف 
ــن  ــي البحري ــي ف ــزو ثقاف ــركا تســعى لشــن غ امي
وايــران وكل الــدول، وعلــى المجتمــع االســامي ان 

يتصــدى لهــذا الموضــوع.

طهــران – كيهــان العربــي:- اعلــن قائــد وحــدة 
)عــج(«  العصــر  ولــي  المســيرة »حضــرة  الطائــرات 
العميــد  االيرانــي  للجيــش  البريــة  للقــوة  التابعــة 
شــهرام حســن نجــاد عــن انضمــام 3 طائــرات مســيرة 

هجوميــة مــن طــراز »مهاجــر 6« لهــذه القــوة.
وقــال العميــد حســن نجــاد أمــس االربعــاء، ان 
انضمــام الطائــرات المســيرة الهجوميــة »مهاجــر 6« 
جــاء وفقــا لتدابيــر القائــد العــام للقــوات المســلحة 
الطائــرات  منظومــة  لتعزيــز  تعالــى  اهلل  حفظــه 
ــر  ــك تغيي ــة وكذل ــي المناطــق الحدودي المســيرة ف
نهــج القــوة البريــة للجيــش مــن العمليــات الدفاعيــة 
الــى الهجوميــة فــي المناطــق المناطــة مســؤوليتها 
ــا خاصــة فــي منطقــة شــمال شــرق البــاد فــي  بن
المســيرة  الطائــرات  وحــدة  بيــن  التعــاون  ظــل 
»حضــرة ولــي العصــر )عــج(« التابعــة لهــذه القــوة 
ووزارة الدفــاع واســناد القــوات المســلحة والصناعات 

ــدس«. ــة »ق ــة الجوي ــة والصناع الداخلي
ــبقا  ــددة مس ــداف المح ــر االه ــان تدمي ــد ب واك
يعــد مــن ضمــن مهمــات الطائــرة المســيرة »مهاجــر 
وكذلــك  العاليــة  والدقــة  القــدرة  ان  واضــاف،   »6
التــي  للمناطــق  المتزامــن  والرصــد  االســتطاع 
مــن  تعــد  للجيــش  البريــة  القــوة  فيهــا  تنتشــر 

ســائر قــدرات هــذا االنجــاز 
الوطنــي.

واكــد انــه ومــع انضمــام 
ــرة المســيرة »مهاجــر  الطائ
الطائــرات  لوحــدة   »6
البريــة  للقــوة  المســيرة 
جديــدة  مرحلــة  ســتتبلور 
واســع  االســتخدام  مــن 
النطــاق للطائرات المســيرة 
علــى مســتوى القــوة البرية 

المجــال. هــذا  فــي  قدراتهــا  وســتتعزز 
الطائــرة  هــذه  امكانيــات  ضــوء  وفــي  انــه  واوضــح 
المســيرة ســيتم كشــف واعتــراض وتدميــر اي تهديــد فــي 
حــدود الجمهوريــة االســامية االيرانيــة وفــي الجانــب االخــر 

ــوره. ــل تبل ــدود قب ــن الح وأوضــح المتحــدث، أن العمليــة الواســعة باتجــاه م
مطــار جيــزان اإلقليمــي أصابــت مرابــض الطائــرات 

بــا طيــار فــي المطــار.
حركــة  تعطــل  جويــة  رصــد  مراكــز  وأكــدت 
بعــد  اإلقليمــي  جيــزان  مطــار  فــي  الماحــة 

. فه ا ســتهد ا

وفــي وقــت الحــق مــن مســاء الثاثــاء، 
عملياتــه  المســير  الجــو  ســاح  عــاود 
الهجوميــة بعمليتيــن جديدتيــن علــى قاعــدة 
الملــك خالــد الجويــة فــي مدينــة خميــس 

بعســير. مشــيط 

* »صدام« خالل 8 أعوام أمطر مدننا بالصواريخ والقنابل التي زوده بها الغرب 
والشرق بينما لم يقم أحد ببيع ايران أي وسيلة للدفاع

* قرصنة البحرية البريطانية ناقلة النفط االيرانية ساعدت اميركا 
في فرض الحظر على الشعب االيراني

* ايران نفذت التزاماتها تجاه االتفاق النووي ومن الضروري ان تبادر سائر دول 
العالم خاصة االوروبية الثالث التخاذ ما يلزم

* لو سمحت لبلطجي بان يرغمك على القبول بأمر ما فستشجعه 
على إرغامك ببلطجته على القبول بأمور اخرى

*على اميركا الكف عن بيع السالح للصداميين الجدد بدال 
من التطرق الى قضايا هامشية
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