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مشدداً أن الخطوة الثالثة في تقليص اإللتزامات هي أهم خطوة وال تقارن بالخطوتين السابقتين..

الرئيس روحاني :اذا اقتضى األمر سنقوم بخطوات اخرى في تقليص إلتزاماتنا النووية

على الصفحة الثانية

قائد الثورة االسالمية يواصل إقامة مراسم
العزاء على سيد الشهداء

* دروس عاشوراء هي النهج الرئيسي للشعب اإليراني وجميع دول العالم نحو الحرية والتضحية واالخالص والصمود
*

* على أميركا أن تتخلى عن سياسة العسكرة والضغوط القصوى
وتفهم أن هذه السياسة لن تجديها نفعاً

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن
روحانــي ،علــى أنــه يتعيــن علــى الواليــات المتحــدة أن تفهــم أن سياســة الحرب
والضغــوط القصــوى ليــس لهمــا أي فائــدة وأن عليهــا التخلــي عــن السياســات
العســكرية والحــد األقصــى مــن الضغــوط.
وقــال الرئيــس روحانــي أمــس األربعــاء فــي اجتمــاع لمجلــس الــوزراء :إن
منطــق الجمهوريــة االســامية فــي ايــران هــو اســتخدام التكنولوجيــا النوويــة
الســلمية ،وفــي االتفــاق النــووي أيضــا فــإن منطقنــا هــو االلتــزام أمــام التــزام
الطــرف اآلخــر.

اللواء باقري مشدداً أن تعزيز العالقات بين طهران وبكين تحظى بأهمية البلدين..

رئيس االركان الصيني :زيارة اللواء باقري تكتسب أهمية
فائقة وتصب في رفع مستوى العالقات الثنائية

بكيــن  -وكاالت انبــاء -:اشــاد رئيــس هيئــة
اركان الجيــش الصينــي الجنــرال «لــي زوا تشــنغ»
بزيــارة رئيــس االركان العامــة لقواتنــا المســلحة
اللــواء محمــد باقــري لبــاده ووصفهــا بأنها تكتســب

الى كل من يهمه االمر

تمعنوا في الصورة جيداً ،انه :االنهيار
االستراتيجي االسرائيلي!...

* محمد صادق الحسيني

* االمــام الســيد علــي الخامنئــي
يســتعرض بعــض جيــوش حلــف المقاومــة
فــي طهــران ومعهــم الســيد مقتــدى الصــدر!...
* القائــد الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن
الحوثــي يعلــن مــن صنعــاء عضويتــه الكاملــة
فــي قيــادة مخيــم الحســين بــن علــي !..
* حركــة حمــاس تعلــن مــن بيــروت بانهــا
جــزء ال يتجــزأ مــن المخيــم الــذي اعلــن عنــه
ســيد المقاومــة يــوم عاشــوراء فــي الضاحيــة!..
وتداعيــات خطــاب المخيــم العاشــورائي
ســتبدأ بالظهــور تباعــاً ،والبدايــة مــن رأس
االفعــى واليكــم بعــض مــن المشــاهد الخلفيــة
لمــا قبــل العــرض :
 .1مــا يشــغل المخططيــن العســكريين
االســتراتيجيين لحلــف المقاومــة  ،منــذ فتــرة
ليســت بالقصيــرة  ،ليــس التخطيــط لتنفيــذ
الجــزء األخيــر مــن الهحــوم االســتراتيجي
الــذي ســينتهي بتحريــر كل فلســطين وليــس
القــدس او الجليــل فقــط  ،وانمــا هم مشــغولون
بالتخطيــط إلعــادة أهــل فلســطين الــى ديارهــم
بعــد تحريرهــا وإيجــاد حلــول لمــن ســيتبقى
فيهــا مــن المســتوطنين الصهاينــه .
 .2ان الصــور التــي نشــرها جــون بولتــون
 ،لناقلــة النفــط االيرانيــه  ،والتــي زعــم فيهــا
انهــا مــن مينــاء طرطــوس  ،قــد أســقطته مــن
منصبــه فــي البيــت االبيــض  ،ليــس النــه
يكــذب
البقية على الصفحة7

اهميــة فائقــة.
واعــرب الجنــرال «لــي
زوا تشــنغ» لــدى اســتقباله
اللــواء باقــري والوفــد
المرافــق أمــس االربعــاء
فــي بكيــن ،عــن أملــه بــأن
تــؤدي هــذه الزيــارة الــى
تحقيــق نتائج اســتراتيجية
لــكال البلديــن.
مــن جانبــه اكــد رئيــس
هيئــة االركان العامــة لقواتنــا المســلحة اللــواء محمــد باقــري،
ضــرورة توســيع وتعزيــز العالقــات بيــن ايــران والصيــن
بالنســبة لــكال البلديــن.
البقية على الصفحة7

وتابــع :اذا اقتضــى األمــر ســنقوم فــي المســتقبل بخطــوات أخــرى فــي اطــار
تقليــص االلتــزام باالتفــاق النــووي.
وأشــار رئيــس الجمهوريــة الــى أن الخطــوة الثالثــة فــي تقليــص التزامــات الجمهوريــة
االســامية فــي اطــار االتفــاق النــووي ،هــي أهــم خطــوة لطهــران وال تقــارن بالخطوتيــن
الســابقتين ،وقــال :إذا لــزم األمــر ،فســنتخذ خطــوات أخــرى فــي المســتقبل.
وأضــاف قائــا :إن صــورة الجمهوريــة االســامية فــي اذهــان العالــم هــي صــورة
ســلمية ومتوازنــة ،وقــال :لــم نكــن أبــدأ البادئيــن بالعــدوان والحظــر ،ولــم ننقــض العهــد،
بــل هــم مــن نقــض العهــد ،وهــذا المنطــق هــو مــا نتميــز بــه .البقية على الصفحة7

حزب الله يعزي بشهداء العراق ويتضامن مع النيجيريين
لممارستهم الشعائر الحسينية

بلومبيرغ :آل سعود يحكمون القبضة
على الثروة النفطية

طهران-فــارس -:اكــد ســفيرنا فــي لنــدن
حميــد بعيــدي نجــاد ان الناقلــة "آدريــان دريــا"
باعــت نفطهــا لشــركة خاصــة ولــم تنقــض أي
تعهــد.
وكتــب بعيــدي نجــاد ،فــي تغريــدة علــى
حســابه الشــخصي فــي موقــع "تويتــر" " :فــي
اجتمــاع امــس االربعــاء مــع وزيــر الخارجيــة
البريطانــي  ،تــم التأكيــد علــى أن اجــراء
المســؤولين البريطانييــن ضــد الناقلــة التــي
تحمــل النفــط االيرانــي كان انتهــاكا للقوانيــن
الدوليــة ،ال يمكــن تعميــم حظــر االتحــاد
األوروبــي علــى دول اخــرى ،ناقلــة النفــط
باعــت نفطهــا فــي البحــر لشــركة خاصــة ولــم
تنقــض أي تعهــد".

إرتفاع حصيلة شهداء يوم عاشوراء في "كادونا" بنيجيريا الى  12شخصاً واصابة العشرات..

إحياء واسع حول العالم لذكرى إستشهاد اإلمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في عاشوراء

* الشعب البحريني األبي يحيي ذكرى يوم عاشوراء وسط قمع طائفي
تكفيري وحملة اعتقاالت تطال الخطباء والرواديد

* الهند تتالعب بالتاريخ الهجري وتشدد االجراءات األمنية في منع
شيعة الهند ومنطقة كشمير من إقامة مراسم العزاء

سري بأحد قصور ابن سلمان

منافس نتنياهو في االنتخابات المقبلة
يسخر من «هروبه وأنانيته»
على الصفحتين2و3

طهــران – كيهــان العربــي -:غــرّد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف قائــا :مــن المفتــرض
أن ينتهــي ولــع الحــرب الحــد االقصــى مــن الضغــط ضــد ايــران مــع ذهــاب زعيــم الداعيــن الــى الحــرب.
وكتــب الوزيــر ظريــف فــي صفحتــه علــى موقــع التويتــر :فــي حــال ان العالــم – عــدا الحلــف الثنائــي
أو الثالثــي الخائــف – كاد أن يســتريح قليــا جــراء
طــرد الوســيط المخلــص لمجرمــي فريــق "بــاء"
مــن البيــت االبيــض ،اعلــن بمبيــو ومنوشــين عــن
تشــديد االرهــاب االقتصــادي ضــد ايــران!
وقــد أقــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب
يــوم الثالثــاء مستشــار األمــن القومــي "جــون
بولتــون" مــن منصبــه  .البقية على الصفحة7

بعيدي نجاد" :آدريان دريا" باعت
نفطها لشركة خاصة

كيهــان العربــي  -خــاص -:للّيلــة السادســة علــى التوالــي ،رعــى ســماحة
قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي إقامــة
مراســم العــزاء علــى أبــي األحــرار وســيد الشــهداء االمــام الحســين عليــه
الســام وأهــل بيتــه وأصحابــه المياميــن الذيــن ضحــوا بالغالــي والنفيــس
علــى أرض الطــف بكــر بــاء إحيــاء للديــن االســامي االصيــل وإصــاح
األمــة ،وذلــك مســاء الثالثــاء الماضــي
البقية على الصفحة7

حساب «العهد الجديد» يكشف عن سجن

ظريف :يجب أن ينتهي ولع الحرب بنهاية زعيم دعاة
الحرب في البيت االبيض

لم تنقض اي تعهد..

لم نكن أبدأ البادئين بالعدوان والحظر ،ولم ننقض العهد ،بل
هم من نقض العهد ،وهذا المنطق هو ما نتميز به

عواصــم عالميــة – كيهــان العربــي -:أحيــا
مئــات المالييــن مــن المســلمين حــول العالــم
ذكــرى العاشــر مــن محــرم الحــرام ،ذكــرى استشــهاد
اإلمــام الحســين عليــه الســام وأصحابــه فــي كربال
إحيــاء للديــن االســامي وإنقــاذ األمــة مــن براثــن
الوثنيــة والعبوديــة لغيــر الخالــق الجبــار تلــك
السياســة التــي أقامهــا بنــو الطلقــاء أبنــاء هنــد آكلــة
األكبــاد ومثيالتهــا ذوات الرايــات الحمــر ،عبــر إقامــة
المســيرات والمجالــس الحســينية التــي أضــاءت
علــى الذكــرى ومعانيهــا اإلنســانية.
فمــن أقصــى المعمــورة فــي مدينــة ســيدني
األســترالية أحيــا المســلمون مــن أتبــاع أهــل البيــت
عليهــم الســام الذكــرى ،وأقاموا المســيرات الحســينية
رافعين شــعارات تســتذكر الثورة الحســينية وتســتنكر
الظلــم وتنــادي باحتــرام اإلنســان .
ومــن أســتراليا الــى الهنــد ،حيــث شــهدت
مدينــة أمروهــا فعاليــات عاشــورائية قــام خاللهــا
المســلمون بتقديــم النــذورات وتوزيــع الميــاه

تأســياً بمــا عانــاه اإلمــام الحســين عليــه الســام
وأهــل بيتــه فــي واقعــة كربــاء.
ومــن شــرق المعمــورة الــى غربهــا ..ففــي
الواليــات المتحــدة أحيــا أتبــاع أهــل البيــت عليهــم
الســام مناســبة العاشــر مــن محــرم فــي نيويــورك

الجمهورية االسالمية تقدم التعازي الى العراق
حكومة وشعبا بحادث كربالء

طهــران -كيهــان العربــي -:قــدم المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة عبــاس موســوي  ،التعــازي الــى العراق
حكومــة وشــعبا بحــادث كربــاء والــذي أدى الــى استشــهاد وإصابــة العشــرات مــن زوار االمــام الحســين
عليــه الســام يــوم عاشــوراء.
وأعــرب موســوي عــن أســفه العميــق لحــادث كربــاء المؤلــم فــي يــوم العاشــر مــن شــهر محــرم الحــرام،
والــذي أدى الــى استشــهاد وإصابــة العشــرات مــن زوار مرقــد االمــام الحســين عليــه الســام.
وضمــن تقديمــه التعــازي الــى حكومــة العــراق وشــعبه ،أعــرب المتحــدث باســم الخارجيــة  ،عــن مواســاة
الجمهوريــة االســامية مــع ذوي الضحايــا فــي هــذا الحــادث ،ســائال اهلل تعالــى علــو الدرجــات للشــهداء
والشــفاء العاجــل للمصابيــن.

تخللها كسر زحوفات وتدمير آليات وطواقم ومدرعات للغزاة والمنافقين..

الجيش واللجان يكبدان العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في العدة والعتاد
* عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي والمخدوعين وأسر آخرين بينهم سودانيون

كيهــان العربــي – خــاص -:كبــدت القــوات اليمنيــة المشــتركة مــن
الجيــش واللجــان العشــبية قــوات العــدوان البربــري الســعودي االماراتــي
االميركــي ومرتزقتهــم المخدوعيــن شــر هزائــم وخســائر فــي العديــد العــدة
علــى مختلــف الجبهــات ،مــا دعتهــم الــى الفــرار تاركيــن وراءهــم عشــرات
الجثــث والمجروحيــن واالســرى.
ففــي جبهــة جيــزان ،كســرت وحــدات مــن الجيــش واللجــان الشــعبية

وميتشــيغان ،بمســيرات حاشــدة ومجالــس حســينية
حيــث أكــد المشــاركون الســير علــى الخــط الــذي
أسســته واقعــة كربــا ،ورفــض الظلــم واحتــرام
اإلنســان الــذي تقــره الشــرائع الســماوية وخصوصــا
ديــن اإلســام الحنيــف .البقية على الصفحة7

زحفــا لمرتزقــة الجيــش الســعودي باتجــاه منفــذ الطــوال قبالــة جيــزان مــن
ثالثــة مســارات بمشــاركة الطيــران الحربــي واألباتشــي واالســتطالعي..
مؤكــداً مصــرع وجــرح العشــرات مــن المرتزقــة خــال الزحــف ،باإلضافــة إلــى
تكبديهــم خســائر فــي العتــاد دون تحقيــق أي تقــدم.
وقــال مصــدر عســكري لصحيفتنــا ،ان هــذا التصــدي ادى الــى هــاك
وإصابــة عــدد مــن مرتزقــة الجيــش الســعودي البقية على الصفحة7

شؤون دولية
الفتح :القوات االجنبية خالفت معاهدة االطار االستراتيجي
بعدم تصديها للعدوان الصهيوني
ادانة فلسطينية واسعة لنية نتنياهو فرض السيادة
على غور االردن وشمال البحر الميت
سوريا تدين إعالن نتنياهو عزمه ضم أراض
من الضفة للكيان الصهيوني
موسكو :إقالة بولتون لن تصحح
العالقات الروسية األمريكية

على الصفحة8

