
طهــران – كيهــان العربــي:- تمــت عمليــة نقــل نحــو ألفــي كيلوغرامــًا مــن 
غــاز ســادس فلوريــد اليورانيــوم )uf6( مــن مجمــع الشــهيد »أحمــدي روشــن« 

ــور  ــهيد »الدكت ــع الش ــى مجم ــز« ال ــاة » نطن ــي منش ــوم ف ــب اليوراني لتخصي
علــي محمــدي« لتخصيــب اليورانيــوم فــي منشــاة » فــوردو«، وذلــك بإشــراف 

مفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
وقالــت منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة،  انــه فــي اطــار تنفيــذ أوامــر رئيــس 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي والمجلــس االعلــى لالمــن القومــي،  
تمــت يــوم أمــس األربعــاء عمليــة نقــل نحــو الفــي كيلوغرامــا مــن غــاز  ســادس 
فلوريــد اليورانيــوم )6uf(  مــن مجمــع  الشــهيد احمــدي روشــن لتخصيــب 
اليورانيــوم  فــي منشــاة  » نطنــز«  الــى مجمــع الشــهيد الدكتــور علــي محمــدي 

لتخصيــب اليورانيــوم  فــي منشــاة » فــوردو«.
وقــال المتحــدث باســم منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة بهــروز كمالونــدي، 
انــه بــدأت فــي الســاعة 12 ليــال أمــس االربعــاء )8:30 تــغ مســاء(، عمليــة ضــخ 

الغــاز فــي اجهــزة الطــرد المركــزي فــي منشــأة فــوردو النوويــة.
وقــال: لقــد قمنــا بنقــل خــزان بزنــة 2800 كيلوغــرام يحتــوي علــى نحــو 2000 
ــي  ــراف مراقب ــت اش ــوم »UF6« تح ــد اليوراني ــادس فلوراي ــاز س ــن غ ــم م كغ
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن »نطنــز« إلــى »فــوردو« )فــي قــم المقدســة 

جنــوب طهــران(.

ــي  ــت تصعيدهــا ف ــدوان الســعودي االميركــي واصل ــوى الع ــا، أن ق لصحيفتن
ــة  ــارة جوي ــن 52 غ ــر م ــف بأكث ــوي مكث ــاء ج ــت غط ــات تح ــف الجبه مختل
ــى أن  ــن. مشــيرًا ال ــن الماضيي ــدة خــالل اليومي ــى محافظــة صع ــا عل أغلبه

ــرارا  ــت أض ــدوان خلف ــوى الع ــارات ق غ

على يد الخبرة الوطنية الشابة..

عدة أقمار إصطناعية ايرانية 
جديدة قيد االنجاز

وزيــر  مســاعد  بــراري  مرتضــى  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات رئيــس المنظمــة الفضائيــة الوطنيــة ان 
ــي المــدار. ــم ف ــا مــن ث ــد االنجــاز لوضعه ــة قي ــار صناعي ــك االن 3 اقم هنال
واضــاف: ان الخطــة العشــرية الثانيــة للتنميــة الفضائيــة فــي البــالد 
ــن اهــم  ــام 2025 ، وم ــة الع ــام 2016 وستســتمر لغاي ــي الع ــدات ف ــد ب ــت ق كان

ــة. ــة وطني ــة فضائي ــة تحتي ــاد بني ــا ايج برامجه
وشــدد، انــه ومنــذ بدايــة الخطــة العشــرية الثانيــة اطلقنــا قمريــن 
صناعييــن الــى الفضــاء ، احدهمــا القمــر الصناعــي "بيــام" الــذي لــم يســتقر 

ــر ــدا بســبب تاخي ــدار جي ــي الم ف
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شؤون دولية طهران: وثيقة اتفاق الرياض تأتي في سياق تعزيز االحتالل السعودي للجنوب اليمني..

طيران العدوان الغاشم يشن 52 غارة على المناطق السكنية والجيش واللجان يفشالن زحوفاته البرية
منع ارتداء البرقع في 

حفالت الرياض!
طهــران- كيهــان العربــي: اســتمرارًا لبرامــج 
منــع  الســعودية،  فــي  الترفيهيــة  ســلمان  ابــن 
المســؤولون عــن اقامــة مهرجــان الريــاض النســاء 
المنقبــات مــن حضــور المهرجــان، كمــا وتــم حظــر 

ــل. ــي الحف ــالت ف ــاء العام ــاءه للنس ــس العب لب
فبعــد عــام علــى حــرق مدرســة فــي الســعودية 
ــة   ــي الســابق للوهابي ــاز« المفت ــن ب واســتفتاء »اب
ــي تعرضــن  ــرات الالت ــات الصغي ــاذ البن بجــواز انق
للحــرق مــن عدمــه؟! يأتــي دور »ابــن ســلمان« 
ليســمح باقامــة المصارعــة الحــرة للنســاء امــام 
المــأ، والســماح بتنــاول المشــروبات الكحوليــة، 
علــى  قيــود  وفــرض  التنكريــة،  والحفــالت 

المحجبــات!
مديــرة شــركة  مســاهمة فــي موســم الريــاض 
»ســما الحارثــي« والتــي انســحبت مــن تولــي 
اعلنــت  الســعودية،  الترفيــه  هيئــة  تنظيــم  ادارة 

حال العراق اليوم.. 
ايران بره بره !

* بقلم: بنت النجف
فــي العــراق العظيــم ال زلنــا نحــن الــى 
عهــد "صــدام" والزال الكثيــر منــا يعشــق الطغــاة 
وال زلنــا نتفاخــر بعروبتنــا علــى حســاب ديننــا 
التــي  المظاهــرات  فــي  واخالقنــا... شــاركت 
والمعدوميــن  الفقــراء  رحــم  مــن  خرجــت 
االحــزاب  افســدته  مــا  باصــالح  نطالــب 
والفاســدين... لكنــي عرفــت اننــا شــعب فاســد 
جاهــل ناكــرا للجميــل وان اهلل ال يغيــر مــا بقــوم 
حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم... القلــة فقــط هــي 
ــي  ــا ف ــة وال صــوت وال وزن له ــة والمؤمن الواعي
عــراق اليــوم... ان األغلبيــة هــي شــعب جاهــل 
حاقــد علــى الدولــة الوحيــدة التــي وقفــت معانــا 
فــي مــن ظلــم "صــدام" وحصــار امريــكا وارهــاب 
ايــران  عالقــة  هــي  مــا  أدري  وال  "داعــش"... 
ــي  ــة أو الفاســدين ف ــاء أو األدوي بنقــص الكهرب
بلــدي... رأيــت الشــعارات المقــزرة والبغيضــة 
الفتــة  ار  ولــم  ايــران  ضــد  كلهــا  والعنصريــة 
واحــدة ضــد امريــكا أو "اســرائيل" أو الســعودية 
الشــقيقة التــي ارســلت لنــا )٤000( انتحــاري... 
ــة   ــك ســمعت شــعارات بعثي ــن ذل ــر م ــل أكث ب
ــوا الشــهيد صــدام" وشــعار "صــدام  ــادي "حي تن
ــن أذاق  ــن الشــيعة الذي ــة" م ــع صــارت هيت اطل
العــذاب  ســوء  وأجدادهــم  آباءهــم  "صــدام" 
علــى  هجمــوا  القــوم...  أبنــاء  القــوم  لكــن 
وســحلوا  وقتلــوا  الشــعبي  الحشــد  مقــرات 
والبطــل  "العليــاوي"  الشــهيد  مثــل  الشــرفاء 
ــمر  ــل الش ــم مث ــان حاله ــل... ولس ــو عزرائي أب
ــم  ــوا الشــرفاء فانه ــوط اقتل ــوم ل ــاد وق ــن زي وإب
ــت  ــا اهلل اذا كان ــن يوفقن ــرون ... ل ــاس يتطه ان
ــا  ــرت هن ــران .. وتذك ــا الثي ــا يقوده ــذه ثورتن ه
مقولــة معاويــة ألميــر المؤمنيــن عليــه الســالم 

صفي الدين: المحادثات بشأن تشكيل 
الحكومة بدأت بشكل جدي

رئيــس  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - بيــروت 
الســيد  اهلل  حــزب  فــي  التنفيــذي  المجلــس 
بشــأن  المحادثــات  ان  الديــن  صفــي  هاشــم 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة بــدأت بشــكل جــدي.
مقابلــة  فــي  الديــن  صفــي  الســيد  وشــدد 
مــع قنــاة "بــي بــي ســي" البريطانيــة، علــى ان 
ــاع  ــة الدف ــل راي ــن طوي ــذ زم ــل من ــزب اهلل حم ح
عــن النــاس وحــذر مــن المســار اإلقتصــادي الــذي 
ســيأخذ بلدنــا الــى الهاويــة، ولفــت الــى أن آالم 
المنهجيــة  بتغييــر  إال  تُعالــج  النــاس ال  وأجــاع 

اإلقتصاديــة التــي دمــرت البلــد.

داعيًا إياها أال تبني سياستها على الوضع الحالي بين واشنطن وطهران..

رئيس الوزراء القطري السابق: رسائل ايران فرصة منقطعة 
النظير لدول مجلس التعاون

الرئيس الفرنسي يؤكد خطأ اميركا بخروجها من االتفاق النووي..

روسيا: نتفهم خطوات ايران النووية وأميركا  تتحمل مسؤولية إفشال الجهود األوروبية لحل األزمة مع طهران

كبير االقتصاديين االميركيين: إضعاف الدوالر الحل 
الناجح إليقاف الماكنة الحربية االميركية

طهــران- كيهــان العربــي: ذكــر كبيــر االقتصادييــن االميركييــن، ان اضعــاف الــدوالر واســتبداله بعمــالت 
اخــرى الســبيل االنجــح اليقــاف الماكنــة الحربيــة االميركيــة. فخــالل حديثــه لوكالــة فــارس، صرح«ســتيفن 
لندمــن«؛ ان هــذا الموضــوع اخــذ وقتــًا طويــاًل فــي المدارســة وجــاء الوقــت المناســب اآلن. فــي حينهــا قــال 
هنــري كســنجر؛«من يســيطر علــى االمــوال يمكنــه الســيطرة علــى العالــم«. فالــدوالر هــو مصــدر قــوة اميــركا 

ويعطــي الفرصــة لهــا الذالل ســائر الشــعوب.
ــي  ــه ف ــة وايداع ــركات االميركي ــح للش ــيوفر الرب ــر س ــب آخ ــن جان ــدوالر م ــة ال ــا ان هيمن ــاف كم واض

الســوق العالميــة وبالتالــي خلــق التضخــم واالزمــات.

بعد نقل )2000( كلغم من غاز سادس فلوريد اليورانيوم، بإيعاز من رئيس الجمهورية وبإشراف مفتشي الوكالة الدولية..

ايران تبدأ المرحلة الرابعة من خفض إلتزاماتها النووية بضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي في "فوردو"

اليمن وصمة عار في سياسة 
أميركا الخارجية

أكثر من نصف األمريكيين يؤيدون 
إجراءات عزل ترامب

مراقبون: بن سلمان ربما يكون آخر 
ملوك آل سعود

اإلمارات تسمح للصهاينة دخول اراضيها 
بجوازاتهم دون ترتيبات!

عبدالمهدي: النسمح بتعطيل الحياة ومؤسسات 
الدولة وندعو الى احترام المتظاهرين 

حماس: األطراف المطبّعة مع االحتالل الصهيوني 
ترتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية

الجيش السوري يستكمل انتشاره على الحدود 
السورية التركية بريف القامشلي الشرقي 

استطالع.. شعبية ترامب أقل من مثيالتها 
لدى خمسة مرشحين ديمقراطيين

على الصفحة الثالثة العدد )10267( السنة االربعون ، الخميس 9 ربيع االول ، 1٤٤1 هـ ق 16 آبان 1398 هـ ش، 7 تشرين الثاني 2019م

بعيدي نجاد: فشل االتفاق النووي له تداعيات 
خطيرة على االمن العالمي

* ايران تقلص التزاماتها بموجب خطة العمل وال تنتهك معاهدة حظر 
االنتشار النووي، وجميع خطواتها تراقبها الوكالة

* الدول األوروبية التي تتعرض لضغوط من واشنطن يناسبها 
إلقاء اللوم على ايران في انهيار خطة العمل الشاملة

* »فورين أفيرز« األميركية: سينجو برنامج ايران النووي ودورها 
اإلقليمي كنجاتها هي من العقوبات األميركية

عواصــم عالميــة - وكاالت انبــاء:- قــال وزيــر 
إن  الفــروف«،  »ســيرغي  الروســي  الخارجيــة 
موســكو قلقــة جــدا بشــأن الملــف النــووي االيرانــي، 
وإن هــذا القلــق ليــس بجديــد بــل منــذ انســحاب 
واشــنطن أحــادي الجانــب مــن االتفــاق النــووي.

مؤتمــر  خــالل  »الفــروف«  الوزيــر  وأوضــح 
فــي  اليونانــي  نظيــره  مــع  مشــترك  صحفــي 
بموجــب  التزاماتهــا  تقلــص  ايــران  أن  موســكو، 
ــك معاهــدة حظــر االنتشــار  ــل وال تنته خطــة العم
ــة  ــا الوكال ــع خطــوات طهــران تراقبه ــووي، وجمي الن
ايــران  ان  الــى  الذريــة، مشــيرا  للطاقــة  الدوليــة 
أكــدت دائمــا أن قراراتهــا بشــأن تقليــص التزاماتهــا 

يمكــن التراجــع عنهــا.
وأكــد الفــروف أن روســيا ستســتمر فــي تنفيــذ 
التزاماتنــا حســب االتفــاق النــووي، مضيفــا: نتفهــم 

أســباب تقليــص طهــران التزاماتهــا.
وقــال وزيــر الخارجيــة الروســي: الحظنــا جهــودا 
ايــران، لكــن ضغــوط  األزمــة مــع  أوروبيــة لحــل 
الــدول  وكأن  يبــدو  كمــا  أفشــلتها..  واشــنطن 
ــن واشــنطن  ــوط م ــرض لضغ ــي تتع ــة الت األوروبي

* الحوثي: العدوان الذي أفشل اتفاق »موفمبيك« يؤكد عدم 
مشروعية ما برر به العدوان على اليمن

* مسؤول سعودي كبير: نجري محادثات مع مسؤولين في 
حركة انصار اهلل في مسعى إلنهاء حرب اليمن

كيهــان العربــي - خــاص:- كســر الجيــش واللجــان الشــعبية العديــد مــن 
زحوفــات قــوى العــدوان الســعودي االماراتــي االميركــي الغاشــم فــي جبهــات 

الحــدود مســنودة بعشــرات الغــارات الجويــة.
وأوضــح المتحــدث باســم القــوات المســلحة العميــد يحيــى ســريع 

ــوزراء  ــس ال ــد رئي ــاء:- اك ــة - وكاالت انب الدوح
القطــري الســابق الشــيخ حمــد بــن جاســم آل 
ــى  ــة عل ــة المطل ــدول العربي ــادة ال ــا ق ثانــي، مخاطب
ــة  ــج الفارســي، ان رســائل الجمهوري ــة الخلي منطق

ايــران  فــي  االســالمية 
الحــوار  اجــراء  بشــان 
االمــم  اشــراف  تحــت 
اخذهــا  يجــب  المتحــدة 
فــي  الجــد  محمــل  علــى 
النهــا  التعــاون  مجلــس 
تشــكل فرصــة قــد التتكــرر 

المســتقبل. فــي 
حمــد  الشــيخ  واورد 
ــي  ــي، ف ــن جاســم آل ثان ب
تغريــدة لــه :ان »مــا نســمع هنــاك رســائل مــن 
ايــران لــدول المجلــس لبــدء حــوار جــاد تحــت 

يناســبها إلقــاء اللــوم علــى ايــران فــي انهيــار خطــة 
العمــل الشــاملة.

تتحمــل  المتحــدة  الواليــات  أن  واضــاف: 
مســؤولية مــا يجــري بعــد تنصلهــا مــن االتفــاق 

طهــران. ضــد  حظــر  اجــراءات  فــرِض  واعــادة 
الفرنســي  الرئيــس  وصــف  جانبــه  مــن 
»إيمانويــل ماكــرون« أمــس األربعــاء، فــي بكيــن 
اســتئناف  حــول  ايــران،  أعلنتهــا  التــي  القــرارات 

المجمــدة حتــى  اليورانيــوم  نشــاطات تخصيــب 
اآلن »بالخطيــرة«، داعيــًا الــى »اســتخالص النتائــج 

جماعــي«. بشــكل 
وأدعــى ماكــرون فــي مؤتمــر صحافــي: »للمــرة 
األولــى وبشــكل واضــح وبــدون تحديــد ســقف، 
العمــل  خطــة  إطــار  مــن  الخــروج  إيــران  تقــرر 
ــي  ــع ف ــووي الموق ــاق الن المشــتركة الشــاملة )االتف

2015( وهــو تغييــر

* الرئيس روحاني: هذه الخطوة تمت بفضل سياسة أميركا وحلفائها، 
وستعود منشأة فوردو الى مرحلة التشغيل الكامل قريبًا

* ظريف: طريق الحل السهل للواليات المتحدة والترويكا االوروبية هو 
االلتزام بما تعهدتم به ونحن بدورنا سنعود عن هذا المسار

السنوار يزلزل 
أركان العدو
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