خالل إجتماع «مجلس الحوار
بني الحكومة والقطاع الخاص»
بمحافظة سيستان وبلوشستان

خسائر في صفوف املرتزقة
بعملية إغارة في نجران

 40ألف حالة ورم
سرطاني جراء
العدوان على
اليمن سنويا

نهاونديان :األعداء
عاجزون عن إركاع
اإلقتصاد اإليراني؛
رغم الصعوبات والحظر
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ايران تحمل جروح وآالم االسلحة
الكيمياوية

ظريف :الشعب هو أكبر
قوة ايرانية رادعة
ترامب أقر بعدم جدوى تواجد
القوات االميركية في الخليج الفارسي
ق ��ال وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي حممد
جواد ظريف :إن أكرب قوة رادعة لدينا يف
مواجهة القوى العاملية ،هو الشعب املقاوم
وثقافة التضحية واالستشهاد ،باإلضافة
إىل ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة وال �ق��وات املسلحة
املضحية الصامدة أم��ام القوى السلطوية،
وال�تي متكنت م��ن الصمود حلماية ح��دود
البالد يف أسوأ الظروف عندما وقفت مجيع
قوى العامل ضد هذا الشعب.
وأض� ��اف «حم �م��د ج ��واد ظ��ري��ف» ،أم��س
الثالثاء ،يف مراسم أقيمت الحياء ذكرى
ضحايا األسلحة الكيميائية :بينما حنتفل
ب�ت�ك��ري��م أس ��ر ال �ش �ه��داء وامل �ض �ح�ين ،فاننا
نستذكر تضحيات ال �ش �ه��داء وامل�ع��اق�ين،
وان ه��ذا الشعب يتحمل الضغوط واآلالم
النامجة من إستخدام االسلحة الكيماوية
لكنه ل��ن ي�تراج��ع ع��ن م�ب��ادئ��ه ول��ن يرضخ
للغطرسة واملهانة.
وأش � ��ار وزي� ��ر اخل ��ارج �ي ��ة اإلي� ��ران� ��ي ،اىل
إس �ت �خ��دام ص� ��دام ل�لأس�ل�ح��ة الكيميائية،
وقال :إن نظام صدام البائد بدأ باستخدام
االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م��اوي��ة ب�ع��د حت��ري��ر مدينة
خرمشهر ويف عام  1984على األقل ،وكانت
ت �ص��ل ال �ت �ق��اري��ر يف ذل ��ك ال ��وق ��ت وبشكل
متواصل اىل األم��م املتحدة عندما كنت
هناك ،وأض��اف :إن اهلجوم الكيماوي على
سردشت ،كان بداية هلجوم نظام
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ورشة املنامة محكوم عليها بالفشل قبل انعقادها

صفعة القرن ..لصفقة القرن ولألنظمة املتخاذلة
إضراب في غزة والضفة الغربية ومظاهرات إحتجاجية في العديد من الدول رفضا
لورشة المنامة
غياب السلطة والفصائل الفلسطينية ضربة كبيرة للورشة ومن يقف وراءها من خونة
الرئاسة الفلسطينية :ورشة المنامة تهدف لفصل غزة عن الضفة الغربية وتهويد القدس

مسؤولو البيت األبيض يعانون من إعاقة عقلية

روحاني :الحظر االميركي ضد قائد الثورة خطوة حمقاء ومثيرة للسخرية
ايران ال تشعر بالهلع من اميركا لكنها تعتمد الصبر اإلستراتيجي
الخارجية االيرانية :ترامب يدمر كل اآلليات الدولية للحفاظ على السالم واألمن العالميين
الفروف :العقوبات ضد القيادة االيرانية العليا مزعجة وترسل اشارة الى ان الوضع يتطور وفقا لسيناريو سيىء للغاية
موسكو وبكين ودمشق تنتقد العقوبات االميركية الجديدة وتدعوان الى ضبط النفس
اج��راءات احلظر اجلديدة اليت فرضتها
واشنطن على كبار املسؤولني االيرانيني
كانت آخ��ر حيل الرئيس دون��ال��د ترامب.
خطوة تناقضت م��ع دع ��وات إدارة واشنطن
إىل ال�ت�ف��اوض ب�لا ش ��روط واظ �ه��رت حجم
امل � ��أزق األم�ي�رك ��ي وض �ي��ق اخل� �ي ��ارات بعد
إسقاط الدفاعات اجلوية اإليرانية لطائرة
التجسس االمريكية غلوبال هوك.
وق��د ق��ال الرئيس روح��ان��ي :إن مسؤولي
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ي�ع��ان��ون م��ن إع��اق��ة عقلية
بسبب ما يعانونه من ارتباك شديد جيعلهم
ال يعرفون كيف يتصرفون ،يثريون مشكلة
جديدة يف كل يوم.
ون� � � ��دد رئ � �ي� ��س اجل � �م � �ه� ��وري� ��ة ب��احل �ظ��ر
االمريكي اجلديد ضد ،مكتب قائد الثورة

االس�ل�ام��ي ��ة ووص� �ف ��ه ب��اخل �ط��وة احل �م �ق��اء
والسخيفة واملثرية للسخرية .وقال روحاني،
يف كلمته أم� ��ام ح�ش��د م��ن ك� ��وادر وزارة
الصحة ،أم��س الثالثاء :إن أي��ة حكومة لو
ك��ان��ت متلك أدن ��ى مستوى م��ن احلكمة
والتعقل فإنها الت�ص��در ق ��رارا حبظر أعلى
م �س��ؤول يف ب�ل��د م��ا وال� ��ذي الي �ع��د م�س��ؤوال
س �ي��اس �ي��ا ف �ح �س��ب ب ��ل دي �ن �ي��ا واج �ت �م��اع �ي��ا
ومعنويا أيضاً.
وأضاف :إن قائد الثورة ليس قائدا اليران
وح��ده��ا ب��ل ه��و ق��ائ��د جلميع ع�ش��اق ال�ث��ورة
االس�لام �ي��ة وأن �ص��اره��ا وأت��ب ��اع أه ��ل البيت
(عليهم السالم) يف العامل االسالمي والعامل
برمته .ووص��ف خطوة الرئيس االمريكي
حب�ظ��ر ق��ائ��د ال �ث��ورة ب��احل�م�ق��اء والسفيهة
وتثري السخرية.
م �ش�يراً اىل أن ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال ميتلك
أمواال يف اخلارج حتى يطاهلا احلظر وكل
مالديه هو منزل متواضع وحسينية (صالة
الستقبال الضيوف وإلقاء اخلطب)،
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انتفض الفلسطينيون يف مجيع مناطق تواجدهم رفضا لورشة املنامة واليت
تهدف اىل تصفية القضية الفلسطينية ،معلنني ان هذه الورشة رش��وة لبيع
فلسطني واملؤكدين تسمكهم بوطنهم االم وعدم بيع شرب واحد منه.
وقد جاء اإلض��راب ال��ذي عم أمس حمافظات قطاع غزة والضفة الغربية
وخروج مظاهرات إحتجاجية يف العديد من الدول العربية واالسالمية ادانة
هلذه الورشة ولـ «صفقة القرن» اليت دعت إليها الواليات املتحدة األمريكية،
واهلادفة لتصفية القضية الفلسطينية وجهت صفعة قوية اىل صفقة القرن
التتمة يف الصفحة 11

وزیر الدفاع :النتساهل أبدا في حماية
مصالحنا الوطنية
قائد مقر خاتم االنبياء :سيدفع
االميركيون ثمنا باهضا لو شنوا الحرب
على ايران
االدميرال خانزادي :اذا ارتكب العدو
حماقة في الخليج الفارسي فإنه لن
ينجو من ردنا
ق ��ال وزي� ��ر ال ��دف ��اع :إن إس��ق ��اط ط��ائ��رة
جتسس مسرية امريكية ،قد أهلبت مشاعر
ال �ف �خ��ر وال��ش��م ��وخ واإلب� � ��اء ل� ��دى ال�ش�ع��ب
االيراني وأثبت بان اجلمهورية االسالمية
االي��ران�ي��ة ل��ن حتابي ول��ن تتساهل أب��دا يف
الدفاع عن مصاحلها الوطنية.

وأض ��اف العميد أم�ير ح��امت��ي ،الثالثاء،
يف مراسم أقيمت يف وزارة الدفاع مبناسبة
إحياء ذكرى استشهاد الدكتور مصطفى
مج��ران يف  ،1981ان األع ��داء ،ومبعرفتهم
ل��ل��ق ��درة ال ��دف ��اع��ي ��ة ل �ن �ظ��ام اجل �م �ه��وري��ة
اإلسالمية ،عاجزون عن القيام بأي حركة
عسكرية ،عازيا ه��ذا اليأس واإلح�ب��اط إىل
الدعم الدفاعي القوي النابع من املقاومة
وص �م��ود ال �ش �ه��داء ال�ش�ب��ان وامل��داف �ع�ين عن
م��راق��د االئ�م��ة عليهم ال�س�لام وال �ق��ادة من
أمثال الشهيد مجران.
وت� �ط ��رق ال �ع �م �ي��د ح ��امت ��ي اىل اس �ق��اط
طائرة التجسس االمريكية املسرية يف مياه
اخلليج الفارسي بواسطة منظومة الدفاع
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تخت روانجي :لتكف واشنطن عن مغامراتها العسكرية
ضد الشعب االيراني

نتنياهو يهاجم ايران في سوريا وروسيا تثني على طهران

الكرملني يؤكد توصل اجتماع روسي أمريكي إسرائيلي في القدس إلى إتفاقات حول سوريا
وك��االت  -أعلن املتحدث باسم الرئاسة الروسية ،دميرتي
بيسكوف ،عن التوصل لعدد من اإلتفاقيات اهلامة بشأن سوريا
يف اجتماع أمني جملس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف مع
نظرييه األمريكي واإلسرائيلي.
واعترب أن��ه ميكن النظر إىل ه��ذا االجتماع يف القدس ،يف
سياق التحضري للمحادثات املزمع عقدها بني الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،ونظريه األمريكي دونالد ترامب يف أوساكا

على هامش قمة ال��دول العشرين هذا األسبوع .ورد بيسكوف
بـ»نعم» عندما سئل عما إذا كان باتروشيف واملستشار الرئاسي
لألمن القومي األمريكي جون بولتون ،ورئيس جملس األمن
القومي اإلسرائيلي ،مائري بن شبات ،قد توصلوا بالفعل إىل
عدد من اإلتفاقيات بشأن سوريا ميكن استخدامها كأساس
للتواصل بني الرئيسني الروسي واألمريكي؟.
إال أن املتحدث باسم الرئاسة الروسية مل حيدد جوهر هذه

ضمن إطار البندين  26و 36من االتفاق النووي

شمخاني :الخطوة الثانية لتقليص اإللتزامات النووية
تبدأ من  7تموز/يوليو
تضاعفت ضغوط أوروبا إلجبارنا على االستمرار بتنفيذ االلتزامات دون ان تنفذ
االطراف األخرى إلتزاماتها
أكد امني اجمللس األعلى لألمن القومي يف اجلمهورية االسالمية االيرانية ،الثالثاء ،أن
اي��ران ستبدأ جبدية خطوتها الثانية لتقليص إلتزاماتها النووية من  7متوز/يوليو القادم،
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وذلك يف إطار البندين  26و 36من اإلتفاق النووي.

اإلتفاقات حول سوريا وال مضمونها .وقال« :ال ميكنين أن أقول
أكثر مما قاله باتروشيف خالل لقائه مع الصحافة».
وم��ن ال�ق��دس ،أك��د أم�ين جملس األم��ن ال��روس��ي نيكوالي
ب��ات��روش�ي��ف ،أن م��وس�ك��و ت�ع�ير اه�ت�م��ام��ا ك�ب�يرا ل�ض�م��ان أم��ن
إس��رائ �ي��ل ،لكنه ش ��دد ع�ل��ى أن حتقيق ه ��ذا اهل ��دف يتطلب
استتباب األمن يف سوريا.
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بان كي مون :التوترات في الخليج الفارسي هي نتيجة
انسحاب امیرکا االحمق من اإلتفاق النووي
أعرب االمني العامل لالمم املتحدة السابق «بان كي مون» عن قلقه البالغ بشان تصاعد
التوترات يف منطقة اخلليج الفارسي ،قائال ان هذه التطورات موشر على فقدان اطار فاعل
المن الشرق االوسط ونتيجة للقرار الساذج الذي اختذته الواليات املتحدة االمريكية يف
االنسحاب من «خطة العمل املشرتك الشاملة» (اإلتفاق النووي).
واضاف بان كي مون الذي يتولي حاليا منصب مساعد جمموعة «الدرز» الدولية ،قائال
ان االجراءات االمريكية املناوئة اليران التودي اىل زعزعة االستقرار يف املنطقة فحسب ،بل
ترسل رسالة خاطئة اىل املفاوضات اجلارية بشان القضية النووية لكوريا الشمالية.
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اليران الحق في الدفاع عن سيادتها والعمل بكل طاقاتها الستخدام حقها هذا
هناك حاجة لحوار اقليمي حقيقي حول موضوع األمن
أكد سفري ومندوب ايران الدائم يف منظمة االمم املتحدة ،جميد ختت رواجني ،بان امريكا
انتهكت اجملال اجلوي االيراني مرارا ،وقال :انه عليها الكف عن مغامراتها العسكرية وحربها
وارهابها االقتصادي ضد الشعب االيراني.
وعلى هامش االجتماع املغلق الذي عقده جملس االمن الدولي يف نيويورك بطلب من امريكا
للبت يف قضية اسقاط الطائرة االمريكية املسرية يف االجواء االيرانية قال ختت رواجني :انه
على واشنطن الكف عن مغامراتها العسكرية وحربها وارهابها االقتصادي ضد الشعب االيراني.
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