
وزير الدفاع: نواصل برنامجنا الصاروخي 
ولن نخضع للضغوط

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الدفــاع 
الجديــد العميــد أميــر حاتمــي علــى أننــا نواصــل 
برنامجنــا الصاروخــي ولــن نخضــع ألي ضغــوط فــي 

مجــال الصناعــة الصاروخيــة.
ــز  ــم بتعزي ــا نهت ــر حاتمــي، انن ــواء أمي ــع الل وتاب
ــل  ــا تكف ــة ألنه ــذ البداي ــة من ــاد الدفاعي ــدرات الب ق
أمــن الشــعب ويجــب أن التتوقــف العمليــة للحظــة 

واحــدة.

في ذكرى استشهاد االمام الجواد )ع(..

حقد أعداء آل البيت 
بشاعة ال توصف

KAYHAN-AL-ARABI

على الصفحة الثانيةعلى الصفحة الثانية    15000ريال8صفحات

ة7
فح

ص
 ال

لى
 ع

يل
ص

تفا
ال

على الصفحتين2و3

على الصفحة8

التفاصيل على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7 البقية على الصفحة7 البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

شؤون دولية

الى جانب الحصار البري والبحري والجوي الغاشم وهدم البنية التحتية..

مصدر مطلع: إستخدام العدوان السعودي للسالح البيولوجي أهم أسباب انتشار الكوليرا في اليمن

مستقبال مساعد وزير الخارجية..

الرئيس عون يؤكد على تعزيز العالقات مع ايران وتطويرها في جميع المجاالت
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طهران-كيهــان العربــي: ذكــر الرئيــس الســابق 
لقســم مكافحــة االرهــاب  لــدى الكيــان الصهيونــي 

قريبا.. رئيس االركان 
التركي في طهران

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن رئيــس 
ــواء  ــوات المســلحة الل ــة للق ــة االركان العام هيئ
محمــد باقــري ان نظيــره التركــي "خلوصــي اكار" 
ســيزور طهــران قريبــا الســتكمال المباحثــات 

ــرة التــي جــرت فــي انقــرة. االخي
ووصــف اللــواء باقــري زيارتــه االخيــرة لتركيــا 
ــاءه المســؤولين السياســيين والعســكريين  ولق
هنــاك بانهــا ناجحــة والســيما مباحثاتــه مــع 
نظيــره التركــي خلوصــي اكار وقــال ان تركيــا 

مشيرًا الى رغبة الشباب االيراني للتواجد في ساحات المعركة مع العدو..

قائد الثورة االسالمية: الشهيد ُحججي هو 
حجة الله امام انظار الجميع

مؤكدًا أن طهران لم ولن تتدخل في شؤون الدول االخرى..

ظريف: لتكن دول المنطقة على قناعة بان أمنها يتوفر من الداخل وال يشترى من الخارج
سياسة التخويف من ايران من قبل الصهاينة والمتعاونين االقليميين والدوليين تهدف الى نسيان العالم االسالمي للقضية الفلسطينية

االنتصارات أفشلت 
المشاريع المعادية

اللواء باقري: ايران وتركيا متفقتان على عدم 
تقسيم الجغرافيا السياسية للعراق 

هافينغتون بوست: السعودية تعلم بأن إعادة العالقات 
مع إيران تصب في صالحها

واشــنطن - اف ب:- أفــادت صحيفــة "هافينغتــون بوســت" األميركيــة فــي مقــال لهــا بــأن الســعودية تعلــم 
بــأن إعــادة العاقــات مــع إيــران تصــب فــي صالحهــا.

وقالــت الصحيفــة أنــه يبــدو أن الريــاض وجــدت أخيــرا أن تحســين عاقاتهــا مــع طهــران بــدال مــن شــن 
الحــرب ضدهــا ســيخدمها فــي كافــة الصعــد وأضافــت أنهــا أدركــت فــي نهايــة المطــاف أن إســتراتيجياتها غيــر 

المدروســة وسياســاتها الطائشــة لــم تعــد تعمــان وباجــدوى.
وأعلــن التلفزيــون العراقــي خــال األيــام الماضيــة أن ولــي العهــد الســعودي  محمــد بــن ســلمان طلــب 
مــن بغــداد التوســط بيــن طهــران و الريــاض التــي قــد ســبق أن قالــت انهــا تجــر الحــرب الــى داخــل إيــران 

ولمــاذا حــدث هــذا التغييــر المفاجــئ فــي قلــب الســعودية؟

العبادي : الحكومة لم تقدم أية تنازالت 
بشأن استفتاء األكراد

المقاومة االسالمية : اذا كان اليوم يوم اعداد 
العدة فغدا هو يوم الملحمة والتحرير

الجيش السوري يستهدف بؤرا لـ )داعش( في جرود 
القلمون ويقضي على أعداد منهم بدير الزور 

وثائق استخباراتية: »داعش« استخدم شركات في جنوب 
بريطانيا لتمويل اعتداءات في أنحاء أوروبا

خبير ألماني: ليس هناك بلد أوروبي 
في مأمن من االعتداءات االرهابية

»مجتهد«: ثروة األمير مشعل 

تساوي ميزانية دول

األزهر يندد بدعوة المساواة بالميراث 
في تونس: ال اجتهاد أمام القرآن

أمريكا دربت أعضاء إدارة المباحث 

والتحقيقات الجنائية البحرينية

العدد )9645( السنة السابعة والثاثون ، الثاثاء 29 ذو القعدة، 1438 هـ ق 31 مرداد 1396 هـ ش، 22 آب 2017م

نعزي العالم االسالمي بذكرى استشهاد معجزة االمامة االلهية االمام محمد بن علي الجواد )عليهما السالم(

كيهــان العربــي - خــاص:- الفشــل العســكري 
الكبيــر الــذي ياحــق تحالــف العــدوان الســعودي - 
االميركــي الغاشــم علــى اليمــن فــي كافــة الجبهــات، 
الســاح  اســتخدام  الــى  البربــري  العــدو  دفــع 
ــن لكســر ارادة  ــى اليم ــي عل البيولوجــي أوالجرثوم

الشــعب وتركيــع الثــورة.
كشــف  المســتوى  رفيــع  مطلــع  مصــدر 
لصحيفتنــا قائــا: ان تفشــي وبــاء الكوليــرا، اســبابه 
والبحــري  والبــري  الجــوي  بالحصــار  يختصــر  ال 
قــوى  قبــل  مــن  التحتيــة  البنيــة  الغاشــم وهــدم 
تحالــف العــدوان الهيســتيري علــى اليمــن، بــل ان 
التحالــف الســعودي - االميركــي الغاشــم يســتخدم 
ســاحا بيولوجيــا النتشــار االمــراض فــي البــاد، 
وان الحصــار يأتــي فقــط لمنــع وصــول المســاعدات 

االنســانية لصــد هــذه االمــراض.
وبحســب المراقبيــن، ان وبــاء الكوليــرا ناتــج 
الجرثوميــة،  االســلحة  التحالــف  اســتخدام  مــن 

أن  يمكــن  التــي  االمــراض  مــن  الكوليــرا  وأن 
تنتشــر نتيجــة اســتخدام مثــل هــذه األســلحة فــي 
الحــروب ، كمــا أنــه تــم تســجيل العديــد مــن حــاالت 
التشــوهات الخلقيــة لمواليــد فــي محافظــات صعــده 

وحجــة والحديــدة وتعــز، وهــي ناتجــة عــن اســتخدام 
كيميائيــة  اســلحة  الســعودية  بقيــادة  التحالــف 

وجرثوميــة فــي حربهــا ضــد اليمــن.

* الوحدة الصاروخية اليمنية تدك مواقع وتجمعات الجيش السعودي 
في نجران وعسير وجيزان وتكبدهم خسائر كبيرة

* مقتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان في فشل زحف لهم  
وتكبيدهم خسائر مادية جسيمة في قطاع عسير

البقية على الصفحة7

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد الرئيــس اللبنانــي الجنــرال ميشــال 
عون،علــى تعزيــز العاقــات وتطويــر التعــاون الثنائــي بيــن لبنــان والجمهوريــة 

ــع المجــاالت. ــران فــي جمي ــي اي االســامية ف
وشــدد الرئيــس عــون، خــال اســتقباله أمــس االثنيــن فــي قصــر »بعبــدا« 
الرئاســي ببيــروت، مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون العربيــة واالفريقيــة، 
حســين جابــري انصــاري والوفــد المرافــق لــه، وبحــث معــه بشــأن التطــورات 
ــن  ــاون بي ــات والتع ــة، وأيضــا بشــأن العاق ــة واالقليمي ــى الســاحة اللبناني عل

ــان. ــة ولبن ــة االســامية االيراني الجمهوري
ــس  ــل الرئي ــن قب ــارة م ــات الح ــاري التحي ــري انص ــغ جاب ــه ابل ــن جانب م
روحانــي، الــى الرئيــس اللبنانــي، وأعــرب عــن تقديــره للــدور الممتــاز للشــعب 
والحكومــة والجيــش والمقاومــة فــي لبنــان، فــي مواجهــة االحتــال الصهيونــي 

وكذلــك محاربــة االرهــاب.
وأشــار الــى ان هنــاك اولويتيــن لــدى وزارة الخارجيــة االيرانيــة فــي الواليــة 
الرئاســية الثانيــة لحســن روحانــي، تتمثــان فــي تطويــر التعــاون االقليمــي 
وزيــادة التحــرك فــي الدبلوماســية االقتصاديــة، مضيفــا: ان لبنــان يحظــى 

بمكانــة خاصــة فــي كا االولويتيــن.
لألزمــات  النطــاق  واســع  التأثيــر  الــى  اللبنانــي،  الرئيــس  ولفــت 
االقليميــة، وخاصــة االزمــة الســورية علــى لبنــان، وأكــد علــى النجاحــات 

الداخليــة الناجمــة عــن اإلجمــاع الوطنــي فــي لبنــان فــي مجــال محاربــة 
ــن  ــرا ان م ــد، معتب ــات الجدي ــون االنتخاب ــى قان ــة عل ــاب، والمصادق االره
اولويــات الحكومــة اللبنانيــة فــي المرحلــة الراهنــة، حــل المشــكات 

االقتصاديــة للبــاد.
وأبلــغ الجنــرال عــون التحيــات الحــارة الــى الرئيــس روحانــي، وقــدم 
الثانيــة، مؤكــدة ضــرورة تطويــر  الرئاســية  التهنئــة بمناســبة بــدء واليتــه 

البلديــن. بيــن  الثنائــي  والتعــاون  العاقــات 

بعد هجمات برشلونة..

مسؤول صهيوني رفيع: االيام النحسات  
ستنصب تترا على اوروبا

ــى  ــزان نوريــل« وفــي معــرض رده عل ــرال نيت »الجن
هجمــات برشــلونة االرهابيــة: ان اوروبــا علــى موعــد 
مــع ايــام اســوأ، وســيقوم ارهابيــو داعــش بهجمــات 

كيمياويــة مســتقبا.
فمازالــت ردود االفعــال العالميــة علــى العمليــة 
االرهابيــة التــي حصلــت الخميــس الماضــي مــن 
برشــلونة  مدينــة  فــي  داعــش  تكفيريــي  قبــل 
واســفرت عــن قتــل 14 بريئــا وجــرح 130 شــخصا. 
للتحذيــر  المصاحــب  الــرد  هــو  يلفــت  مــا  ان  اال 
لمســؤولين صهاينــة علــى الهجمــة االرهابيــة. اذ ان 
الصهاينــة والتكفيرييــن فــي جبهــة واحــدة . وخــال 
االعــوام الفائتــة نشــرت تقاريــر كثيــرة عــن عاقــات 

علنيــة وســرية بيــن هاتيــن الجرثومتيــن.
فقــد كتــب موقــع »تايمــز آو اســرائيل« االخبــاري 
فــي تقريــر، ان الجنــرال »نيتــزان نوريــل« الرئيــس 

الســابق لقســم 

قائــد  وصــف  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الثــورة االســامية ســماحة آيــة اهلل العظمــى 
حُججــي  الشــهيد  الخامنئــي،  علــي  الســيد 
بانــه حجــة اهلل امــام انظــار الجميــع مؤكــدا علــى 
تعزيــز الــروح الثوريــة والتيــار الثــوري لــدى جيــل 

الشــباب.
خــال  الخامنئــي  القائــد  ســماحة  واشــار 
اســتقباله جمعــا مــن المســؤولين والناشــطين فــي 
الحقــل الثقافــي بمحافظتــي يــزد وهمــدان، اشــار 
الــى االســباب العديــدة واالرضيــات المتوفــرة لحــرف 
ــك امــام كل هــذا االعــام  جيــل الشــباب واكــد هنال
ــة  ــرة لهداي ــات كبي ــة، طاق المضــر واالصــوات المضلل

الشــباب ونضجهــم.
بانــه  حججــي  الشــهيد  ســماحته  ووصــف 
وقــال  والثوريــة  االســامية  للنشــأة  بــارز  نمــوذج 
ان هــذا الشــهيد العزيــز اســتطاع ان يتألــق بهــذا 
الشــكل فــي هــذا العالــم الــذي تهيمــن عليــه العديــد 
ــبحانه  ــه اهلل س ــد جعل ــة وق ــواءات الدنيوي ــن االغ م

وتعالــى بذلــك حجــة امــام 
انظــار الجميــع.

الثــورة  قائــد  واشــار 
الرغبــة  الــى  االســامية 
الشــباب  يبديهــا  التــي 
فــي  للتواجــد  االيرانــي 
مــع  المعركــة  ســاحات 
هنالــك  وقــال:  العــدو، 
ــن الشــباب  ــر م ــوم الكثي الي
لهــم دوافــع كبيــرة وايمــان 
حبهــم  يدفعهــم  عظيــم، 
ــة  ــدو للتضحي ــام الع ــم ام ــن القي ــاع ع ــاد والدف للجه
بحياتهــم وراحتهــم ونحــن البــد ان نقــدر مثــل هــذه 

والقيمــة. الجديــدة  النشــآت 

* هناك دولتان في المنطقة تعتبران سياستهما الخارجية وحل 
مشاكلهما الداخلية يكمن في اثارة التوترات اقليميا

*مادام هنالك في منطقتنا زبائن لالسلحة االميركية فانها تستغل الوضع 
وتواصل سياساتها التدخلية الخاطئة في شؤون المنطقة

* ايران الدولة االقوى في المنطقة والوحيدة التي ينبع امنها 
ذاتيا من نفسها وليست مرتبطة باي مظلة او حماية خارجية

* اننا وبعون اهلل تعالى وبالدعم من المقاومة تمكنا من تحقيق 
نجاحات جيدة امام هذه الحركات االرهابية 

* يمكن الوصول الى الحل السياسي في سوريا وليس بامكان احد ان يحقق 
لنفسه مكاسب من خالل دعم االرهابيين والمتطرفين

* ايران دوما تنادي بالحل السياسي النهاء قضايا سوريا واليمن 
والبحرين وسائر القضايا
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