
باحثونا الشباب ينتجون جهاز ليزر لالستخدام 
في أمراض المسالك البولية

طهــران – كيهــان العربــي:- اعلــن رئيــس الشــبكة الوطنيــة لطــب الليــزر، 
أن الخبــراء المحلييــن االيرانييــن تمكنــوا مــن تصنيــع جهــاز ليــزر لمســاعدة 

مرضــى المســالك البوليــة مــن قبيــل حصــى الكلــى ومشــكالت البروســتاتا.
وقــال محمــد رضــا رزاقــي: ان الليــزر يمكــن اســتخدامه للمســاعدة فــي 
معالجــة مختلــف االمــراض بمــا فيهــا امــراض الكلــى والمثانــة والبروســتاتا، 

وكذلــك االم المفاصــل وفــي طــب العيــون والجلــد.
وأوضــح ان الليــزر يتمتــع بنطــاق واســع، ومــن خاللــه فــإن االشــخاص 
ــا ان  ــاف: بم ــبة، وأض ــة مناس ــراءات عالجي ــام بإج ــم القي ــن يمكنه المدربي
شــعار هــذا العــام هــو دعــم المنتــج المحلــي، لذلــك كنــا بصــدد االنتــاج 
ــدة  ــات جي ــى نجاح ــا ال ــا توصلن ــرور انن ــي الس ــن دواع ــزر، وم ــي للي المحل

ــي هــذا المجــال. ف
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شؤون دولية تشمل مالبس ومبالغ نقدية..

الجمهورية االسالمية توزع مساعدات ألبناء الشهداء بقطاع غزة
معاريف: سرقة وثائق سرية من قائد 

الكومندو بالجيش االسرائيلي
القــدس المحتلــة – وكاالت انبــاء:- كشــفت 
ــاح أمــس األحــد،  ــة، صب صحيفــة "معاريــف" العبري
ــن ســيارة  ــق عســكرية ســرية م ــن ســرقة وثائ ع

ــش اإلســرائيلي. ــي الجي ــدو ف ــواء الكومن ــد ل قائ
الوثائــق  إن  الصهيونيــة،  الصحيفــة  وقالــت 
كانــت فــي حقيبــة داخــل ســيارة العقيــد "آفــي 
بولــت"، قائــد لــواء الكومنــدو بالجيش االســرائيلي، 
ــة  ــة ميداني ــا كان يجــري جول ــم ســرقتها عندم وت

بالضفــة الغربيــة، نهايــة األســبوع الماضــي.
الجيــش  قيــادة  أن  الصحيفــة،  وذكــرت 
فــي  خاصــا  تحقيقــا  فتــح  قــررت  اإلســرائيلي، 
ظــروف ومالبســات هــذه الحادثــة، خصوصــا وأن 

جــدا. ســرية  الوثائــق 
آفــي  العقيــد  أن  الــى  "معاريــف"  وأشــارت 
ــة  ــذ ثماني ــدو من ــواء الكومن ــدا لل ــح قائ ــت، أصب بول
شــهور، وشــغل قبــل ذلــك منصــب قائــد لــواء الضفة 

الغربيــة، وقبلهــا منصــب قائــد وحــدة ماجــالن.

االجتياح االميركي  الفاشل.. بيروت  
١٩٨٢ والحديدة  ٢٠١٨...!

* محمد صادق الحسيني
لعــل المتابــع يســتغرب بشــدة الربــط بيــن 
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت عــام ١٩٨٢ والعــدوان 
عليهــا  اميركــي  اخضــر  بضــوء  االســرائيلي، 
حيــث كان الجنــرال وليــام هيــغ رئيســا لــأركان 
المشــتركة للجيــوش االميركيــة، وبيــن اليمــن، 
ــم  ــث يت ــي اليمــن، حي ــدة ف ــد الحدي وبالتحدي
تنفيــذ هجــوم واســع النطــاق ضــد هــذه المدينــة 
ــه  ــق علي ــا يطل ــل م ــن قب ــة الســاحلية م اليمني
التحالــف العربــي وبمشــاركة أمريكيــة فرنســية 
إســرائيلية مباشــره، وليــس كمــا فــي الغــزو 
بإعطــاء  َاي   ،  ١٩٨٢ عــام  للبنــان  االســرائيلي 

الضــوء األخضــر االميركــي فقــط.
وبالعــودة الــى تشــابه الوضــع اللبنانــي، فــي 
حزيــران ١٩٨٢، مــع الوضــع اليمنــي، فــي حزيران 
ــى مســرح  ــان نظــرة ســريعة ال ــي ٢٠١٨، ف الحال
العمليــات علــى ســاحل البحــر األحمــر، الممتــد 
ــدة ،  ــاء الحدي ــى مين ــة وحت ــاء الخوخ ــن مين م

يجــب ان يســجل المالحظــات التاليــة:
الجتيــاح  خطــط  الــذي  العقــل  ان  اوال: 
لبنــان ، وصــوال الــى عاصمتــه بيــروت، هــو 
تمثــل  إســرائيلي،  أميركــي  عقــل عســكري 
ــرال  ــه، الجن ــوش االميركي ــس أركان الجي رئي
ورئيــس   ،)١٩٨٣  -  ١٩٧٩ مــن   ( مايــر  ادوارد 
آيتــان  رفائيــل  االســرائيلي  الجيــش  أركان 
)مــن ١٩٧٨ - ١٩٨٣(، وهــو نفــس العقــل الــذي 
خطــط للهجــوم الحالــي علــى الحديــدة، َاي 
عقــل رئيــس األركان المشــتركة للجيــوش 
ورئيــس  دانفــورد،  جوزيــف  االميركيــة، 
أركان الجيــش االســرائيلي، الجنــرال غابــي 

. ايزينكــوت 

أميركا تشترط على كوريا الشمالية تنفيذ 47 مطلبا 
لرفع العقوبات عنها!

ــزع  ــا ن ــا، مــن بينه ــذ 4٧ مطلب ــا الشــمالية تنفي ــى كوري ــركا عل ــاء:- اشــترطت أمي ــو – وكاالت انب طوكي
ســالحها النــووي بالكامــل، كشــروط لرفــع العقوبات 
عنهــا، حســبما نقلــت وكالــة "تــاس" الروســية عــن 

وزيــر الخارجيــة اليابانــي "تــارو كونــو".
ــر  ــإن وزي ــي، ف ــر اليابان ــات الوزي وحســب كلم
الخارجيــة األميركــي "مايــكل بومبيــو"،  أبلــغ كوريــا 
الشــمالية أن الجانــب األميركــي ضمّــن مصطلــح 
"نــزع الســالح النــووي بالكامــل" إزالــة كل األســلحة 
الدمــار  أســلحة  أنــواع  مــن  وغيرهــا  النوويــة 
الشــامل، وكذلــك الصواريــخ وجميــع المرافــق ذات 

ــة. الصل

منددة بالهجوم االنتحاري األخير..

طهران: االرهابيون يستهدفون أمن 
استقرار أفغانستان

الحكم باالعدام على 3 منهم والمؤبد على 8 آخرين..

المعارضة البحرينية: النظام الخليفي يستهدف أكثر من 347 مرة علماء الدين الشيعة في البالد

سوزان رايس: أميركا مقبلة على صراع اقتصادي 
محتمل مع منافسيها وحلفائها

واشــنطن – وكاالت ابنــاء:- قالــت "ســوزان رايــس" مستشــار األمــن القومــي األميركــي الســابقة فــي 
الفتــرة بيــن ٢٠١٣ و٢٠١6، إن بالدهــا مقبلــة علــى صــراع اقتصــادي محتمــل ليــس فقــط ضــد منافســي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة بــل أيضــا ضــد حلفائهــا.
جــاء ذلــك فــي مقابلــة لرايــس مــع فريــد زكريــا لـــCNN  حيــث قالــت: "أعتقــد أن لدينــا رئيــس يقــرر بناء 
علــى غرائــزه ويهتــم بالشــكل أكثــر مــن المحتــوى، وهــو ليــس مهتمــا بقضــاء وقــت للتحضيــر والتعمــق فــي 
مســألة مــا حتــى وإن كان جالســا فــي الطــرف المقابــل مــن خصــم مهــم مثــل كوريــا الشــمالية أو منافــس 

صعــب مثــل الصيــن..”

خشية اال يطالهم الطيران السعودي الذي عجز عن انقاذ فلولهم في الساحل الغربي..

الجيش واللجان الشعبية تجبر القوات الغازية المحاصرة تسليم  انفسها أو الهروب عبر الممرات اآلمنة
مصادر ميدانية: احتجاز زورق عسكري فرنسي قبالة الحديدة وأسر أكثر من 160 عسكريًا من الجيش السعودي والمرتزقة واستسالم 50 آخرين

أميركا وزعزعة استقرار 
المنطقة

البحرين تستضيف وفداً اسرائيلياً لمدة 
١٠ أيام على طريق التطبيع

األمير عبد العزيز بن فهد محتجز في قصر 
»العوجا« بحي الخزامي

االيكونوميست: حرق صناديق قد يمدد 
والية العبادي الحالية

فضائح العائلة المالكة البريطانية مستمرة؛ 
وهذه المرة ابن عم الملكة!

العبادي : العمل جار على حصر السالح بيد 
الدولة وغير ذلك يعد تعٍد وفوضى

الفلسطينيون يحذرون الكيان الصهيوني من 
محاوالت  »عسكرة« مسيرات العودة

الجيش السوري يصل إلى محاور القتال في بادية 
السويداء الستئناف العمليات العسكرية

المانيا : ال يمكن فهم 
تصرفات ترامب

على الصفحة الثانية العدد )٩٨٧4( السنة الثامنة والثالثون ، االثنين 4 شوال، ١4٣٩ هـ ق ٢٨ خرداد ١٣٩٧ هـ ش، ١٨ حزيران  ٢٠١٨م

ارتفاع طاقة إنتاج سلسلة الصلب في البالد 
بنسبة٢٠٠ مليون طن

* البرلمان األوروبي: على المنامة اإلفراج الفوري عن جميع المحتجزين 
في البحرين بسبب نشاطهم الحقوقي أو السياسي السلمي

* إستدعاء أكثر من 156 عالما من علماء الدين الشيعة على خلفية 
خطاباتهم أو توجهاتهم العقائدية أو آرائهم السياسية

* ليس للسلطات الخليفية مبادرات ذات مغزى إصالحي على مستوى 
حقوق اإلنسان خاصة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد

ــة  ــجّلت جمعي ــاص:- س ــي – خ ــان العرب كيه
الوفــاق المعارضــة أكثــر مــن ٣4٧ اســتهداف لعلمــاء 
ديــن شــيعة فــي البحريــن مــن خــالل االعتقــاالت 
المختلفــة،  االمنيــة  والمالحقــات  واالســتدعاءات 

ــدام. ــون باإلع ــن محكوم ــاء دي ــا ٣ علم ــن بينه م
يتعرّضــون  العلمــاء  إّن  الوفــاق:  وقالــت 
االعتقــاالت  تشــمل  ممنهجــة  الســتهدافات 
التــي وصــل  التعســفية والتعذيــب والمحاكمــات 
واســقاط  والمؤبــد،  اإلعــدام  ألحــكام  بعضهــم 

القســري. والترحيــل  الجنســية 
قامــت  األمنيّــة  السّــلطات  أن  وذكــرت، 
باســتدعاء أكثــر مــن ١56 عالمــا مــن علمــاء الديــن 
الشــيعة، علــى خلفيــة خطاباتهــم أو توجهاتهــم 
ــت ٩٩  ــا اعتقل ــية. كم ــم السياس ــة أو آرائه العقائدي

عالــم ديــن بشــكل تعسّــفي.
وأشــارت الــى أن األحــكام القضائيــة اســتهدفت 
مختلفــة  قضايــا  فــي  ديــن  عالــم   5٠ مــن  أكثــر 
بأحــكام قضائيــة قاســية و مجحفــة وصلــت الــى 
حــد اإلعــدام والمؤبــد وإســقاط الجنســية وغرامــات 

ــة جــداً. ــة مغالي مالي

ــع  ــي بالتنســيق م ــام الخمين ــداد االم ــة ام ــاء:- وزعــت لجن ــزة- وكاالت انب غ
اتحــاد علمــاء المقاومــة مســاعدات ألبنــاء الشــهداء الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة.

ــزة ان  ــي غ ــي ف ــام الخمين ــداد االم ــة ام ــراز منســق جمعي ــل ك ــال وائ وق
لجنــة االمــداد بالتنســيق مــع اتحــاد علمــاء المقاومــة تقــدم مســاعدة ماليــة 
وكســوة عيــد وحلويــات ألكثــر مــن 4٠٠ طفــل فلســطيني فــي حقــل خــاص بهــا 
مشــيرا الــى ان اللجنــة قامــت مســبقا بتقديــم وجبــات االفطــار خــالل شــهر 
رمضــان وانهــا ارادت مــن هــذا الحفــل توزيــع حلويــات العيــد وكفــاالت االيتــام 

ومبالــغ نقديــة.
وأضــاف :' أرادت لجنــة االمــداد واتحــاد علمــاء المقاومــة مشــاركة الشــعب 
الفلســطيني فــي كســر الحصــار وان تســاهم فــي بقــاء الشــعب الفلســطيني 

صامــدا وثائــرا فــي وجــه الكيــان الصهيونــي'.
وأكــد ان المســاعدات هــي رســالة مــن الجمهوريــة االســالمية توجههــا 
الفلســطيني شــعب معطــاء  الشــعب  العربيــة واالســالمية ان  للشــعوب 

ــه. ــتمر بمقاومت ــم ليس ــة للدع وبحاج

المتحــدث  أدان  العربــي:-  طهــران – كيهــان 
الهجــوم  الخارجيــة بهــرام قاســمي،  باســم وزارة 
االنتحــاري الــذي وقــع فــي افغانســتان، الفتــا الى ان 
االرهابييــن يســتهدفون امــن واســتقرار هــذا البلــد.

ــاته  ــن مواس ــرب ع واع
الحكومــة  مــع  وتعاطفــه 
ضحايــا  وذوي  والشــعب 
ــذي  ــاري ال ــر االنتح التفجي
لقــوات  تجمعــا  اســتهدف 
افغانيــة  وفصائــل  امنيــة 
اطــالق  بوقــف  لالحتفــال 

العيــد. لمناســبة  النــار 
المناهضــون  واضــاف: 
للشــعب االفغانــي الذيــن 
االخيــرة  والجهــود  واالســتقرار  االمــن  يعتبــرون 
ومنهــا وقــف اطــالق النــار بيــن الحكومــة وتنظيــم 

وبيّنــت الوفــاق أن عــدد المحكوميــن باإلعــدام مــن 
العلمــاء وهــم ٣ علمــاء، و٨  علمــاء محكوميــن بالســجن 
المؤبــد مــدى الحيــاة وعــدد مــن ُأســقطت جنســيّتهم 
مــن العلمــاء »١٩« مــن ضمنهــم ثالثــة مــن كبــار علمــاء 
الوطنــي  البحريــن  رمــز  رأســهم  علــى  البحريــن: 
اهلل  وآيــة  قاســم  عيســى  الشــيخ  اهلل  آيــة  والدينــي 
الشــيخ محمــد ســند وآيــة اهلل الشــيخ حســين نجاتــي.

لسياســة  رفضهــا  عــن  الوفــاق  وأعربــت 

االضطهــاد والتمييــز وقالــت: أن الســلطات الخليفيــة 
ليــس لديهــا مبــادرات ذات مغــزى نحــو أي إصــالح 
علــى مســتوى مــن مســتويات حقــوق اإلنســان 
والمعتقــد.  الديــن  يتعلــق بحريــة  فيمــا  وخاصــة 
البرلمــان األوروبــي يصــدر قــرارا يطالــب البحريــن 
ــة الســجناء السياســيين  باإلفــراج الفــوري عــن كاّف
ــرك  ــى تح ــو إل ــب ويدع ــل رج ــم نبي ــي مقدّمت وف

ــي دول

* قوى العدوان السعودي األميركي تقرّ بفشلها في التقدم جنوب مطار الحديدة اليمنية 
بعد هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية

* أنصار اهلل: تحالف العدوان ال يستطيع الصمود في معركة استنزاف بالحديدة لذا 
يعمد الى التهويل االعالمي للتضليل على فشله

* الجيش واللجان يقطعون خطوط اإلمداد من مناطق النخيلة والجاح والفازة 
بعد عملية استدراج لقوات تحالف العدوان

*قصف صاروخي ومدفعي يمني على مواقع للجيش السعودي وانصار الهارب هادي في 
قطاع جيزان والخسائر بالعشرات

* مصدر طبي بعدن: وصول أكثر من 25 سيارة محملة بقتلى وجرحى الجنوبيين من معركة 
الساحل الغربي لمستشفياتنا

* منظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي تدعوان الى حماية ميناء الحديدة 
والسماح ألدائه المتواصل

* محمد البخيتي في مطار الحديدة: ال يطالبنا أحد بسالم ينتقص من كرامتنا هذا 
الشيء غير مقبول لنا كشعب يمني
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