
مشددًا على استعداد قواتنا المسلحة للرد المدمر على أي معتد..

وزير الدفاع: ايران من الدول المتفوقة 
في الصناعات الدفاعية بالعالم

كيهــان   – طهــران 
العربــي:- اكــد وزيــر الدفــاع 
بــان  حاتمــي  اميــر  العميــد 
االســامية  الجمهوريــة 
فــي ايــران تعــد مــن الــدول 
مجــال  فــي  المتفوقــة 
فــي  الدفاعيــة  الصناعــات 
يتــم  بانــه  مصرحــا  العالــم، 
ــدات  ــلحة والمع ــع االس تصني
لحاجــات  وفقــا  الدفاعيــة 

البــاد. فــي  المســلحة  القــوات 
وقــال الوزيــر حاتمــي خــال تفقــده مجموعــة "بنــي هاشــم" لصناعــات 
الــدروع فــي مدينــة دورود بمحافظــة لرســتان )جنــوب غــرب البــاد(، انــه 
وبعــد مرحلــة الدفــاع المقــدس )1980-1988( الزاخــرة بالمفاخــر، اعتبــر 
بعــض الخبــراء انــه مــن المســتبعد ان تحــدث حــرب بريــة اخــرى اال ان 
ظهــور "داعــش" فــي ســوريا والعــراق، كشــف ضــرورة االهتمــام بالحــرب 

البريــة.
البــاد  التــي تنتــج فــي  واضــاف: ان االســلحة والمعــدات الدفاعيــة 
تحظــى بامكانيــات محليــة متناســبة مــع الظــروف الجغرافيــة وتصنــع بنــاء 

ــى حاجــات القــوات المســلحة. عل
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شؤون دولية دعمًا لقرار الكيان الخليفي ضد سجناء الرأي..

المعارضة البحرينية: وراء كل مشهد تعذيب أقالم صحفية تحريضية بخطابات كراهية
مبعوث بوتين الخاص يطلع طهران 

على نتائج قمة هلسنكي
مبعــوث  وصــل  انبــاء:-  وكاالت   – موســكو   
الرئيــس الروســي الخــاص الــى ســوريا "الكســندر 
الفرينتيــف" الــى العاصمــة طهــران أمــس االربعــاء، 
نتائــج  علــى  االيرانييــن  المســؤولين  ليطلــع 
الروســي  الرئيســين  بيــن  االخيــر  االجتمــاع 
واألميركــي، وفقــا لمــا ذكــره الموقــع االلكترونــي 

. الروســي  "ار.ب.كا"  لتلفزيــون 
فــي  "ترامــب"  التقــى  قــد  "بوتيــن"  وكان 
هلســنكي يــوم االثنيــن الماضــي، وكان ألكســندر 
الفرينتيــف، عضــوا فــي طاقــم التفــاوض الروســي 

فــي االجتمــاع.
خــال  إيــران  موضــوع  الــى  التطــرق  وتــم 
االجتمــاع بيــن القــادة الــروس واألميــركان، وكان 
أحــد التوافقــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي قمــة 
ســوريا،  فــي  إيــران  بوجــود  مرتبطــا  هلســنكي 

"ار.ب.كا". تقريــر  حســب 

من خيبر الى البحرين: حكايٌة 
ختامها انتصاُر مقاومة

* عبدالكريم البحراني
بمختلــف   – البحريــن  شــعب  يســتعد 
األســود  اليــوم  إلحيــاء   – وطبقاتــه  شــرائحه 
لغــزو قبيلــة آل خليفــة ألرض البحريــن عــام 
1783م، وذلــك فــي اليــوم الثالــث والعشــرين 
مــن شــهر يوليــو الجــاري. فــي هــذا اليــوم، 
يســتذكر هــذا الشــعب المضظهــدُ مقاومتــه 
ــوا الدخــول  ــا حاول ــن عندم ــه الخليفيي ــي وج ف
بالحديــد والنــار، ولــم يســتطيعوا ذلــك إال ببــّث 
الفرقــة بيــن أبنــاء األرض، ومــن ثــمّ ضــرب 

الجميــع.
آل خليفــة المشــرَّدون والمطــرودون مــن 
الكويــت وقطــر، فــي فتــراتٍ متتاليــة، دخلــوا 
أرض البحريــن بعدمــا صنعــوا بحــرًا مــن دمــاء 
البحرانييــن، الرافضيــن لتواجدهــم فضــًا عــن 
حكمهــم، وارتكبــوا المجــازر والمآثــم المروّعــة 
فــي مناطــقَ مختلفــة، واســتمروا علــى هــذا 
المنــوال إلــى يومنــا هــذا، وكل ذلــك بدعــم 
علنــي مــن زعمــاء الماســونية العالميــة وعلــى 
ــيطان  ــا” والش ــا “بريطاني ــوز أوروب ــهم عج رأس

ــكا. ــر أمري األكب
األصــول   .. خليفــة  “آل  كتــاب  تحــدّث 
الوفــاء  دار  عــن  الصــادر  األســود”،  والتاريــخ 
للثقافــة واإلعــام قبــل عاميــن، عــن روايــاتِ 
والجــذر  المصــدر  مجهولــة  العائلــة  أصــول 
روايــة  أعجبهــا  مــن  كان  والتــي  واالنتمــاء، 
“خيبــر”، والتــي وردت فــي كتــب المؤرّخيــن 
الرســميين وليــس المعارضيــن، فــا عجــب 
مــن الجرائــم التــي يرتكبهــا أبنــاُء مرحــب فــي 

علــي! محبــي 

رئيس مكتب رئيس الجمهورية:

الرئيس روحاني رفض 8 مرات طلب 
ترامب االجتماع به

طهــران – كيهــان العربــي:- كشــف رئيــس 
مكتــب رئيــس الجمهوريــة محمــود واعظــي بأنــه 
الرئيــس حســن  بهــا  قــام  التــي  الزيــارة  خــال 
روحانــي الــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
فــي نيويــورك طلــب الرئيــس االميركــي دونالــد 
االيرانــي  الفريــق  مــن  مــرات  ثمانــي  ترامــب 
االجتمــاع مــع بالرئيــس روحانــي. واوضــح ان طلبــه 

جوبــه بالرفــض.

مشددًا أن مصير سوريا يقرره أهلها فقط..

ظريف: كفانا تصريحات وبيانات أوروبية ونحتاج 
إلجراءاتها العملية 

مشددًا أنه من المضحك أن يطلب أحد من اليمنيين أن ينسحبوا من الحديدة لتسليمها لإلمارات..

الحوثي: اليمن يريد الحرية واالستقالل والغرب يتعامل مع حروب المنطقة وفقا لمصالحه
* عمليات نوعية للجيش واللجان ضد قوات العدوان والمرتزقة في جيزان والتحتيا وتعز مكبيدنهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد

مسؤولة أممية: ايران لها دور أساسي في استقرار 
السالم العالمي

طهران-ارنــا:- قالــت رئيســة مركــز المعلومــات التابــع لامــم المتحــدة ماريــا دوتســنكو ان الجمهوريــة 
االســامية فــي ايــران كان لهــا الــدور االساســي وعلــى مــر العصــور فــي اقــرار الســام فــي مختلــف مناطــق 

العالــم وان الوثائــق التاريخيــة تثبــت ذلــك.
واضافــت  دوتســنكو امــس االثنيــن علــى هامــش زيارتهــا لمعــرض الصــور والوثائــق التاريخيــة 
فــي اراك ان الصــور المعروضــة تبيــن الثقافــة والحضــارة وكذلــك الــدور الــذي لعبتــه الجمهوريــة 
االســامية خــال العقــود االربعــة الماضيــة وبالتعــاون مــع منظمــة االمــم المتحــدة فــي احــال الســام 

فــي شــتى انحــاء العالــم .

في اطار تنفيذ أوامر سماحة قائد الثورة االسالمية لالستعداد للوصول سريعا الى 190 ألف سو..

صالحي: الخبرة الوطنية تسرع باكمال مصنع إنتاج أجزاء الدوران الجهزة الطرد المركزي
كان من المفروض ان ينجز هذا المصنع بعد 10 اعوام إال انه تم تدشينه في ظل الجهود المبذولة ليل نهار من قبل كوادرنا

العراق اقوى من المخططات 
االميركية ـ السعودية

سوالنا: كنا على علم بوقوع انقالب في تركيا 
ولكننا لم نقم بمساعدة »اردوغان«

معارض سوري يدعو بن سلمان إلى زيارة 
الكيان االسرائيلي

الكونغرس يطالب مترجمة ترامب بكشف 
أسرار قمة هلسنكي

معارضة سعودية: اجراءات »ابن سلمان« 
ستدفع معارضي آل سعود للتسلح

حزب الله العراق : أزمة العراقيين لن تحّل إال 
إذا خرج األميركيون من البالد

نيران بالونات المقاومة الحارقة تحصد 
مساحات واسعة في غالف غزة

الجيش السوري بات يسيطر 
على 90% من درعا

دبلوماسيون: بوتين فاز على ترامب 
في هلسنكي بنتيجة واحد – صفر

على الصفحة الثانية العدد )9900( السنة الثامنة والثاثون ، الخميس 5 ذو القعدة، 1439 هـ ق 28 تير 1397 هـ ش، 19 تموز  2018م

واليتي: تواجدنا في سوريا يأتي لدعم شعبه وال شأن ألميركا 
والكيان الصهيوني بذلك

* الحوثي: مستعدون لوقف القصف الصاروخي على السعودية 
واإلمارات إذا أوقفتا القصف على بلدنا

* لم نمانع من دور رقابي ولوجستي لألمم المتحدة في ميناء 
الحديدة بشرط وقف العدوان عليها

ــد  ــيد عب ــد الس ــاص:- أك ــي – خ ــان العرب كيه
ــرم  ــن يحت ــي أن م ــن الحوث ــدر الدي ــن ب ــك ب المل
واالســتقال  الحريــة  فــي  اليمنــي  حــق شــعبنا 
يمكنــه أن يحظــى بعاقــات إيجابيــة مــع الشــعب 
أن  الــى  مشــيرا  واقتصاديــة،  سياســية  اليمنــي 
ــة مــن  ــة تتعامــل مــع حــروب المنطق ــدول الغربي ال

منطلــق المصالــح االقتصاديــة.
صحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي  الحوثــي  وقــال 
»لوفيغــارو« الفرنســية، إن الــذي يريــده الشــعب 
اليمنــي هــو حقــه فــي الحريــة واالســتقال وال 
يمانــع بــأن يكــون لــه مــع احتــرام هــذا الحــق عاقــة 
ــرائيل«  ــدا »إس ــا ع ــرى م ــدول األخ ــع ال ــة م إيجابي
التــي هــي كيــان غاصــب، وموقفــه الواضــح مــن 

والتخريبــي. العدوانــي  األميركــي  الســلوك 
يســتخدم  الســعودي  النظــام  أن  وشــدد 

* عناصر أمن آل خليفة متخصصين في التفنن بصعق أجساد 
الضحايا باألسالك الكهربائية والتعذيب المبرح

* سعيد الشهابي: الحصار الزال مفروضا على رمز البحرين الشيخ عيسى قاسم  
ولم يُسمح بزيارته في المستشفى

البحريــن لحقــوق  اكــد رئيــس منتــدى  العربــي – خــاص:-  كيهــان 
االنســان باقــر درويــش علــى أن االعــام الرســمي فــي البحريــن الزال حتــى 
يومنــا هــذا يحــرض علــى ســجناء الــرأي عبــر المئــات مــن المــواد االعاميــة 
لخطابــات الكراهيــة، وقــال إنــه علينــا “أن نتذكــر أن وراء كل مشــهد تعذيــب 

ــة  ــام صحفي ــداء الجنســي أق ــق أو االعت ــي أو الخن ســواء بالصعــق الكهربائ
ــى هــذه الممارســات.” ــر مباشــرة عل تحــرض بطريقــة غي

وأشــار الحقوقــي درويــش فــي سلســلة تغريــدات نشــرها فــي صحفتــه 
علــى »توتيــر«، الــى أن البحريــن أصبحــت

طهــران – كيهــان العربــي:- فــي الوقــت الــذي 
أكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف 
ــد انســحاب  ــا بع ــع أوروب ــات م ــة العاق ــى أهمي عل
اميــركا مــن االتفــاق النــووي، نــوه الــى أنــه وبعيــدا 

بالتمســك  السياســي  االوروبييــن  التــزام  عــن 
لمــس  اآلن  الضــروري  مــن  النــووي،  باالتفــاق 

إجراءاتهــم العمليــة.
ــي  ــاة )EuroNews ( والت ــع قن ــة م ــي مقابل وف
صــرح  األربعــاء  أمــس  منهــا  مقتطفــات  بثــت 
الدكتــور ظريــف: يجــب علــى أوروبــا أال تكتفــي 
فقــط بابــداء وجهــات النظــر واصــدار البيانــات؛ بــل 
ــي مجــال  ــة، خاصــة ف ــراءات عملي ــى إج ــاج ال نحت
والنقــل  والطاقــة  االســتثمار  المصرفيــة،  األعمــال 

والمتوســطة. الصغيــرة  للمؤسســات  والدعــم 
وحــول اللقــاء األخيــر بيــن الرئيســين الروســي 
فاديميــر بوتيــن واالميركــي دونالــد ترامــب، فــي 

األســلحة المحرمــة دوليــًا لقتــل المدنييــن وتدميــر 
دوليــة. منظمــات  بتأكيــد  المنشــآت 

أن  الحوثــي  الملــك  عبــد  الســيد  وأوضــح 
ــد  ــي بع ــف الرســمي الفرنســي يأت ــا للموق تقييمن

البريطانــي فــي ســلبيته تجــاه الشــعب اليمنــي 
وإســهامه فــي العــدوان، مشــيرا الــى أن هنــاك دول 

أوروبيــة موقفهــا أكثــر أعتــدااًل.

* طاقة التخصيب ستبلغ 600 سو يوميا و 18 الفا شهريا و 180 الفا 
في 10 اشهر اي تقريبا الرقم المستهدف وهو 190 الف سو

* المصنع متطور جدا ويهدف لصنع أجزاء الدوران المتعلقة باجهزة 
الطرد المركزي وإنجاز القياسات الالزمة

* الطاقة األسمية والنهائية لهذا المصنع تبلغ نحو 60 جهازا للطرد 
المركزي من طراز »آي آر 6« يوميا.

طهــران – كيهــان العربــي:- اعلــن مســاعد رئيــس الجمهوريــة رئيــس 
منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة الدكتــور علــي اكبــر صالحــي عــن اكمــال مصنــع 
انتــاج أجــزاء الــدوران ) rotor( الجهــزة الطــرد المركــزي المتطــورة للوصــول فــي 

مجــال تخصيــب اليورانيــوم الــى 190 الــف ســو )وحــدة فصــل(.
وقــال الدكتــور صالحــي بــان هــذا األمــر ياتــي فــي اطــار تنفيــذ أوامــر 
ســماحة قائــد الثــورة االســامية لاســتعداد للوصــول ســريعا الــى 190 ألــف ســو.

واضــاف: اننــا وبــدال مــن تأســيس هــذا المصنــع خــال االعــوام الســبعة او 
الثمانيــة القادمــة كنــا قــد انشــأناه حيــن المفاوضــات لكننــا لــم نقــم بتدشــينه 
فــي ذلــك الحيــن، ولكــن بعــد االوامــر التــي وجههــا ســماحته فقــد تــم تدشــين 

هــذا المصنــع تمامــا.


