
للمرة الخامسة على التوالي..

الجمهورية االسالمية األولى في المنطقة 
على صعيد تكنولوجيا الفضاء

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال رئيــس مركــز ابحــاث الفضــاء االيراني حســين 
صميمــي ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران حــازت علــى المرتبــة االولــى فــي 

المنطقــة للمــرة الخامســة علــى التوالــي علــى صعيــد تكنولوجيــا الفضــاء.
ــا فــي  ــة يجــري تنفيذهــا حالي ــال صميمــي، ان مشــاريع مهمــة للغاي وق
قطــاع تكنولوجيــا الفضــاء منهــا مشــروعي قمــري "ناهيــد 1" و"ناهيــد 2" 

لاتصــاالت. االصطناعييــن 
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مشيرًا الى تأكيد تقارير  الـ12  للوكالة الدولية بسلمية برنامجنا النووي..

الريجاني: الشعب االيراني صبور ال يساوم على كرامته ولن يتغاضى عن مستقبله وتطوره التقني
*الدول االوروبية مطالبة باالعالن عن موقفها وبرامجها في سياق تنفيذ كامل االتفاق النووي

واشنطن بوست: ترامب سيجعل 
من اميركا بلدا للحمقى

صحيفــة  كتبــت  العربــي:  طهــران- كيهــان 
لتصريحــات  تحليــل  فــي  بوســت«  »واشــنطن 
اآلخريــن  يصــف  حيــن  »ترامــب«  الرئيــس 
بالحمقــى بينمــا يعتبــر نفســه ذكيــا، تقــول: »نحــن 
االميركييــن نمتــاز بشــدة الحماقــة«. وفيمــا مضــى 
ــى  ــة تقــع عل كان التصــور ان اميــركا مدينــة نوراني
الــدول ان تتشــبه بهــا  قمــة تلــة، وعلــى ســائر 
االميركييــن  ان  يبــدو  ولكــن  للســعادة  ليصلــوا 

بذلــك. اليعتقــدون  انفســهم 
فاميــركا فــي مرحلــة ترامــب اضحــت دولــة 
بدولــة  يصفونهــا  الــذي  وضعهــا  مــن  متعبــة 

. لحمقــى ا
وفحليفاتهــا تنصلــوا منهــا بســبب تصرفــات 
والمســؤولين  االعــام  وســائل  فيمــا  ترامــب، 
ــون ممتعظــون لمــا يشــهدون مــن ســوء  االميركي
بوســت  واشــنطن  هيــأت  وقــد  ترامــب،  تدبيــر 
ــا  ــن فيه ــة لتصريحــات ترامــب يصــف اآلخري قائم
بالحمقــى وانــه هــو الشــخص الفطــن، وتســتدرك 
ــن  ــرة م ــة كبي ــى درج ــا عل ــول: »انن ــة بالق الصحيف

الحمــق«. 

إنسان بعمر 7 سنوات
*عبدالكريم البحراني

عنــوان المقالــة هــو مشــابه لكتــاب بعنوان “إنســان 
بعمــر 250 ســنة”، وهــو مــن ٌكتــب المرجع الدينــي والقائد 
السياســي األول فــي العالــم اإلســامي، وهــو ســماحة 
ــي،  ــي الحســيني الخامنئ ــة اهلل العظمــى الســيد عل آي
وهــو يعطــي تفصيــًا مهمــًا للحيــاة السياســية التــي 
مــرّ بهــا المعصومــون )عليهــم الســام(. ورقــم 250 ســنة 
ــة باألحــداث  ــم الحافل ــدد إمامته ــوع م ــى مجم ــدل عل ي

والتحديــات والصراعــات.
الجــور،  حــّكام  مــع  المواجهــة  مــن  عامــًا   250
بمختلــف األســاليب، أحيانــًا كان بأســلوب االحتجــاج 
الكامــي، وأحيانــًا بالصلــح المشــروط الــذي يحفــظ 
كرامــة المؤمنيــن ويعدّهــم لخــوض معركــةٍ قادمــة 
ومواجهــة أخــرى ذات بعــد عســكري، ســواء بمباشــرة 
المعصــوم )عليــه الســام( أو بإعطــاء اإلذن والشــرعية 

لجماعــات معينــة لتقــوم بهــذا الواجــب.
مــن  كافــة،  المعصومــون  األئمــة  ُقتــل  لقــد 
اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب وحتــى اإلمــام الحســن 
ــوا  ــم كان ــم، ألنه ــا بالســيف أو بالسُّ العســكري، إمّ
ــدل  ــق والع ــة الح ــو إقام ــد: وه ــدف واح ــعون له يس
واإلطاحــة بالحاكــم الجائــر، مــع الســعي الحثيــث 
كانــوا  الــذي  اإلســامي  الكيــان  علــى  للحفــاظ 

أساســه ومــنْ بنــى دعائمــه بالكلمــة والســيف.
البحريــن،  فــي  الشــعب  قــدوة  هــم  هــؤالء 
فإنســان بعمــر 7 ســنوات يحــذو حــذو إنســان 
بعمــق  ويناضــل  يجاهــد  ســنة،   250 بعمــر 
ــي  ــى قواعــده ويتحــرك ف إيديولوجــي يســتند عل
إطــار المصلحــة اإلســامية العليــا، وال ينفصــل عــن 
القضايــا المركزيــة لألمــة، وهــو فــي منحتــه يعلــن 
تضامنــه مــع بقيــة الشــعوب المظلومــة، المســلمة 

وغيــر المســلمة.

اللواء باقري: حثوا أميركا على مهاجمتنا 
في الـ 18 شهرا الماضية

 طهــران – كيهــان العربــي:- كشــف رئيــس 
هيئــة األركان العامــة للقــوات المســلحة، عن مســاع 
لــدى الــدول الحليفــة ألميــركا لدفــع واشــنطن علــى 
شــن هجــوم عســكري علــى إيــران، وهــو مــا أفشــله 

قــادة الجيــش.
وفــي جلســة المجلــس التنســيقي للوثيقــة 
ــال  ــن، ق ــم الخدمــات للمقاتلي االســتراتيجية لتقدي

ــري: ــد باق ــواء محم الل

فيما سيخضع الشيخ عيسى قاسم لعملية جراحية يوم غد..

تظاهرات سلمية حاشدة تجوب شوارع البحرين 
ضد الكيان الخليفي الدخيل

في كمائن واستدراج من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية..

عشرات القتلى والجرحى لمرتزقة العدوان السعودي في جيزان ونجران
*المشاط يرحب بالدور الفرنسي وباريس أخبرت السعوديين واإلماراتيين بأن الحديدة خط أحمر

منددة بالقانون العنصري الصهيوني..

أمانة مؤتمر دعم االنتفاضة: سيشهد العالم إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة  في األراضي المحتلة

ــي لدعــم اإلنتفاضــة الفلســطينية  ــر الدول ــة للمؤتم ــة الدائم ــت األمان ــي:- أدان ــان العرب ــران – كيه طه
التابعــة لمجلــس الشــورى االســامي بقــوة تبنــي القانــون العنصــري "للدولــة اليهوديــة" مــن قبل الكنيســت 

المزيــف للكيــان الصهيونــي فــي الـــ 19 مــن يوليــو 2018 .
ــم  ــرارات األم ــا ق ــك صارخ ــي تنته ــة الت ــة أن هــذه الممارســة الباطل ــان الصــادر عــن األمان ــر البي واعتب
المتحــدة وتكــون المناهضــة لحقــوق الشــعب الفلســطيني المشــروعة منهــا حــق العــودة وتقريــر المصيــر 
مرفوضــة مــن قبــل جميــع الــدول وســيضطر الكيــان الصهيونــي فــي النهايــة الــى إلغــاء هــذا القانــون 

العنصــري.

مؤكدًا أن السالم معنا هو السالم الحقيقي والحرب معنا هي أم الحروب!..

الرئيس روحاني: ال معنى للحوار مع اميركا وعلى ترامب ان ال يلعب بالنار وإال سيندم
يا ترامب.. نحن رجال الكرامة والشرف وكافلو أمن الممر المالحي للمنطقة على مر التاريخ فال تلعب بذيل األسد

اقرار دولي بان الحديدة 
خط احمر

لماذا رفضت السعودية استقبال الوفد العراقي 
وتهربت من حل أزمة الكهرباء؟؟

اغتيال إمام وخطيب جامع 
في المعال بعدن

بن سلمان يعين توني بلير مستشارا خاصا 
له بمبلغ 12 مليون دوالر فقط!

صحافي إسرائيلي: خليجكم لن يكون 
كما كان قبل هذا الموسم للحج!

كتائب حزب الله : سنستهدف التواجد االميركي اذا اقدمت 
»اسرائيل« على استهداف أي موقع عراقي

الجهاد االسالمي : ما ترتكبه »عصابات الشر االستييطاني« 
من اقتحامات األقصى »عدوان خطير« يمس كل مسلم

الجيش السوري يحرر عددا من المناطق الواقعة 
بين ريفى درعا والقنيطرة

فرنسا : الحرب التجارية 
أصبحت أمرا واقعا

على الصفحة الثانية العدد )9903( السنة الثامنة والثاثون ، االثنين 9 ذو القعدة، 1439 هـ ق 1 مرداد 1397 هـ ش، 23 تموز  2018م

فارين باليسي: تغيير نظام الحكم في ايران رؤيا 
خائبة لجميع الحكومات االميركية

* انصار اهلل: معركة الحديدة أكدت أن العدوان الغاشم على 
اليمن مايزال يدور في حالة الفشل الواسع

* جهود المبعوث األممي »غريفيث« اصطدمت بتعنت التحالف 
السعودي إزاء كل مساعي السالم

وُاصيــب  ُقتــل  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
ــدوانِ  ــةِ الع ــرُ مــن ســتين عنصــرًا مــن مرتزق اكث
وكمائــن  قنــٍص  عمليــاتِ  فــي  الســعودي 
ــة.  ــي المملك ــران جنوب ــزان ونج ــي جي ــة ف جماعي
واللجــانِ  اليمنــي  الجيــش  قــوات  واســتهدفت 
الشــعبية تجمعــات الغــزاة ومرتزقتهــم فــي العديــد 
ــة  ــل واصاب ــى مقت ــا أدى ال ــات الداخــل، م ــن جبه م

قيــادات. بينَهــم  منهــم،  العشــرات 
المشــتركة  الیمنيــة  القــوات  وحققــت 
بإســتهداف  نوعيــة  وانجــازات  كبيــرة  انتصــارات 
قــوى تحالــف العــدوان الســعودي ومرتزقتــه فــي 

الجبهــات. مختلــف 
مجاميــع  المشــتركة  القــوات  واســتدرجت 
مــن  حقــل  وســط  الــى  نجــران  فــي  المرتزقــة 
العبــوات الناســفة التــي تــم تفجيرهــا، مــا ادى الــى 
مقتــل واصابــة العشــرات منهــم، كمــا نفــذت ثاثــة 

كمائــن متتاليــة عبــر تفجيــر عبــوات ناســفة بعــدد 
ــل  ــى مقت ــا ادى ال ــزان م ــة بجي ــات المرتزق مــن الي

ــا. ــى متنه ــن عل ــة م واصاب

وفــي عســير قصفــت المدفعيــة اليمنيــة تجمعــات 
المرتزقــة فــي عــدد مــن المواقــع محققــة اصابــات مباشــرة 

ــم وعتادهــم. ــي صفوفه ف

ــال رئيــس مجلــس الشــورى االســامي  ــي:- ق ــان العرب ــران – كيه طه
الدكتــور علــي الريجانــي، إن اولئــك الذيــن يتصــورون بأنهــم قــادرون علــى 
عبــر  اإليرانــي  الشــعب  علــى  والســلطوية  الامعقولــة  مطالبهــم  فــرض 
ممارســة ضغــوط اقتصاديــة عليهــم أن يعلمــوا بــأّن الشــعب االيرانــي شــعب 

ــه. ــى كرامت اليســاوم عل
واكــد الدكتــور الريجانــي فــي بدايــة اجتمــاع مجلس الشــورى اإلســامي 
أمــس االحــد، علــى أن البــاد تمــرّ بفتــرة حساســة دوليــًا وإقليميــًا واقتصاديــًا 
لــم تشــهدها طيلــة تاريــخ ثورتهــا، داعيــًا الــى أخــذ هــذه القضايــا الحساســة 
بعيــن االعتبــار عنــد تحليــل المســؤولين لظــروف البــاد واجتهادهــم الرامــي 

الــى إيجــاد حلــول لهــا.
ــي  ــاون ف ــن تع ــران م ــه إي ــا أبدت ــم بم ــى عل ــعب عل ــأّن الش ــاف: ب واض
قبولهــا خــوض مفاوضــات نوويــة بعــد توسّــط إحــدى الــدول اإلقليميــة 
ــم  ــة »5+1« رغ ــت بمفاوضــات دول مجموع ــي إطــار مفاوضــات عُِرف ــك ف وذل
العــداء الــذي كانــت قــد أبدتــه الواليــات المتحــدة ضدنــا بعــد انتصــار الثــورة 

اإلســامية.
ــى  ــات ال ــذه المفاوض ــران له ــي اي ــامية ف ــة االس ــول الجمهوري ــزا قب وع
إعتقادهــا بإمكانيــة المفاوضــات إلزالــة الحظــر عنهــا وإتاحــة الفرصــة إليــران 
لمواصلــة نشــاطها النــووي الســلمي بعــد الحصــول علــى تأييــد مــن الوكالــة 

ــة. ــة الذري ــة للطاق الدولي

وقــال رئيــس مجلــس الشــورى اإلســامي: بعــد ســنتين مــن المفاوضــات 
توصلنــا أخيــراً مــع تلــك الــدول الــى إتفــاق رافقتــه تقاريــر رفعتهــا الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة تكــررت 12 مــرة أيّــدت النشــاط الســلمي النــووي االيرانــي، لكــنّ 
الواليــات المتحــدة رغــم جميــع ذلــك ومنــذ لحظــة التوقيــع علــى اإلتفــاق بــدأت 
بالتســاهل فــي تطبيــق التزاماتهــا حتــى انتهــى األمــر إلــى وصــول رئيــس 

أميركــي جديــد وانســحابه مــن هــذه المعاهــدة الدوليــة.
ــت كل مــا بوســعها  ــران فعل ــة االســامية فــي اي ــأّن الجمهوري وصــرّح ب
ــة حــوار  ــى طاول ــوس عل ــى الجل خاصــة فــي الشــأن اإلقتصــادي ووافقــت عل

مــع العــدو.

كيهــان العربــي – خــاص:- جابــت تظاهــرات حاشــدة 
شــوارع بلــدات وأحيــاء فــي البحريــن للتنديــد بسياســات 

آل خليفــة ونهجهــم القمعــي فــي حكــم البــاد.
وقــد شــهدت مناطــق واســعة منهــا »ســنابس« 
ــا  ــاخورة« وغيره ــع« و »الش ــاد« و »ابوصيب و »كرباب

التظاهــرات المنــددة بحكــم آل خليفــة الخــاء.
ورفــع البحرينيــون شــعارات تضامنيــة مــع رمــز 
البحريــن الوطنــي والدينــي الشــيخ عيســى قاســم 
وطالبــوا باطــاق ســراح المعتقليــن السياســيين 

فــي ســجون النظــام.

المشــاركون  ردد  كمــا 
التظاهــرات  هــذه  فــي 
األســرة  ضــد  شــعارات 
البحريــن  فــي  الحاكمــة 
وحلفائهــا الغربييــن والعــرب.
جــاء  آخــر  جانــب  مــن 
متابعــة  فريــق  عــن  بيــان 
عــاج المرجــع الدينــي الشــيخ 
عيســى قاســم، إن الفحوصــات 
لقاســم  إجراؤهــا  تــم  التــي 
ونتائــج العينــة التــي تــم أخذهــا مــن موقــع المــرض الــذي 

إليــه. المشــار  المــرض  وجــود  عــن  كشــفت  بــه  يلــم 
وتــم تحديــد طبيبيــن استشــاريين مختصيــن 
فــي عــاج هــذا المــرض ســيقومان بإجــراء العمليــة 
احــد  فــي  الثاثــاء  غــدًا  لســماحته  االساســية 

مستشــفيات العاصمــة البريطانيــة لنــدن.

* لم نشهد من واشنطن ممارسات بلغت هذه الدرجة من إنتهاك حقوق 
االنسان ومعاداة للعالم االسالمي والشعب الفلسطيني

* ال يمكن للدول العربية إستعادة أرض فلسطين وإعادة 
الفلسطينيين اليها عبر إقامة المؤتمرات

* إطالق أي تهديد ضد ايران يزيدها وفاقًا وانسجامًا وإنها دون 
شك ستهزم الواليات المتحدة األميركية

* شخصية »ترامب« غير ناضجة وجعلته يقف بوجه جميع دول 
العالم لينتهي به األمر الى عزلة

* الكيان اللقيط قائم على اإلحتالل واإلعتداء ووصلت به الوقاحة 
الى درجة جعلته يسمي فلسطين بلدًا غير اسالمي

* التوقيع على االتفاق النووي افشل مؤامرة إستمرت 12 سنة 
كانت تستهدف التقنية النووية االيرانية

البقية على الصفحة7
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