
مشيرًا الى انها تبوأت المركز الرابع عالميًا في مجال المقاالت..

مصدر مسؤول: الجمهورية االسالمية تتفوق 
على أوروبا في مجال تكنولوجيا النانو

ــة  ــر تقني ــة تطوي ــام للجن ــن الع ــي:- اوضــح األمي ــان العرب ــران- كيه طه
ــران  ــى اي ــوق عل ــي يتف ــد أوروب ــد أي بل ــه ال يوج ــركار، ان ــعيد س ــو س النان
فــي مجــال تكنولوجيــا النانــو، مؤكــدًا انــه لــم يتــم اســتيراد أي منتــج مــن 

ــران. ــي اي ــة االســامية ف ــى الجمهوري ــن الخــارج ال ــو م منتجــات النان
واشــار ســركار خــال مهرجــان "النانــو واإلعــام"، الــذي اقيــم 
فــي حديقــة "كتــاب" بالعاصمــة طهــران، الــى التوجــه خطــوة 
بخطــوة مــن اجــل تطويــر التكنولوجيــا مــن بيــن االهــداف 
العامــة "نســعى إلــى انتــاج ثــروة وتحقيــق خطــوات مــن شــأنها 

ــعب". ــاة الش ــار حي ــوم بازده ان تق
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شؤون دولية تقرير حقوقي دولي: الكيان الصهيوني قتل 37 طفال فلسطينيا منذ بدء العام الحالي
* القوات االسرائيلية استهدفت 31 طفاًل خالل قمعها للتظاهرات، كما تسبّبت بإعاقات دائمة لـ 13 طفال آخر

موقع باكستاني: ايران الوجهة االولى لزيارة 
عمران خان للخارج

سي أن أن: أكثر من )100( صحيفة اميركية 
تتصدى لحرب ترامب "القذرة” ضدها

انضمــت  انبــاء:-  وكاالت   – نيويــورك 
عشــرات المؤسســات اإلعاميــة فــي الواليــات 
صحيفــة  أطلقتهــا  حملــة  إلــى  المتحــدة 
للهجــوم  التصــدي  بغيــة  غلــوب"  "بوســطن 
"دونالــد  األميركــي  الرئيــس  شــنه  الــذي 

اإلعــام. وســائل  علــى  ترامــب" 
ــة مــن  وطلبــت الصحيفــة المنظمــة للحمل
ــاء البــاد أن  وســائل اإلعــام فــي جميــع أنح

مشيرين الى صمود محور المقاومة أمام مخططات أميركا..

اللقاء العلمائي بلبنان: ايران أفشلت صفقة القرن 
فواجهت العقوبات االقتصادية

طهــران – كيهــان العربــي:- عقــد لقــاء علمائــي 
علــى  األميركيــة  للضغوطــات  'رفضــا  بعنــوان 
الجمهوريــة اإلســامية فــي إيــران، وفــي رحــاب 
العــدو  علــى  لانتصــار  عشــرة  الثانيــة  الذكــري 
الصهيونــي فــي العــام 2006'، فــي مقــر حركــة األمــة 

فــي بيــروت.
وشــارك فيــه علمــاء ديــن مــن حركــة التوحيــد 
والهيئــة  والوحــدة،  اإلصــاح  اإلســامي، وحركــة 

الســنية لنصــرة

داعية الشركات االيرانية ألخذ دورها في إعادة االعمار..

سوريا: االتفاقية االقتصادية مع ايران 
استراتيجية وطويلة األمد

مؤكدة أنه تحضر في وجدان كل بحريني الحاجة الماسة لوطن جامع يبنى على أسس المواطنة المتساوية..

الوفاق: البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها لغياب دولة المؤسسات والقانون وانهيار حالة التعايش

مهنئًا السيد نصر ونظيره اللبناني..

وزير الخارجية يحيي ذكرى انتصار المقاومة 
في حرب الـ 33 يوما

طهــران – كيهــان العربــي:- وجّــه وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف برقيتــي تهنئــة 
منفصلتيــن لــكل مــن االميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل، ووزيــر الخارجيــة اللبنانــي جبــران 

باســيل، فــي الذكــرى الـــ 12 النتصــار المقاومــة فــي حــرب الـــ 33 يومــا.
وهنــأ الوزيــر ظريــف فــي البرقيتيــن باســيل والســيد نصــر اهلل والحكومــة والشــعب اللبنانــي لمناســبة 
االنتصــار الباهــر والباعــث علــى الفخــر واالعتــزاز الــذي حققتــه المقاومــة فــي التصــدي للعــدوان الصهيونــي 

الغاشــم علــى لبنــان فــي )الثانــي عشــر مــن شــهر تمــوز/ يوليــو( عــام 2006 ، والــذي اســتمر 33 يومــا.

في استخفاف واضح لمشاعر العالم ومؤسساته الحقوقية واالنسانية..

النظام السعودي يتمادى ثانية في اجرامه بقصف المناطق السكنية وقتل العشرات من االطفال
هيومن رايتس ووتش: نتائج تحقيق السعودية في مجزرة ضحيان باليمن ستكون “مثيرة للسخرية”

الءات حسمت الموقف 
نهائيا

عمران خان الى السعودية لفتح ملف العسكريين 
الباكستانيين المفقودين

وفاة الداعية السعودي سليمان 
الدويش تحت التعذيب

ثري يهودي: الجيل القادم 
لن يدعم »إسرائيل«

»العميل السعودي« عبد ربه يزور 
مصر ويتوعد باإلنتصار!!

العبادي : اردوغان أوعدنا بان تركيا ستزود 
العراق بحصته المائية بالكامل

جيش العدو لجنوده: احذروا »المقاومة » 
تريد السيطرة على هواتفكم الخلوية

الجيش السوري يشدد الطوق على فلول »داعش« باستهداف 
تحصيناتهم وتحركاتهم في بادية السويداء

إردوغان: »تركيا ستقاطع المنتجات 
اإللكترونية األمريكية«

على الصفحة الثالثة العدد )9923( السنة الثامنة والثاثون ، االربعاء 3 ذو الحجة، 1439 هـ ق 24 مرداد 1397 هـ ش، 15 آب  2018م

المجلس االعلى للتنسيق االقتصادي يصادق 
على سياسات مواجهة الحرب النفسية

* الشيخ عبد اهلل الصالح: البحرين لم تستقل ال من االحتالل 
البريطاني وال من السعوديّ 

* مرتضى السندي: شعبنا يرفض الوجود العسكري األجنبي وبإمكانه أن 
يحول منطقة الحرية الى جحيم لالميركان

كيهــان العربــي – خــاص:- أصــدرت جمعيــة 
ذكــرى  فــي  بيانــًا  االســامية  الوطنــي  الوفــاق 
اســتقال البحريــن المصــادف فــي الرابــع عشــر 
البحريــن  ان  فيــه  اكــدت  اغســطس  آب/  مــن  
بســبب  تاريخهــا  فــي  مرحلــة  أســوأ  تعيــش 
ــة  ــار حال ــون وانهي ــات والقان ــة المؤسس ــاب دول غي
مــن  واســعة  وشــريحة  الحكــم  بيــن  التعايــش 
المجتمــع وغيــاب التوافــق الوطنــي وانفــراط العقــد 

االجتماعــي.
وقالــت الوفــاق ان ذكــرى االســتقال تحضــر 
الماســة  الحاجــة  البحرينييــن  كل  وجــدان  فــي 
والضروريــة لبنــاء وطــن جامــع يبنــى علــى اســس 
والواجبــات،  الحقــوق  فــي  المتســاوية  المواطنــة 
ــة  واعتمــاد الحكــم الرشــيد فــي ادارة شــؤون الدول
وتحكيــم المســار الديمقراطــي فــي تشــكيل الواقــع 

السياســي.
واالزمــات  التراجعــات  ان كل  الوفــاق  واكــدت 

جنيــف – وكاالت انبــاء:_ وّثــق تقريــر صــادر عــن »الحركــة العالميــة 
طفــًا   37 لـــ  اإلســرائيلية  القــوات  قتــل  الدوليــة،  األطفــال«  عــن  للدفــاع 

الجــاري. العــام  فلســطينيًا منــذ بدايــة 
األطفــال  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  اإلحصائــي،  التقريــر  وأوضــح 
الفلســطينيين الذيــن ُقتلــوا برصــاص قــوات الجيــش اإلســرائيلي هــم مــن 
ــة  ــة هــم مــن الضف ــن أن البقي ــي حي ــع 31 شــهيدا، ف ــاء قطــاع غــزة؛ بواق أبن

الغربيــة )4 فــي رام اهلل وآخرَيــن فــي بيــت لحــم ونابلــس(.

وبلغــت ذروة االســتهداف اإلســرائيلي لألطفــال الفلســطينيين خــال 
شــهر أيــار/ مايــو الماضــي؛ حيــث أســفرت النيــران اإلســرائيلية آنــذاك عــن 
قتــل 10 منهــم، فيمــا شــهد شــهر تمــوز/ يوليــو الماضــي استشــهاد 9 آخريــن.
اإلســرائيلية  القــوات  أن  تقريرهــا،  فــي  العالميــة  الحركــة  وذكــرت 
اســتهدفت 31 طفــًا خــال قمعهــا المفــرط للتظاهــرات الســلمية، فــي حيــن 
ــة وقصــف مدفعــي لجيــش االحتــال،  ــر غــارات جوي ُاستشــهد 5 آخريــن إث

ــي ــل ُاستشــهد ف ــن طف فضــا ع

اســام أبــاد – وكاالت انبــاء:- اختــار رئيــس 
الحكومــة الباكســتانية الجديــد »عمــران خــان«، 

ــه رســميا بعــد  ــد يقــوم بزيارت ــران كأول بل ــارة إي زي
انتخابــات  فــي  اإلنصــاف«  »حركــة  حزبــه  فــوز 

الوطنــي. المجلــس 
أبــاد«  إســام  »تايمــز  موقــع  وبحســب 
الباكســتاني، أن رئيــس الحكومــة الجديــد عمــران 
باالنتخابــات،  فــوزه  بعــد  إيــران  ســيزور  خــان، 
ــة  ــد الجمهوري ــى الســعودية بع ــارة ال وســيقوم بزي

ايــران. فــي  االســامية 
الوجهــة  هــي  طهــران  فــإن  للمصــدر،  ووفًقــا 
األولــى لزيــارة عمــران خــان للخــارج، مضيفــا أن 
جولتــه الــى طهــران والريــاض ســتبدأ بعــد تنصيبــه 
آب   / أغســطس  مــن  فــي 18  للحكومــة  رئيســا 

الحالــي.
اإلنصــاف  حركــة  أن  بالذكــر،  الجديــر  مــن 
الباكســتانية )زعيمهــا عمــران خــان(، حصلــت فــي 

الســوري  أكــد وزيــر االقتصــاد  دمشــق-ارنا - 
بيــن  االقتصاديــة  االتفاقيــة  أن  الخليــل  ســامر 
دمشــق وطهــران، اســتراتيجية وطويلــة األمــد و 

البلديــن. مصالــح  تخــدم 
واضــاف الخليــل امــس الثاثــاء علــى هامــش 
االجتمــاع االقتصــادي الثنائــي بيــن إيــران وســوريا 
هــو  االتفاقيــة  هــذه  مــن  الهــدف  دمشــق:  فــي 
ــزز التجــارة  ــة تع ــة حقيقي ــق شــراكة اقتصادي تحقي
شــركات  تأســيس  ومــع  وســورية،  إيــران  بيــن 
ــدان بتوســيع النشــاط  ــوم البل مشــتركة ســوف يق

االقتصــادي.
بالفعــل  لديهمــا  وســوريا  إيــران  أن  وتابــع، 
اتفاقيــات فــي جميــع المجــاالت، لكــن معظمهــا 

وتفعيــل. وتطويــر  مراجعــة  الــى  بحاجــة 
وقــال وزيــر االقتصــاد الســوري، إن االتفاقيــة 
الجديــدة بيــن ســوريا وإيــران تتضمــن التعــاون فــي 
المســائل الجمركيــة وتســوية مشــاكل التعريفــات 
ــل  ــة والتقلي ــادالت التجاري ــل التب ــب وتفعي والضرائ

ــة. ــر اإللزامي ــاءات غي مــن قائمــة اإلعف
ايضــا  يشــمل  التعــاون  أن  الخليــل  وأضــاف 

وتبــادل  المعــارض  قطــاع 
التعــاون  و  الخبــرات، 
االســتثمار  مجــال  فــي 
القطاعــات  جميــع  فــي 
االقتصاديــة وخاصــة إعــادة 

ســوريا. إعمــار 
اآلن  ســوريا  إن  وقــال 
علــى اعتــاب بدايــة فتــرة 
إعــادة اإلعمــار والشــركات 
إمكانــات  لديهــا  اإليرانيــة 
عاليــة للغايــة ويمكنهــا أن تلعــب دوراً، خاصــة فــي 
البنيــة التحتيــة والصناعــات التــي تضــررت فــي 

ــة ســوريا. ــية والوجودي ــتورية و السياس ــكات الدس والمش
واألمنيــة  والحقوقيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
ناتجــة  تحــت ضغطهــا  البحريــن  تعيــش  التــي 
عــن تحكيــم لغــة القــوة واإلســتعاء واإلســتفراد 
ــًا، وان كل هــذه األزمــات  ــج وطن ــن تنت ــم ول التــي ل

فــي طريقهــا لإلتســاع والتغــول أكثــر مــا لــم تتجــه 
واعتمــاد  المواطنــة  مبــدأ  تحكيــم  نحــو  االمــور 
الخيــار الديمقراطــي وترســيخ العدالــة والمســؤولية 

الوطنيــة.

* مئات األطفال يجتمعون أمام مكتب األمم المتحدة بصنعاء 
تنديدًا بصمتها والمجتمع الدولي على جرائم العدوان

* القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعات الجيش السعودي في نجران 
والمرتزقة في الساحل الغربي وتكبدهم خسائر عديدة

* عمليات نوعية للقوات اليمنية المشتركة في عدة محاور وخسائر 
كبيرة في العدة والعتاد في صفوف العدو والمنافقين

المواطنيــن  عشــرات  وأصيــب  استشــهد  خــاص:-   – العربــي  كيهــان   
غالبيتهــم مــن األطفــال جــراء القصــف البربــري المتواصــل منــذ عصــر يــوم 
أمــس وحتــى لحظــة إعــداد الخبــر جــراء الغــارات الجويــة والقصــف البــري 
والبحــري لقــوات تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي المنــازل فــي مديريــة 

الدُريْهْمــي الســاحلية فــي محافظــة الحديــدة.
ــر مــن 12 شــهيدًا و20جريحــًا ســقطوا فــي  ــا إن أكث ــال لصحيفتن مصــدر طبــي ق
حصيلــة أوليــة لقصــف التحالــف الســعودي علــى مديريــة الدُريْهْمــي فــي الحديــدة.

وزارة الصحــة اليمنيــة قالــت بدورهــا إن عشــرات الشــهداء والجرحــى 
ســقطوا بقصــف التحالــف علــى الدريهمــي، وأضافــت أن القصــف منــع ســيارات 
ــى المنطقــة، كمــا دعــت الصليــب األحمــر  اإلســعاف مــن الدخــول والخــروج إل

ــى التدخــل مــن أجــل إســعاف الجرحــى. إل


