
ــوات  ــات لق ــى تجمع ــًا عل ــة شــن هجوم للجيــش واللجــان الشــعبية اليمني
العــدوان الســعودي فــي صحــراء ميــدي بالســاحل الغربــي  بطائــرة مــن طــراز 
ــاب  ــدي أص ــي مي ــدوان ف ــوى الع ــى ق ــوم عل ــى أن الهج ــًا ال ــف1«، الفت »قاص

ــة. ــه بدق أهداف

في بيان وقعه 220 من نواب الشعب..

مجلس الشورى االسالمي: التقدّم الصناعي الدفاعي للبالد 
جاء بفضل إبداع أبناء الثورة وشبابها المؤمن 

طهــران – كيهــان العربــي:- أصــدر )220( نائبــًا مــن مجلــس الشــورى 
االســامي بيانــًا شــكروا فيــه وزارة الدفــاع وثمّنــوا جهودهــا ومســاعيها 
الراميــة الــى تطويــر الصناعــة الدفاعيــة للبــاد، حيــث جــاء فــي البيــان: إّن 
هــذا التقــدّم لدليــل دامــغ علــى عــدم قــدرة الحظــر المفــروض علــى التصنيــع 
العســكري فــي ان يحــول دون تطــوره رغــم إمتــداد هــذا الحظــر ألربعــة 
عقــود مــا جعــل مــن هــذا القطــاع الصناعــي الدفاعــي نموذجــًا ناجحــًا يمكــن 

ــي بــه فــي مواجهــة أي حظــر مماثــل. التأسّ
ــة الرئاســية لمجلــس  ــذي تــاه أحــد أعضــاء الهيئ ــان ال وجــاء فــي البي

ــن، الشــورى االســامي أمــس األثني
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شؤون دولية القوات اليمنية المشتركة تحقق انتصارات مهمة على جميع جبهات القتال..

"قاصف 1" تدك تجمعات قوى العدوان في الساحل الغربي وتكبده خسائر كبيرة
نشنال انترست: اميركا تحفر قبرها بيدها بشنها حربا 

اقتصادية وفرضها للعقوبات

الصين: نعارض بشدة تأسيس »فريق 
عمل أميركي ضد ايران«

المتحــدث  قــال  انبــاء:-  وكاالت   – بكيــن 
باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة "لوكانــغ": إّن 
الصيــن تعــارض بشــدة تأســيس»فريق العمــل 
األميركــي ضــد ايــران« مصرحــًا بأنهــا ســوف لــن 
ــذه. ــا ه ــي خطوته ــات المتحــدة ف تســاير الوالي

وقــال "لوكانــغ" للمراســلين أمــس األثنيــن، 
هــذه  أّن  إذ  كهــذا  إجــراء  التؤيّــد  الصيــن 
اإلجــراءات التــي تمارســها واشــنطن تزعــزع 
أمــن المنطقــة ولــن نســمح ألنفســنا بالقبــول 

بهــا وتأييدهــا.

الفرق االيرانية تحرز 16 مركزاً في بطولة "فيرا" 
الروبوتية بتايوان

رئيــس  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
ــة للروبــوت ســروش صــادق نجــاد،  ــة الوطني اللجن
ــرا"  ــة "في ــي بطول ــة المشــاركة ف ــرق االيراني أن الف
مركــزًا   16 علــى  حصلــت  بتايــوان،  للروبوتــات 

مختلًفــا. طابيًــا 
للروبــوت،  ا  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
إن فريــق مدرســة أميــر كبيــر وفريــق مؤسســة 
آرمــان لألبحــاث حصــا علــى المركــز الثالــث فــي 
مســابقات تامــذة المــدارس ، وأحــرزت ثانويــة 

ــة ــي الفئ ــك ف ُقلهَ

راعيًا حفل إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر-1"..

صفي الدين: القوة التي نحصل عليها هي ألمان 
أوطاننا وشعوبنا وأهلنا

مشددًا أن على االميركان أن يصحوا من غفوتهم، خالل حديثه لقناة "سي أن أن"..

ظريف: كنا نظن أن أميركا قد تعلمت دروساً من عدم تحقيق مآربها السياسية من وراء الحظر!
* الواليات المتحدة أدمنت على الحظر واإلتفاق النووي سيبقى على حاله حتى دون وجودها فيه

بولتون: إيران الخطر األكبر على أميركا 
و’إسرائيل’

تــل أبيــب - وكاالت انبــاء:- أبــدى مستشــار األمــن القومــي األميركــي "جــون بولتــون" ســروره لوجــوده 
ــو  ــن نتنياه ــي بنيامي ــدو الصهيون ــان الع ــة كي ــس حكوم ــه رئي ــة ولقائ ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ف
بهــدف "بحــث أنشــطة إيــران فــي المنطقــة"، مؤكــدا أن الواليــات المتحــدة األميركيــة والكيــان االســرائيلي 
ــر  ــي لتطوي ــج اإليران ــي والبرنام ــووي اإليران ــة البرنامــج الن ــى رأس القائم ــرة، وعل ــات كبي ــان تحدي يواجه

ــخ الباليســتية. الصواري
مــن جانبــه أشــار نتنياهــو الــى أهميــة زيــارة بولتــون الحاليــة الــى "إســرائيل"، خاصــة فــي أعقــاب القــرار 

المهــم الــذي اتخــذه الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب

مؤكدًا في ندائه لحجاج بيت اهلل الحرام، أن الحج ملتقى سنوي ألبناء االمة االسالمية ورمز للوحدة االسالمية..

القائد: إشعال الحروب وإقتتال المسلمين فيما بينهم سياسة أميركا الخبيثة
أيها الحجاج األعزاء ال تنسوا الدعاء لألمة اإلسالمية والمظلومين في سوريا، والعراق، وفلسطين، وأفغانستان، واليمن، والبحرين، وليبيا، وباكستان، وكشمير، وبورما، وباقي البقاع

خيار العراق حكومة االغلبية 
ومرشح التسوية

العائلة األغنى في العالم.. “سي إن بي سي” 
األمريكية تكشف ثروة آل سعود

الحزام األمني تتوعد هادي: سنرى 
من سيحاكم اآلخر!

سجناء 17 والية اميركية يعتصمون 
لثالثة اسابيع

»طالبان« مدعوّة للمشاركة في لقاء 
دولي بموسكو!

»دولة القانون« : واشنطن تمارس ضغوطا لتشكيل 
حكومة تمثل سياستها  بالمنطقة

المقاومة االسالمية الفلسطينية : تحرير 
»األقصى« ال يتم إال بدفع الثمن

الجيش السوري يدمر أوكاراً لتنظيم »جبهة النصرة« شمال 
حماة وتحبط هجوماً إرهابياً في محيط بريف إدلب

ترامب »متهكما«: رئيس حكومة »إسرائيل« 
سيكون اسمه محمد خالل سنوات؟!

على الصفحة الثالثة العدد )9928( السنة الثامنة والثاثون ، الثاثاء 9 ذو الحجة، 1439 هـ ق 30 مرداد 1397 هـ ش، 21 آب  2018م

رئيسي: الشعب  االيراني تواق الثبات حضوره 
في اي مجال ينجز فيه العمل

* ال نرغب بتعديل أو إعادة النظر في اإلتفاق النووي بل ما نريده 
هو تطبيق اميركي له دون المساس به

* طهران لم تعد تثق بوعود البيت االبيض، وماذا لو وقع 
ترامب على شئ جديد ثم نقض عهده؟

* الضغوط الممارسة ضد ايران منذ عقود عّلمت االميركيين 
بأّن الشعب االيراني صامد اليهزه حظر كهذا

وزيــر  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
إّن  ظريــف،  جــواد  محمــد  الدكتــور  الخارجيــة 
الواليــات المتحــدة قــد أدمنــت علــى الحظــر مؤكــدًا 
علــى أّن اإلتفــاق النــووي ســيبقى علــى حالــه حتــى 

فيــه. واشــنطن  وجــود  دون 
وفــي اول لقــاء إعامــي لــه مــع قنــاة أجنبيــة 
النــووي  اإلتفــاق  مــن  ترامــب  إنســحاب  بعــد 
ــاء  ــن خــال لق ــف أمــس االثني ــر ظري صــرّح الوزي
تلفزيونــي مــع قنــاة ســي ان ان، بــأّن الواليــات 
المتحــدة تعانــي مــن مــرض وهــو مــرض اإلدمــان 
علــى  يقتصــر  لــم  اإلدمــان  هــذا  بــأّن  مصرحــًا 
حكومــة ترامــب بــل شــهدناه فــي أيــام واليــة اوبامــا 
ــده  ــدل تأكي ــى الحظــر ب ــًا عل ــد دوم ــذي كان يؤك ال

علــى الحوافــز .
وردًا علــى ســؤال حــول ســبب بقــاء ايــران فــي 
اإلتفــاق النــووي رغــم هــذا اإلدمــان االميركــي قــال 
وزيــر الخارجيــة: إننــا أخطأنــا فــي حســاباتنا مــع 
واشــنطن فكنــا نظنهــا قــد تعّلمــت دروســًا مــن 
اصنــاف الحظــر الســابقة التــي فرضتهــا حيــث أنهــا 

* صد زحف لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء 
وإصابة قائد اللواء 173 صالح عبدربه المنصوري

* العدوان يعجز عن إخراج جثث مرتزقته قرب حيران بحجة ويقتل 
الفارين من مرتزقته من جهات البيضاء وحيران

كيهــان العربــي – خــاص:- دك ســاح الجــو المســير اليمنــي تجمعــات 
قــوى العــدوان فــي الســاحل الغربــي مكبدهــا خســائر كبيــر ة فــي العــدة 

ــاد.  والعت
وأكــد مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا أن ســاح الجــو المســير 

مجلــة  ذكــرت  العربــي:  كيهــان  طهــران- 
»نشــنال انترســت« االميركيــة فــي تقريــر بــان 

اميــركا بشــنها حربــا اقتصاديــة وفرضهــا للعقوبــات 
هــي فــي الواقــع تحفــر قبرهــا بنفســها.

فقــد شــرع »ترامــب« حربــه التجاريــة علــى؛ 
اوروبــا والصيــن وروســية وكنــدا والمكســيك و... 
ــية  ــة سياس ــات آل ــر ب ــان الحظ ــر ف ــب خ ــن جان م

وكل  ترامــب،  الدارة  االميركيــة  للخارجيــة 
تتعــرض  ترامــب  سياســة  تماهــي  ال  دولــة 
لعقوبــات مباشــرة مــن قبــل اميــركا. وان الكثيــر 
ــركا تخــرج  ــرون ان امي ــرب ي ــي الغ ــراء ف مــن الخب
خاســرة مــن هــذه الحــرب التجاريــة، وهــي مقدمــة 
لنهايــة ســلطة الــدوالر علــى النظــام االقتصــادي 

العالمــي.
فاحصــاءات التجــارة االميركيــة التــي نشــرت 
مؤخــرا تدلــل علــى ان ترامــب ليــس لــم يكــن 
موفقــا فــي هــذه الحــرب وحســب بــل يبــدو ان 
االوضــاع ســاءت اكثــر  بالنســبة لترامــب. فحســب

بيــروت – وكاالت انبــاء:- أكــد رئيــس 
المجلــس التنفيــذي فــي حــزب اهلل الســيد 
هاشــم صفــي الديــن ان القــوة التــي نحصــل 
عليهــا هــي ألمــان أوطاننــا وشــعوبنا وأهلنــا 
وهــذا الســاح الــذي نمتلكــه هــو مــن اجــل 

الحمايــة والــردع.
وقــال الســيد صفــي الديــن خــال رعايته 
لحفــل إزاحــة الســتار عــن صــاروخ خيبــر 
ــم  ــات معل ــى محتوي ــف ال ــذي أضي واحــد ال
مليتــا للســياحة الجهاديــة، إن المقاومة تقدم 
ــا صاروخــا إســتخدمته  ــى جمهوره ــوم إل الي
عــام  الصهيونــي  العــدوان  مواجهــة  فــي 
الفيــن وســتة، وتابــع ليــس مــن عاداتنــا أن 

ــم نســتخدمه. ــدم عراضــة لســاح ل نق
ــر-1” أحــد مفاجــآت حــرب  ــر »خيب ويعتب
المقاومــة  اســتخدمته  والــذي   ،2006 تمــوز 
فــي حــرب الـــ 33 يــوم، وقــد اســتهدفت فيــه 
مواقــع العــدو فــي العفولــة التــي تبعــد 15 
ــرة  ــة الخضي ــا، ومدين ــة حيف ــم عــن مدين كل

كلــم   75 تبعــد  التــي 
ــة،  عــن الحــدود اللبناني
هــذه  اعُتبــرت  وقــد 
احــدى  الخطــوة 
ــن  ــي أعل المفاجــآت الت
عنهــا ســماحة االميــن 
العــام لحــزب اهلل فــي 
وبدايــة  تمــوز  حــرب 
معركــة مــا بعد..مــا بعــد 
ردًا  بعــد حيفــا، وذلــك 
علــى اســتهداف ســاح 
ــف  ــي مختل ــن ف ــي للمدنيي الجــو الصهيون

اللبنانيــة.  المناطــق 

حصــدت منهــا أهدافــًا اقتصاديــة لكنهــا لــم تبلــغ 
أهدافهــا السياســية.

ــاء فــي الذكــرى الســنوية  ــم إجــراء هــذا اللق وت
لإلنقــاب العســكري الــذي قامــت بــه الواليــات 
ــي 19 اغســطس 1953  ــا ف ــة بريطاني المتحــدة برفق
واســقطت خالــه حكومــة محمــد مصــدق الوطنيــة. 
ــر  ــب الوزي ــن جان ــر« م ــى »تويت ــدة عل ــه تغري رافقت

ظريــف حــول الــدور االميركــي فــي هــذا اإلنقــاب 
ضــد حكومــة وطنيــة وتأســيس وزارة خارجيتهــا 
الحاليــة »فريــق عمــل ضــد ايــران« كتــب فيهــا: بــات 
اآلن هــذا الفريــق يحلــم بالقيــام بــأداء مشــابه عبــر 
توجيــه ضغــوط وعبــر التــزوّد بمعلومــات خاطئــة 
ــداً. وخــداع المواطنيــن لكــنّ ذلــك لــن يحصــل أب

* على المسلمين أن يكونوا يقظين وأن يُحبطوا هذه السياسة الشيطانية. والحجّ مُمهِّد 
لهذه اليقظة، وهذه هي فلسفة البراءة من المشركين والمستكبرين في الحجّ

* إرادة اميركا ومساعيها الخبيثة تنصب على اقتتال المسلمين 
فيما بينهم وإطالق يد الظالمين ليفتكوا بالمظلومين

* أعداء االسالم كانوا وال زالوا يحثون المسلمين على 
التحشد في مواجهة بعضهم البعض

* ال يزال النداء العرشي يخاطب القلوب ويدعو البشرية عبر 
القرون والعصور الى التجمّع حول محور التوحيد

* هذا اللقاء السنوي بين أبناء األمة اإلسالمية إلى جانب بيت 
اهلل لهو من أرقى مصاديق »ليشهدوا منافع لهم«
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