
الشيخ زكزاكي وزوجته يصالن الهند للعالج..

الجمهورية االسالمية تعلن استعدادها لتقديم 
أي مساعدة ممكنة في هذا المجال

فــي  االســامية  الحركــة  زعيــم  وصــل  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
نيجيريــا الشــيخ إبراهيــم زكزاكــي وزوجتــه أمــس الثاثــاء، الــى الهنــد 
لتلقــي العــاج عقــب ســماح القضــاء النيجيــري لهمــا بالمغــادرة بعــد أن 
طلــب محامــي الشــيخ مــن الحكومــة الســماح لهمــا بالســفر الــى الخــارج 

للعــاج.

KAYHAN-AL-ARABI
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إحتدام الصراع بين مرتزقة السعودية واالمارات في عدن وعشرات القتلى والجرحى..

"قاصف 2K" تستهدف مطار أبها والصواريخ اليمنية تدك تجمعات العدوان في عدة جبهات
* القوات اليمنية المشتركة تحصد عشرات القتلى والجرحى من القوات السعودية والمرتزقة في عسير وجيزان

إبحار ناقلة النفط االيرانية المحتجزة 
في جبل طارق

هاآرتس: »اسرائيل« قلقة من االنعطاف  
االميركي قبال ايران

صحيفــة  افــادت  العربــي:  كيهــان  طهــران- 
ــال اســتعراض  ــب« حي ــال »ترام ــس« ان انفع »هاآرت
ايــران لقدراتهــا تســبب فــي قلــق ويــأس »اســرائيل«.

وكتبــت الصحيفــة: ان التشــطر واضــح بيــن 
التحالــف  االميركــي فــي المنطقــة لمواجهــة 
عــن  نتحــدث  ان  اليمكــن  بحيــث  ايــران، 
ــي سياســة ترامــب، وصــار واضحــا  التماهــي ف

ــران. ــه الي ــي تقييم ــب ف ــأ ترام ــدى خط م
مــن  الماضــي  العــام  »ترامــب«  خــرج  فقــد 
االتفــاق النــووي ومــن ثــم صعــد مــن معــدل الضغــوط 
التــي  الشــركات  وهــدد  ايــران  علــى  االقتصاديــة 

ايــران، تتعامــل مــع 

قريباً.. ايران تطلق قمراً إصطناعياً لالتصاالت
ــد  ــدس محم ــات المهن ــة المعلوم ــاالت وتقني ــر االتص ــن وزي ــي:- اعل ــان العرب ــران - كيه طه
جــواد جهرمــي، عــن قــرب اطــاق قمــر اصطناعــي لاتصــات "ناهيــد1" بمــدار حــول االرض 

ــم. ــافة 250 ك بمس
أن  الثاثــاء،  أمــس  الوزيــر جهرمــي  واوضــح 
 70 نحــو  بالمــدار  ســيمكث  اإلصطناعــي  القمــر 
االتصــاالت،  مهــام  وبجانــب  إنــه  حيــث  يومــا، 
ســيتم اختبــاره فــي الفضــاء بصفتــه أحــد القــدرات 
المهندســين  قبــل  مــن  المطــورة  والتكنولوجيــا 

االيرانييــن.

تم تسليم قسم كبير منها الى قواتنا المسلحة..

تصنيعنا العسكري يزيح الستار عن مدرعة 
"رعد" المضادة لاللغام والكمائن

فيما إحتياطي البالد من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 % يبلغ 370 كيلو غرامًا..

منظمة الطاقة الذرية تضع حجر االساس لمركز فصل النظائر المستقرة في منشأة "فردو" النووية

مهنئًا بذكرى انتصارات تموز..

ظريف: لبنان شعباً ومقاومة أثبت للعالم إمكانية 
هزيمة الكيان الصهيوني

طهــران - كيهــان العربــي:- أكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، أن لبنــان شــعبًا ومقاومــة 
أثبــت للعالــم إمكانيــة هزيمــة الكيــان الصهيونــي.

ــرى  ــة االســامية بذك ــادة وشــعبًا وحــزب اهلل والمقاوم ــان قي ــاء، لبن ــف أمــس الثاث ــر ظري ــأ الوزي وهن
االنتصــار فــي حــرب تمــوز الـــ33 يومــًا.

وقــال: أن أبنــاء الشــعب اللبنانــي والمقاومــة االســامية أثبتــوا للعالــم الحقيقــة التــي تقــول أنــه يمكــن 
هزيمــة الكيــان الصهيونــي، وال يمكــن لهــذا الكيــان مهمــا أراد أن يقــوم بشــن الحــروب وإشــعال النــار وإراقــة 

الدمــاء ضــد شــعوب هــذه المنطقــة.

في رسالته الى السجناء األحرار في بحرين اإليمان والحرية والعزة والكرامة..

الشيخ عيسى قاسم: صبركم مدرسة ووعيكم دليل وصمتكم نطق بليغ
، والرجوِع الى العدل، وإقامةِ القِسط، وتوقيِر الشريعة وأحكامها، واحتراِم النفس االنسانيَّة  سُِجنتم ألنّكم ناديتم بإحقاِق الحقِّ

االمة النيجيرية تنتظر 
عودة زعيمها المعافى

بلومبرغ: بن سلمان بات زعيما مليارديرا 
يمتلك محفظة آل سعود المالية

صحيفة اميركية: الدوالر يشكل خطرا 
على االقتصاد األميركي

في سابقة خطيرة.. »أرامكو« السعودية 
تقر بتراجع إاليرادات

المقربون من الرئيس ترامب.. 
ثراء فاحش وفواحش

قلق عراقي من ’’نوايا اميركية’’ لنشر 65 الفاً من عناصر 
الجيش الحر على الحدود مع سوريا

السنوار: نبذل جهودا كبيرة النجاح المصالحة 
ونواصل مقاومة االحتالل حتى التحرير

المقررة األممية: فرنسا نقلت 13 إرهابيا 
من سوريا إلى العراق

الكرملين: بوتين بصدد زيارة فرنسا وبحث 
القضايا المختلفة مع ماكرون
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على الصفحة الثالثة

تشكيل مجمع متخصص للبت بالجرائم 
االقتصادية في البالد

* صالحي: النظائر المستقرة متنوعة وذات استعماالت كثيرة واساليب 
إستحصالها متعددة بينها أجهزة الطرد المركزي

* لجنة اإلشراف على االتفاق النووي تمتثل آلراء سماحة قائد الثورة 
االسالمية بشأن الخطوة الثالثة من خفض اإللتزامات

برعايــة  تــم  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
منظمــة  رئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  مســاعد 
اكبــر  علــي  الدكتــور  الوطنيــة  الذريــة  الطاقــة 
صالحــي، وضــع حجــر االســاس لمركــز االبحــاث 
الوطنيــة لفصــل وتطويــر اســتخدامات النظائــر 

النوويــة. فــردو  فــي منشــأة  المســتقرة 
الدكتــور  اوضــح  المراســم  هامــش  وعلــى 
صالحــي فــي تصريــح للصحفييــن، بــان النظائــر 
المســتقرة متنوعــة وذات اســتعماالت كثيــرة وان 
مــن ضمنهــا  متعــددة  عليهــا  الحصــول  اســاليب 
اجهــزة الطــرد المركــزي، وقــال: هنالــك اســاليب 
فــي  تدشــينها  ســيتم  الغــرض  لهــذا  اخــرى 
المنشــآت الجديــدة مــن ضمنهــا التبــادل الكيميــاوي 
وان  الغشــائي  والتقطيــر  الحــراري  والنفــوذ 
ــا  المجموعــة التــي تــم وضــع الحجــر االســاس له
اليــوم ســتدخل مجــال فصــل النظائــر المســتقرة 

وتطويــر اســتعماالتها عبــر اســتخدام االســاليب 
اليهــا. المشــار 

وصــرح بالقــول: أن انشــطة قــد اجريــت فــي 

هــذه المجــاالت علــى مســتوى المختبــر ولكــن 
ينبغــي ان تخــرج مــن نطــاق المختبــر وان نتمكــن 

ــا واضــاف، ــن تطويره م

كيهــان العربــي - خــاص:- صعــد ســاح الجــو اليمنــي المســير خــال األشــهر 
األخيــرة مــن هجماتــه داخــل العمــق الســعودي ردا علــى اســتمرار الجرائــم التــي 
يرتكبهــا العــدوان الســعودي األمريكــي بحــق الشــعب اليمنــي، حيــث نفــذ ســاح 
الجــو المســير للجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة أمــس الثاثــاء، عــدة عمليــات 

هجوميــة بعــدد مــن طائــرات »قاصــف k 2« علــى مطــار أبهــا الدولــي بعســير.
وأكــد مصــدر فــي ســاح الجــو المســير اليمنــي، أن طائــرات »قاصــف 2 

k« أصابــت أهدافهــا المرصــودة فــي المطــار بدقــة.

وكان ســاح الجــو المســير، قــد نفــذ قبــل يوميــن عمليــة هجوميــة بعــدد مــن طائــرات قاصــف 
2kاســتهدف رادارات ومواقــع عســكرية فــي قاعــدة الملــك خالــد الجويــة بخميــس مشــيط عســير.

علــى صعيــد آخــر كشــف مصــدر عســكري يمنــي عــن انكســار زحفيــن واســعين 
لمرتزقــة الجيــش الســعودي علــى مواقــع الجيــش اليمنــي واللجــان قبالــة الســديس 
بنجــران. واكــد المصــدر لصحيفتنــا مقتــل وجــرح العديــد مــن المرتزقــة بينهــم قيــادات 
ــي  ــدوان ف ــران الع ــنها طي ــارات ش ــوع 7 غ ــن وق ــاد ع ــن . واف ــدي للزحفي خــال التص

محاولــة فاشــلة إلســناد مرتزقتــه خــال الهجوميــن.

مســاعد  توقــع  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
والماحــة  الموانــئ  بمنظمــة  البحريــة  شــؤون 
الوطنيــة جليــل اســامي، قــرب ابحــار ناقلــة النفــط  
»غريــس 1« المحتجــزة بجبــل الطــارق، مجــددا فــي 

ــب. ــدى القري ــى الم ــة عل ــاه الدولي المي
ــاز  ــاء، أن احتج ــس الثاث ــامي أم ــح اس وأوض
الناقلــة التــي ترفــع العلــم االيرانــي فــي ميــاه جبــل 
طــارق ، كان كيديــا وبمزاعــم مغلوطــة وباهــداف 

ــة. ــة مغرض بريطاني
واشــار الــى أن طهــران وعلــى ضــوء توقيــف 
الناقلــة، بذلــت جهــودا ســريعة لافــراج عنهــا، مبينــا 
الموضــوع،  هــذا  بمعالجــة  ترغــب  بريطانيــا  أن 
وغيــر  رســمية  مســتندات  تبــادل  تــم  وعمليــا 
رســمية بهــذا الشــأن ومــن المؤمــل مواصلــة الناقلــة 
التــي ترفــع العلــم االيرانــي انشــطتها مجــددا علــى 

المــدى القريــب.
التــي  المخالفــة  البريطانيــة  الناقلــة  وحــول 
لفــت  الفارســي،  الخليــج  فــي  ايــران  اوقفتهــا 
اســامي الــى متابعــة ايــران عقــد لقــاء بيــن افــراد 
الطاقــم المكــون مــن عــدة جنســيات مــع عائاتهــم، 

وثمــة تقاريــر مناســبة حــول هــذا االمــر.
ــة  ــة المخالف ــة البريطاني ــى أن وضــع الناقل وشــدد عل
تحــدده القــرارات القضائيــة والسياســة العامــة للجمهوريــة 

االســامية االيرانيــة.

طهــران - كيهــان العربــي:- أزاح تصنيعنــا العســكري 
الســتار أمــس الثاثــاء عــن مدرعــة »رعــد« االيرانيــة 
والكمائــن  لأللغــام  المضــادة   ”2 “أرس  طــراز  مــن 
المُصنَّعــة علــى يــد الخبــراء االيرانييــن، بحضــور وزيــر 
الدفــاع واســناد القــوات المســلحة االيرانيــة العميــد أميــر 
ــا المســلحة. ــى قواتن ــم تســليمها ال ــث ت ــي، حي حاتم

فــي هــذا االطــار اشــار الوزيــر أميــر حاتمــي الــى 
القــدرات التــي تتميــز بهــا هــذه المركبــة، وقــال: ان 
مركبــة “أرس 2” التكتيكيــة ذات قــدرة عاليــة علــى 
التحــرك فــي المناطــق الوعــرة، وتزويدهــا بأســلحة 
عســكرية ثقيلــة، وقــدرة عاليــة، وزيــادة نســب القــدرة 
ــرك  ــال المح ــي مج ــابقتها ف ــًة بس ــوزن مقارن ــى ال ال
ومعيــار  الوقــود،  واســتهاك  التشــغيلي  والمــدى 
االنبعاثــات، وإجــراء تحســينات ملحوظــة وخاصــة مــن 
ناحيــة التســارع والقــدرة علــى حمــل األســلحة ونقلهــا.

ــة  ــا لخريط ــة وفق ــم المركب ــم تصمي ــاف ت واض
طريــق المركبــات التكتيكيــة لتلبيــة االحتياجــات 
الحاليــة للقــوات المســلحة ، وهــي اآلن متوفــرة 

للقــوات  كبيــرة  بأعــداد 
. لمســلحة ا

الدفــاع  وزي   وثمــن 
جهــود العامليــن فــي منظمــة 
الصناعــات الدفاعيــة )ســاصد( 
فــي تصنيــع مركبــة “أرس 2” 
التكتيكيــة، مضيفــا بمســاعدة 
حققــت  المعرفيــة،  الشــركات 
الدفاعيــة  الصناعــات  منظمــة 
أهدافهــا فــي تصميــم وتصنيــع 
ــة،  األســلحة والمعــدات الدفاعي
وكذلــك فــي صناعــة المركبــات العســكرية بقــدرات خاصــة.

وتابــع قائــا: ان توصــل وزارة الدفــاع الــى معرفــة 
ــي  ــة ف ــوة مهم ــي خط ــات ه ــذه المركب ــاج ه ــع وانت تصني
ــا  ــك تكنولوجي ــي تمتل ــورة ، والت ــات المتط ــر المركب توفي

تصنيعهــا دوال قليلــة.

* أنتم سجناء شرف، ومن أشرف الشرفاء لكم جزاء كريم وعظيم، 

ال يبلغه طموح طامح، وال تصور من يبعد في التصور

* العديد من معتقلي الرأي وحرية التعبير والتظاهرات السلمية 

في سجن »جو« الخليفي يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 

* )15( منظمة حقوقية بحرينية ودولية تطالب الضغط على المنامة 

الحترام حرية التعبير وحرية الصحافة

البقية على الصفحة7


