
ــى  ــوا ال ــى 13 انضم ــا مــن مبن ــت مصــادر خاصــة، أن 83 معتق ــد نقل فق
ــى 14. ــب 115 مــن مبن ــى جان ــة، ال ــاء الخاوي ــة األمع معرك

ــة عــن 15ســجين  ــود األمني ــع القي ــام برف ــون عــن الطع ــب المضرب ويطال
ــة الســجناء. فــي مبنــى العــزل، ودمجهــم مــع بقي

بهمة وخبرة وجهود شبابنا في تصنيعنا العسكري..

اللواء باقري: سنبلغ اإلكتفاء الذاتي في صناعة 
محركات الطائرات قريباً

العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــال رئيــس هيئــة االركان العامــة  ق
للقــوات المســلحة اللــواء محمــد 
باقــري، إن الجمهوريــة االســامية 
الوقــت  فــي  تدخــل  ايــران  فــي 
صناعــة  مجــال  الــى  الراهــن 
ــات  ــرات والمروحي ــركات الطائ مح
الحديثــة عالميــا، مضيفــا: نحــن 
علــى  تعالــى  البــاري  وبفضــل 
االكتفــاء  الــى  الوصــول  أعتــاب 
الذاتــي الشــامل فــي هــذا المجــال.

واعتبــر اللــواء باقــري فــي كلمتــه أمــام مــدراء وموظفــي هــذه المنظمــة، 
الصناعــات الدفاعيــة بأنهــا محــرك لباقــي الصناعــات فــي البــاد، مهنئــا 
المســؤوليين والموظفيــن بمناســبة عيــدي األضحــى والغديــر المباركيــن.
وتابــع أنــه علــى الرغــم مــن الحظــر األميركــي الجائــر والضغوطــات 
االعــداء المشــددة علــى الجمهوريــة االســامية فــي ايــران منــذ انتصــار 
إال أن هــذا  الدفاعيــة،  الصناعــات  الثــورة اإلســامية خاصــة فــي مجــال 

الموضــوع قــد اختلــف تمــام مــع عهــده الســابق.
ــدا أن الحظــر ضــد  ــت جي ــة أثبت ــذه االنجــازات القيم ــى أن ه ــد عل وأك

الشــعب االيرانــي والقــوات المســلحة 
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شؤون دولية تنديدًا بسياسة البطش الطائفي الخليفي ضد غالبية الشعب األصيل..

حوالي )200( من معتقلي الرأي في سجن "جو" يدخلون معركة األمعاء الخاوية تضامنا مع سجناء العزل
صحيفة »اينترسبت« االميركية تكشف عن خمس 

كذبات لترامب حول ايران

في عملية استعراضية خائبة..

اميركا تصدر أمراً باعتراض ناقلة 
النفط االيرانية "غريس-1"

أصــدرت  انبــاء:-  وكاالت   - نيويــورك 
واعتــراض  بضبــط  أمــرَا  المتحــدة  الواليــات 
ناقلــة النفــط اإليرانيــة "غريــس-1" بعــد يــوم 
ــفينة  ــارق للس ــل ط ــلطات جب ــماح س ــى س عل

باإلبحــار. المحتجــزة 
وتنــص المذكــرة القضائيــة الصــادرة عــن 
محكمــة واشــنطن العاصمــة علــى أنــه بنــاًء 

االدميرال فدوي: حرس الثورة االسالمية بات أقوى 
من أي وقت مضى في مضيق هرمز

ــد  طهــران - كيهــان العربــي:- أكــد نائــب القائ
ــي  ــرال عل ــورة االســامية االدمي ــام لحــرس الث الع
فــدوي، ان حــرس الثــورة االســامية بــات اليــوم 

ــز. ــق هرم ــي مضي ــت مضــى ف ــن أي وق ــوى م أق
قــوة  ان  الــى  فــدوي  علــي  االدميــرال  ونــوه 
فــي منطقــة مضيــق  الثــورة االســامية  حــرس 
الثــورة  حــرس  ان  قائــا:  تزايــدت،  قــد  هرمــز 
االســامية عقــب االحــداث االخيــرة بــات أقــوى 
ــم  ــز والعال ــق هرم ــي مضي ــت مضــى ف ــن أي وق م

يقــر بهــذا األمــر.

ضم مسؤولين من ايران ووفد انصار اهلل وسفراء اوروبيين..

اجتماع طهران: يجب وقف العدوان على اليمن فوراً والوصول 
لحل سلمي والتعجيل بارسال المساعدات االنسانية

مؤكدا ان البريطانيون ادركوا أن الظروف الراهنة في ايران ليست الظروف السابقة ..

الريجاني: شعبنا بمقاومته سيجعل اميركا تشعر بالندم كتخلي بريطانيا عن قرصنتها البحرية

محييًا ذكرى العودة الظافرة ألسرانا األحرار..

ظريف: اميركا بكل تبخترها وادعاءاتها ال تصمد امام شعبنا المتسلح 
بثقافة التضحية والصمود والمقاومة

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف بــان الشــعب االيرانــي 
يقــف بوجــه اميــركا متســلحا بثقافــة المقاومــة.

وحيّــا الوزيــر ظريــف أمــس الســبت ذكــرى عــودة االســرى االحــرار الــى أرض الوطــن، وقــال: ان الشــعب 
ــى  ــدم ال ــا تتق ــا وجعله ــظ بادن ــا حف ــن والشــهداء واالســرى االحــرار، وان م ــن للمضحي ــه مدي ــي كل االيران

االمــام امــام المصاعــب والضغــوط وال تستســلم امــام الغطرســة 

في أكبر عملية نفذها الطيران المسير منذ بدء العدوان الغاشم والرياض تقر صاغرة..

سرب من طائرات "قاصف 2K" اليمنية تدك حقل "الشيبة" عند الحدود السعودية- االماراتية
* صنعاء: الضربة المقبلة ستكون ضد االمارات وسرب آخر من طيران المسير يقصف مطار أبها السعودي الدولي

نصر الله والردع 
الجديد

مراد: كالم نصرالله يدخل في االطار 
الردعي إلعتداءات 'اسرائيل'

ترامب يحرض 'إسرائيل' على 
الشعب األميركي

مقتل شقيق زعيم “طالبان” األفغانية 
في انفجار في باكستان

فوضى في العديد من المطارات األمريكية 
بسبب تعطل األنظمة اإللكترونية

الخزعلي يحذّر من مخطط قريب يستهدف الحشد الشعبي 
وتفجير مخازن عتاده ظاهرة خطيرة للغاية

الجهاد االسالمي : أحرار الضفة يؤكدون إصرارهم على التصدي 
للمستوطنين الغزاة ولجيش العدو المجرم

الجيش السوري : تعزيز خط المواجهة األول لنتمكن من محاصرة قاعدة 
مورك االستراتيجية وتحييد المجموعات اإلرهابية

ترامب يستشير إدارته لبحث 
االنسحاب من أفغانستان

على الصفحة الثالثة العدد )10205( السنة التاسعة والثاثون ، االحد 16 ذو الحجة ، 1440 هـ ق 27 مرداد 1398 هـ ش، 18 آب 2019م

مصدرمسؤول: العالقات بين طهران وبكين 
آخذة في النمو رغم الحظر األميركي

طهران-فارس:-أكــد رئيــس مجلــس الشــورى 
التــي  الجهــود  ان  الريجانــي  علــي  االســامي 
بذلتهــا ايــران لافــراج عــن ناقلــة النفــط »غريــس 
1« فــي جبــل طــارق، اجبــرت البريطانييــن علــى 

التخلــي عــن القرصنــة البحريــة.
ــة  ــاح الجلســة العلني ــي افتت ــي ف ــال الريجان وق
لمجلــس الشــورى االســامي امــس الســبت: فــي 
األيــام القليلــة الماضيــة ، كشــف الشــعب االيرانــي 
عــن مظهــر مــن مظاهــر صمــوده وصابتــه، وقــد 
أدرك البريطانيــون أن الظــروف الراهنــة فــي ايــران 
ليســت الظــروف الســابقة بحيــث يمكنهــم مــن 
وإجبارهــم  العضــات،  اســتعراض  التآمــر  خــال 

ــة. ــي عــن قرصنتهــم البحري ــى التخل عل
هــؤالء   : المجلــس  رئيــس  واضــاف 
)البريطانيــون( قــد نســقوا فــي الســابق مــع اميــركا 
انقــاب 28 أغســطس/آب 1953 لإلطاحــة بحكومــة 
بهلــوي  بحكومــة   والمجــيء  الوطنيــة  مصــدق 
العميلــة للتســلط علــى الشــعب االيرانــي لعــدة 

عقــود.
وتابــع قائــا: قارنــوا بيــن ظــروف ذلــك الوقــت 
اضطــرت  حيــث   ، حاليــا  ايــران  وهيمنــة  وقــوة 

* معارضون بحرينيون: نضال شعبنا مستمر ضد الهيمنة الغربية 
واإلستبداد الخليفي والتبعية والنفوذ األجنبي

* شعب البحرين ناضل من أجل االستقالل لكنه أكد في ذات الوقت 
أنه لم يصوت آلل خليفة حكامًا متسلطين على رقابه

كيهــان العربــي - خــاص:- دخــل حوالــي )200( مــن معتقلــي الــرأي 
فــي ســجن »جــو« الخليفــي ســيء الصيــت، فــي إضــراب مفتــوح عــن 
ــع  ــم م ــون بدمجه ــن يطالب ــزل الذي ــع ســجناء الع ــا م ــام تضامن الطع

بقيــة الســجناء.

موقــع  كشــف  العربــي:  كيهــان  طهــران- 
ــال عــن  ــي مق ــة ف ــة »اينترســبت« االميركي صحيف

ايــران. حــول  الخمــس  ترامــب  كذبــات 
البيــت  نشــر  شــهر  قبــل  انــه  الــى  مشــيرًا 
ــران واالتفــاق النــووي  ــًا بخصــوص اي االبيــض بيان
عــن  وعــار  والتزويــر،  االكاذيــب  ملــؤوه   2015 لعــام 

الحقيقــة. إكمــال 
وفــي هــذا البيــان هنالــك عبــارة تمتــاز عــن 
ســائر العبــارات وهي:«الشــك ان االيرانييــن وحتــى 
قبــل حصــول االتفــاق كانــوا ينقضــون نصوصــه« 
فهــل مانســمعه صحيــح؟ هــل ان االيرانييــن كانــوا 
ينقضــون االتفــاق حتــى قبــل وجــوده فــي الخــارج؟!
وجــاء فــي التقريــر: ان اكاذيــب ادارة ترامــب 
ــخرية  ــد الس ــى ح ــاوزت حت ــران تج ــوص اي بخص
ومــع ذلــك ليســت هــذه المســألة بالتــي تســتوجب 
الضحــك فأكاذيــب ادارة ترامــب لهــا تداعيــات خطــرة 

ولهــذا الســبب صــار كشــفها امــرًا ضروريــًا.

طهــران - كيهــان العربــي:- أحتضنــت العاصمــة 
بيــن  ثاثــي  اجتمــاع  الســبت  أمــس  طهــران 
ــة انصــار  ــران وحرك ــي اي ــة االســامية ف الجمهوري
ــي  ــد المشــاركون ف ــة، اك اهلل وســفراء 4 دول اوروبي
ختامــه علــى االســراع بوقــف الحــرب والوصــول 
الــى حــل سياســي لازمــة، داعيــن للتعجيــل فــي 
ــي. ارســال المســاعدات االنســانية للشــعب اليمن
مــن  مندوبيــن  بيــن  االجتمــاع  وجــرى 
ــة انصــار  ــران وحرك ــي اي ــة االســامية ف الجمهوري
اهلل وســفراء 4 دول اوروبيــة هــي المانيــا وفرنســا 

وايطاليــا. وبريطانيــا 
وتــرأس الوفــد االيرانــي كبيــر مســاعدي وزارة 
ــي  ــي الشــؤون السياســة الخاصــة عل ــة ف الخارجي
اصغــر خاجــي ووفــد انصــار اهلل برئاســة المتحــدث 
وســفراء   الســام  عبــد  محمــد  الحركــة  باســم 
ومندوبــي الــدول االوروبيــة ذات الصلــة المعروفــة 
والمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا  وهــي   E“  4« باســم 

وايطاليــا.
وخــال االجتمــاع طرحــت الوفــود المشــاركة وجهــات 
نظــر بلدانهــا حــول تطــورات اليمــن ومنهــا فــي المجــاالت 

والميدانيــة  السياســية 
واالوضــاع االنســانية، واعربــوا 
العميــق  اســفهم  عــن 
المتأزمــة  االوضــاع  الســتمرار 
ادت  والتــي  البلــد  هــذا  فــي 
لغايــة االن الــى مصــرع واصابــة 
ابنــاء  مــن  االالف  عشــرات 
وتدميــر  اليمنــي  الشــعب 

التحتيــة.    بنيتــه 
وفــي ختــام االجتمــاع اكــدت الوفــود المشــاركة 
ــرعة  ــه الس ــى وج ــرب عل ــف الح ــرورة وق ــى ض عل

ــى  وشــددت عل

عمليــة  بعــد  بريطانيــا 
ولصوصيــة  ايذائيــة 
وهــذا  التراجــع،  علــى 
االقتــدار صنعتــه الثــورة 
بقيــادة  االســامية 
الخمينــي  االمــام 
والقيــادة  )رض(  الراحــل 
ــة  ــماحة آي ــة لس الحكيم
وصمــود  الخامنئــي  اهلل 

. لشــعب ا
واكــد الريجانــي ان اميــركا بلــغ بهــا اليــأس 
ــي الوقــت الحاضــر بحيــث اطلقــت آخــر  والعجــز ف
ســهامها المكســورة ، وهــو أمــر مخجــل بالنســبة 
لدولــة تدعــي أنهــا قــوة عظمــى بحيــث تفــرض 
حظــرا علــى  وزيــر الخارجية ووزارة االمن ومؤسســة 
االذاعــة والتلفزيــون. موجهــا كامــه الــى االميــركان 
ــم أم  ــى قوتك ــدل عل ــا: هــل هــذه االجــراءات ت قائ

ــم؟. ــر اجراءاتك ــي تاثي ــا ه ــم؟ م بؤســكم وعجزك

هــذه  أن  تعتقــدون  كنتــم  إذا  قائــا:  وتابــع 
الشــعب  أن  فاعلمــوا  قوتكــم،  تظهــر  التصرفــات 
اإليرانــي بأجمعــه يتصــدى لكــم، افرضــوا حظــرا 

أنــه ال شــيء يحــدث. علــى الجميــع لتــروا 
واضــاف: مــن المؤســف ان الشــعب االميركــي 
كيشــوت«  »دون  طــراز  مــن  زعمــاء  يحكمــه 
دوليــة  ســاحة  االوهــام  خــال  مــن  يرســمون 
اصيبــوا  االوهــام  كثــرة  ومــن  انفســهم،  الرضــاء 
بتناقضــات بلهــاء، فهــم مــن ناحيــة يزعمــون انهــم 
الوســطاء،  ويبعثــون  للتفــاوض  اســتعداد  علــى 
ومــن ناحيــة اخــرى يفرضــون حظــرا علــى وزيــر 

الخارجيــة.
المســؤولين  تخبــط  الــى  الريجانــي  ولفــت 
االميركييــن وجهلهــم بتاريــخ ايــران مشــيرا الــى 
ان المبعــوث االميركــي الخــاص لشــؤون ايــران 
ــا دور  ــت له ــركا ليس ــى ان امي ــاوك« ادع ــون ه »ج
انقــاب 19 اغســطس / آب 1953 واالطاحــة  فــي 

* »عملية توازن الردع األولى« تأتي في إطار الردع والردع 
المشروع على جرائم العدوان وحصاره

* بنك األهداف يتسع والعمليات القادمة ستكون أشد عدوانا 
على السعودية وعلى قوى العدوان 

* ال خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إال وقف الحرب 
ورفع الحصار عن الشعب اليمني

كيهــان العربــي - خــاص:- نفــذت قــوة الطيــران المســير اليمنــي أكبــر 
الغاشــم،  االميركــي  االماراتــي  الســعودي  العــدوان  بــدء  منــذ  لهــا  عمليــة 
مســتهدفا حقــل ومصفــاة »الشــيبة« التابعــة لشــركة »آرامكــو« فــي الســعودية 

علــى الحــدود االماراتيــة.
ويبعــد حقــل ومصفــاة »الشــيبة« نحــو 1000 كيلومتــر عــن اليمــن، حيــث جــاءت 
العمليــة عقابــا لتحالــف العــدوان الهيســتيري علــى جرائمــه بحــق الشــعب اليمنــي، 

توعــدت صنعــاء دول العــدوان بضربــات أقــوى وأقســى.

* محمد البخيتي: إذا أصرت السعودية على العدوان فان نهاية 
الحرب ستكون بنهاية السعودية

* القحوم: على السعودية وحلفائها وقف عدوانها وسنقاتل 
حتى آخر نفس وحتى بالحجارة
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