
فيما انخفض عدد الراغبين منهم بنسبة %28..

استطالع.. غالبية المصريين ال يثقون 
بإدارة السعودية للحج

القاهــرة - وكاالت انبــاء:- نشــرت صفحــة »شــبكة الحــج والعمــرة« علــى 
»تويتــر« نتائــج اســتطالع رأي أجــراه معهــد دراســي بمصــر حــول نظــرة 

ــام. ــذا الع ــي ه ــى أداء فريضــة الحــج ف ــن ال الحجــاج المصريي
وأضافــت الشــبكة )وهــي مجموعــة مكونــة مــن األســاتذة والطــالب 
ــس إدارة الحــج  ــوم اإلســالمية وتنشــر كوالي ــه والعل ــي مجــال الفق ــرب ف الع
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اعالن 15 سبتمبر يومًا للغضب الجماهيري ضد آل خليفة في البحرين..

آية الله قاسم والعالمة الغريفي: تعطيل صالة الجمعة منكر.. ورفض هذا األمر واجب
منظمة بريطانية: البنتاغون ترسل )750( الف قطعة 

سالح الى »طالبان« و«داعش«
طهران/كيهــان العربــي: افــادت منظمــة بحثيــة 
بريطانيــة غيــر حكوميــة، ان التحقيقــات اظهــرت ان 
750 الــف قطعــة ســالح مرســلة مــن قبــل اميــركا 

الــى افغانســتان والعــراق قــد فقــدت.
فقــد توصلــت المنظمــة البريطانيــة »خــوض 
تحقيــق  فــي  المســلح«  العنــف  ســياقات  فــي 
الــف  و450  مليــون  مجمــوع  ان  الــى   ميدانــي 
قطعــة ســالح خفيــف ومتوســط مرســلة مــن قبــل 
ــات  ــدت مئ ــراق فق ــى افغانســتان والع ــون ال البنتاغ
اآلالف مــن االســلحة واليعلــم الــى ايــن ارســلت.
حســب  انــه  البريطانيــة؛  المنظمــة  وتقــول 
التوصــل  تــم  البنتاغــون  لوثائــق  اســتقصاء  
المرســلة  االســلحة  بيــن  اختــالف  وجــود  الــى 
والســجالت المثبتــة، اذ هنالــك قبــوض لـــ 700  الــف 
قطعــة ســالح مرســلة وعليــه تعتبــر 750 الــف قطعــة 

مفقــودة. ســالح 
وبالرغــم مــن عــدم ايضــاح المنظمــة البريطانيــة 
لمــن وصلــت االســلحة، اال ان الكثيــر مــن التقاريــر 
ارهابيــة  منظمــات  تســليح  بخصــوص  نشــرت 

عام النصر االستراتيجي رغم 
تصاعد غبار المعارك...!

* محمد صادق الحسيني
المعــارك  بــأّن  تفيــد  التقاريــر  كّل 
واّن  حُســمت،  ســورية  فــي  االســتراتيجية 
أميــركا تســتعدّ للتوقيــع علــى شــروط الهزيمــة 

. هــة مكر
واليكم األدلة والبراهين:

اواًل: إّن معركــة إســقاط النظــام، أصبحــت 
إمــارة  أول  منــذ ســقوط  تمامــًا  الظهــر  خلــف 
لإلرهابييــن فــي بابــا عمــرو فــي حمــص، وبعــد 
لــيّ ذراع كّل جيــوش العالــم علــى أســوار حلــب 
صــارت كّل الحلــول تكتــب تحــت ســقف األســد.

معركــة  تكــون  داريــا  تحريــر  مــع  ثانيــًا: 
إســقاط دمشــق، او التهديــد بهــزّ أمــن الجنــوب 
ايّ  وجــود  دون  أيضــًا،  انتفــى  قــد  الســوري 
إمكانيــة الســتعادة المبــادرة مــن قبــل الحلــف 
الصهيونــي األميركــي الوهابــي، وبالتالــي تكــون 
ــا  ــاء دوره ــت بانته ــد أذعن ــدًا ق الســعودية تحدي

فــي ســورية نهائيــًا.
وتاليــًا  حلــب،  إســقاط  معركــة  إّن  ثالثــًا: 
والشــرق  الشــمال  كّل  علــى  العــدو  ســيطرة 
الظهــر.  خلــف  أيضــًا  أصبحــت  الســوريين، 
المســلحين  اســتعادة  إمكانيــة  إّن  باعتبــار 
مشــغليهم زمــام المبــادرة االســتراتيجية فــي 

تمامــًا. انتفــت  قــد  المنطقــة  هــذه 
ســّلم  الجديــد  العثمانــي  أّن  يعنــي  مــا 

االمبراطوريــة. أحالمــه  بتداعــي 
ــإّن الســيد األميركــي، ايّ الراعــي  ــه ف وعلي
فــي ســورية  المحاربــة  الجيــوش  لــكّل  األول 
بــات مكرهــًا لقبــول التعامــل مــع كّل مــن روســيا 
وإيــران وســورية بمثابــة المنتصريــن فــي هــذه 
فــي  القــوى  موازيــن  لتغيّــر  نتيجــة  الحــرب 
ــر صالحــه. ــم لغي ــي العال ــدان الســوري وف المي
آخــر،  أســلوب  بوجــود  مقتنعــًا  كان  ولــو 
أكثــر نجاعــة الســتمرار خياراتــه االســتراتيجية 

باحثونا يصنعون روبوتين الصالح السفن وزرع 
3 شجيرات في دقيقة

طهــران - ايســنا:- تمكــن الباحثــون االيرانيــون 
وتفقــد  إلصــالح  روبــوت  وتصنيــع  تصميــم  مــن 
 3 لــزرع  روبــوت  تصنيــع  عــن  فضــال  الســفن 

دقيقــة فــي  شــجيرات 
ــوت  ــا« إن الروب ــال الباحــث »آرش احمدي ني وق
ــه أجــزاء  ــوت الســمك « لدي ــذي يســمي بـــ »روب ال
ميكاترونيــة مختلفــة  تخلــق القــوة الدافعــة للحركــة 

كاشفًا انه نصح الجبير ليتعلم الفرق بين النفوذ والتدخل..

أمير عبداللهيان: دعم الثورة االسالمية لحقوق الشعوب 
وراء عمق نفوذها االقليمي

جلسة برلمانية طارئة مع قادة استخبارات حرس الثورة االسالمية..

 بروجردي: االرهابيون المعتقلون في ايران كشفوا عن دعم السعودية الكبير لهم
* هناك غرفة للعمليات المشتركة بين ايران وروسيا وسوريا والعراق في بغداد ودمشق لمكافحة االرهاب

إيران تحرز المرتبة األولى في المعرض الدولي 
للزي االسالمي

طهران-ارنــا:- أعلــن مســؤول قســم الموضــة واألزيــاء فــي وزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي حميــد قبــادي، 
إن إيــران أحــرزت المرتبــة األولــى فــي المعــرض الدولــي للــزي اإلســالمي الــذي أقيــم مؤخــرًا فــي روســيا.

وقــال قبــادي، إنــه وفــي إطــار المشــاركة الفاعلــة للجمهوريــة اإلســالمية فــي المعــارض الدوليــة وتقديمهــا 
ــي روســيا  ــم ف ــذي أقي ــزي اإلســالمي ال ــي لل ــرض الدول ــي المع ــران ف ــد شــاركت إي ــدة فق المنتجــات الجي
مؤخــرًا وقدمــت العديــد مــن األطروحــات والتصاميــم الرائعــة، مشــيرًا الــى إيــران أحــرزت المرتبــة األولــى فــي 

هــذا المعــرض.
وأشــار قبــادي الــى أن إيــران حصلــت علــى هــذه المرتبــة بيــن 15 دولــة إســالمية 

شــاركت فــي هــذا المعــرض.

هيستيريا آل سعود تدفع بطيرانهم  لشن اكثر من 300 غارة جوية خالل 24 ساعة على اليمن

القوة الصاروخية اليمنية ترد باقتدار على الغارات السعودية الوحشية باستهداف مطار أبها بعسير ومحطة كهرباء بجيزان
* إسقاط طائرة استطالع للعدوان السعودي بحجة والقوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع صفر الحنايا بمحافظة الجوف

اليمنيون ورفض 
الوصاية

الشيخ دقاق ممثل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم لـ »كيهان«:

مملكة البحرين تدار من قبل فريق امني  
بريطاني وبضوء اخضر اميركي

»نيويورك تايمز«:حرب الـ »سي آي إيه« 
والبنتاغون على األراضي السورية!

مدير مكتب باول: عناصر في االستخبارات 

السعودية على صلة بـ“القاعدة”

محاوالت سعودية جديدة للتواصل مع 
»اسرائيل« بدعم من محمد بن سلمان

المتحدث باسم »جيش اإلسالم« يعلن استقالته 

بعد انكشاف عالقته بالكيان الصهيوني

قائد عمليات نينوى: ننتظر توجيهات 
العبادي لبدء معركة الموصل

االعالم الصهيوني : »إسرائيل« فشلت في إيجاد 

منظومة لمواجهة أنفاق المقاومة

الجيش السوري يتقدم بعدة مناطق في ريف 
حماه الستعادتها من االرهابيين

موسكو: بوتين سيلتقي أوباما على 

هامش قمة العشرين في الصين

العدد )9375( السنة السادسة والثالثون ، االربعاء 28 ذو القعدة ، 1437 هـ ق  10 شهريور 1395 هـ ش، 31  اب  2016م 

ــور عــالء  ــال الدكت طهــران - كيهــان العربــي:- ق
القومــي  األمــن  لجنــة  رئيــس  بروجــردي  الديــن 
الشــورى  مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة 
جميــع  يســتغلون  ســعود  آل  إن  االســالمي، 
جميــع  فــي  والعالــم  المنطقــة  فــي  االمكانيــات 
الجوانــب ضــد الجمهوريــة االســالمية وفــي هــذا 
االطــار يمولــون الجماعــات االرهابيــة الســتهداف 

االيرانــي. الشــعب 
ســؤال  علــى  ردًا  بروجــردي  الدكتــور  واضــاف 
ــا  ــة تدعمه ــات ارهابي ــال مجموع ــالن اعتق حــول اع
ان  قائــاًل:  ايــران،  فــي  الســعودية  االســتخبارات 
الجماعــات االرهابيــة التــي  تــم اعتقالهــا مؤخــرًا 
قدمــت معلومــات قيمــة حــول دور الســعودية ودعمهــا 
الكبيــر لهــذه المجموعــات للمســؤولين االمنييــن 

ــالد. ــي الب ف
التعــاون  مــن  الجديــدة  المرحلــة  وحــول 
االيرانــي- الروســي لمواجهــة االرهــاب، قــال رئيــس 

* قوة سوريا وحلفائها في حالة تفوق على االرهابيين وداعميهم 
وبدء انهيار »داعش« في العراق وسوريا

* مصدر برلماني: اميركا والكيان الصهيوني حولوا الصراعات 
االقليمية الى حروب مذهبية وطائفية تقودها السعودية

الخارجيــة  والسياســة  القومــي  األمــن  لجنــة 
البرلمانيــة: إن غرفــة العمليــات المشــتركة بيــن 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وروســيا وســوريا 

والعــراق موجــودة فــي بغــداد ودمشــق ولكــن عندمــا 
نــرى ان هنــاك حاجــة التخــاذ خطــوات اكبــر لضــرب 
ــل  ــح بعــض التســهيالت مث ــوم بمن ــن نق االرهابيي

ــة  ــة آي ــا الوطني ــن وهويته ــي - خــاص:- اصــدر رمــز البحري ــان العرب كيه
اهلل الشــيخ عيســى قاســم والعالمــة الســيد عبــداهلل الغريفــي أمــس الثالثــاء، 
بيانــًا مشــتركًا أكــدا فيــه علــى أن تعطيــل صــالة الجمعــة مــع توفــر شــروط 
إقامتهــا مــن قبــل السياســة منكــر ال ينتظــر مــن أيّ أهــل مذهــب عــدم إنكاره، 

وال مــن سياســة تحتــرم اإلســالم أْن تقــدم علــى هــذا التعطيــل.
وأكــد بيــان أكبــر الرمــوز الدينيــة فــي البحريــن، الــى أن رفــض تعطيــل 

* المعارضة: شعبنا قد قرر مواجهة التعسف واالضطهاد الطائفي المقيت 
الذي يمارسه النظام الخليفي ضد غالبية المواطنين

* أحرار البحرين يواصلون اعتصامهم في »ميدان الفداء« المفتوح أمام منزل 
الشيخ عيسى قاسم منذ أكثر من 70 يومًا

صــالة الجمعــة واجــب، وأن المطالبــة برفــع هــذا المنــع قائمــة، وضروريــة، 
ــل. ــع والتعطي ــذا المن ــرّ ه ــدًا أن يق وملحــة، وال يســع أح

وشــدد كبــار الزعمــا الدينييــن فــي البحريــن: نطالــب بــكّل جديّــة وإصــرار 
بعــودة صــالة الجمعــة وبإمامــة اإلمــام ممــن ارتضــاه المأتمّــون.

ولفــت البيــان أنــه تكــرّر تعطيــل صــالة الجمعــة فــي جامــع االمــام الصــادق 
)عليــه الســالم( بالــدراز 

المســاعد  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اإلســالمي  الشــورى  مجلــس  لرئيــس  الخــاص 
للشــؤون الدوليــة الدكتــور حســين أميــر عبداللهيان 

اإلســالمية  الجمهوريــة  أن 
فكــرة  عارضــت  اإليرانيــة 
التــي  العســكرية  الحــرب 
أمريــكا  تشــنها  أن  أرادت 
ســوريا  ضــد  والســعودية 

األول. اليــوم  منــذ 
الدكتــور  وأوضــح 
أن  اللهيــان،  عبــد  أميــر 
االســالمية  الجمهوريــة 
الحــل  ايــران دعمــت  فــي 
األزمــة  النهــاء  السياســي 
كانــت  »عندمــا  وذلــك  البدايــة  منــذ  الســورية 
هيــالري كلينتــون وســعود الفيصــل يقــوالن البــد 
أن تمنــح المعارضــة الســورية الســالح ودفعــوا المــال 

ذلــك«. أجــل  مــن 

* الصماد: سنواصل هجماتنا في العمق السعودي لنشعرهم بما يشعر به 
اليمنيون من مرارة وآالم القصف والعدوان

* صليات من الصواريخ دكت مرابض المدفعية السعودية ومخازن األسلحة 
قرب موقع المخروق المطل على نجران

*«زلزال2« يدك مواقع تجمع للجنود السعوديين بمدينة جيزان، والمدفعية 
تستهدف مواقع الدخان والعبادية والمعنق بالمدينة

*فورين بوليسي: )60( عضوًا في الكونغرس األميركي يطالبون »أوباما« 
تجميد بيع األسلحة للسعودية


