وزير األمن :ليكن الشعب على ثقة بأننا لن نألو
جهدا ً في تعزيز أمن البالد
على الصفحة الثالثة
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متهماً جهات بمحاولة استغالل االراضي العراقية ساحة معركة دولية..

العبادي :لن نسمح جعل العراق أرضا للعدوان على ايران لو أعطونا ُملك الدنيا أو عمروا العراق مجاناً

دعم اميركا لما تسمى بـ(قوات سوريا الديمقراطية) قد يقسم سوريا وهذا غير مقبول ونحن نتعامل مع الحكومة السورية فقط

* السعودية تعلم بخطر «داعش» لكنها ال تعيشه وليس لديها حصانة

* العراق اليريد ان يكون جزءاً من الخالف الخليجي ويرفض حصار

منه لوجود فكره في داخل مجتمعها وحتى منظومتها

الشعوب بل يجب محاسبة المسيء فقط

* يجب الحفاظ على سياسة حيادية العراق من أزمات المنطقة

* ترامب رجل اعمال وليس سياسياً وبصراحة كنا نخشى من حصول

وعلى المسؤولين العراقيين االلتزام بذلك

حرب وصراع بالخليج (الفارسي) بعد تسلمه المنصب
االعالمييــن والمحللييــن السياســيين وكتــاب الــرأي ،جهــات لــم يســمها بمحاولــة
جعــل العــراق ســاحة معركــة دوليــة .
واشــار رئيــس الــوزراء العراقــي ،الــى ان صــراع بالمنطقــة ليــس مــن شــأن
العــراق ولــن نتدخــل فيــه ،مشــددا لــن نســمح جعــل العــراق أرضـاً للعــدوان علــى
ايــران لــو أعطونــا مُلــك الدنيــا او عمــروا العــراق مجان ـاً .البقية على الصفحة7

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي ان
العــراق يرفــض نهائيــا اســتخدام أراضيــه للعــدوان وضــرب ايــران ،قائــا :لــن
نســمح جعــل العــراق أرضـاً للعــدوان علــى ايــران لــو أعطونــا مُلــك الدنيــا او عمــروا
العــراق مجان ـاً.
واتهــم العبــادي خــال اســتضافته فــي مكتبــه مجموعــة كبيــرة ونخبــة مــن

ملتقيا كبار المسؤولين بعد وصوله الجزائر..

ظريف :نحن على استعداد للمساعدة على حل األزمات
بين دول المنطقة

طهران-كيهــان العربــي -:التقــى وزيــر الخارجية
محمــد جــواد ظريــف رئيــس وزراء الجزائــر 'عبــد
المجيــد تبــون' وذلــك فــي اطــار زيارتــه للعاصمــة
الجزائريــة التــي وصلهــا امــس االحــد.
وعقــد اللقــاء بيــن ظريــف وتبــون خلــف
االبــواب المغلقــة ولــم تنشــر انبــاء حــول تفاصيلــه
بعــد.
مــن جهــة اخــرى أعلــن ظريــف إســتعداد إيــران
للمســاعدة علــى حــل األزمــات بيــن دول المنطقــة.
وخــال لقائــه نظيــره الجزائــري عبــد القــادر
مســاهل فــي العاصمــة الجزائــر بحــث ظريــف
مختلــف القضايــا ذات اإلهتمــام المشــترك والقضايــا
اإلقليميــة بشــكل خــاص.
و اشــار ظريــف إلــى التطــورات اإلقليميــة وقــال:
إننــي موافــق علــى أن اإلرهــاب هــو المشــكلة
األساســية فــي المنطقــة وإن الحــل هــو أقامــة
الديمقراطيــة فــي هــذه البلــدان.
وشــدد علــى ضــرورة أن تكــون األولويــة لــدى
الجميــع فــي محاربــة التطــرف وأن يتكاتــف
الجميــع مــن أجــل التوصــل إلــى حلــول مشــيراً إلــى

أننــا غيــر قادريــن علــى
فــرض حــل علــى شــعوب
الــدول المختلفــة.
ولفــت ظريــف إلــى
أن التدخــل األجنبــي هــو
العامــل األســاس فــي
اســتمرار األزمــات فــي دول
المنطقــة وتعقيدهــا أكثــر.
وأشــار إلــى أن
الصهاينــة يســتغلون الوضــع أبشــع اســتغالل
مشــيراً إلــى أن إيــران لــن تقــع فــي الفــخ ولــن
تهــيء األرضيــة إلســتغالل الصهاينــة.
وأعــرب ظريــف عــن قلقــه مــن تصاعــد األزمــة
بيــن قطــر وجيرانهــا مؤكــداً علــى الحــوار كأفضــل
وســيلة لحــل األزمــة.
البقية على الصفحة7

مصدر مطلع يرفض نبأ نقل قادة
حماس من قطر الى ايران

طهــران -ايســنا -:رفــض مصــدر قريــب مــن
الســلطات الفلســطينية مــا تداولتــه صحيفــة
العــرب حــول نقــل قــادة حركــة حمــاس مــن
قطــر الــى طهــران.
وقــد زعمــت صحيفــة "العــرب" المقربـ ة مــن
الســعودية بأنــه ســيتم نقــل عــدد مــن قــادة
حركــة حمــاس مــن قطــر الــى ايــران تخفيفــا
للضغــوط التــي تمــارس علــى الدوحــة.
وأكــد المصــدر علــى أن هــذا الخبــر عــار عــن
الصحــة وينشــر ألهــداف محددة.

في كابل متعاونون مع داعش
صحيفة سعودية تتهم تركيا بأطماع
في مكة والمدينة

بــان المســؤولين فــي البيــت االبيــض يعتبــران
حــرب ســوريا فرصــة لمواجهــة ايــران ووكالئهــا فــي
ســاحة الحــرب.
ويمثــل «ازراكوهــن ـ واتنيــك» مديــر المعلوماتية
فــي مجلــس االمــن القومــي االميركــي ،و»درك
هــاروي» مستشــار شــؤون الشــرق االوســط فــي
مجلــس االمــن القومــي االميركــي ،مســؤولين طالبــا
توســيع اطــار الصــراع فــي جنــوب ســورية ،الموقــع
الــذي هاجمــت فيــه القــوات االميركيــة فــي االيــام
الفائتــة القــوات المتحالفــة مــع الجيــش الســوري.
وتقــول المصــادر الناقلــة عن «فورين بوليســي»؛
ان مــا يطرحــه هــاذان المســؤوالن علــى قــدر مــن
التشــدد بحيــث اثــارت حتــى مثيــري الحــروب
التقليدييــن امثــال وزيــر الدفــاع االميركــي «جيمــز
متيــس» ،اذ لطالمــا وقــف متيــس امــام شــهية
هاذيــن المســؤولين فيمــا قــال مســؤولون فــي
وزارة الدفــاع االميركــي ،انــه بالرغــم مــن المواقــف
الهجوميــة لبعــض هــؤالء المســؤولين فــي البيــت
االبيــض ،اال ان «جيمــز متيــس» وقــادة عســكريين،
البقية على الصفحة7

شمخاني :اتخذنا القرارات المناسبة للرد
على قرار مجلس الشيوخ االميركي

طهــران  -ارنــا-:
قــال أميــن المجلــس
لألمــن
األعلــى
االدميــرال
القومــي
علــي شــمخاني :فــي
االجتمــاع االخيــر لهيئــة
االشــراف علــى تنفيــذ
االتفــاق النــووي ،ناقشــنا
بدقــة قــرار مجلــس
االميركــي
الشــيوخ
القــرارات
واتخذنــا
المناســبة بخصــوص اتخــاذ االجــراءات والنشــاطات للــرد علــى القــرار
ا ال مير كــي .
ووصــف االدميــرال شــمخاني يــوم الســبت ،االجــراءات االميركيــة بغــض
النظــر عــن عــدم مطابقتهــا لخطــة العمــل المشــترك الشــاملة ،بالســلوك
العدائــي وغيــر القانونــي ضــد الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.
البقية على الصفحة7

أسفرت عن سقوط أكثر من  25شهيداً وجرح آخرين بينهم مسعفون في احصائية اولية..

مجزرة جديدة لطيران تحالف العدوان السعودي األميركي باستهداف سوقاً شعبية بصعدة

*هروب قيادات عسكرية وميدانية موالية لهادي والعدوان السعودي من جبهة المخاء وتكبد قواتهم هزائم متتالية وخسائر فادحة في مختلف الجبهات
* وزير الدفاع اليمني :قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من * مصادر :بن سلمان يستدعي خالد بحاح في مسعى منه لجعله
شخصية مؤهلة لتولي حكومة وحدة وطنية !!

فرض واقع عملياتي وقتالي جديد لصالحها

والسنة يتقاتلون فيما بينهم
مجتهد :شيوخ آل مرة رفضوا طلب
بن سلمان إصدار بيان ضد قطر
على الصفحتين2و3

طهــران -العالــم -:بعــث رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي برســالة شــفوية الــى أميــر دولــة
قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،بحســب مــا
ذكــرت وكالــة األنبــاء القطريــة الرســمية.
وافــادت الوكالــة القطريــة أن حســين جابــري
انصــاري مســاعد وزيــر الخارجيــة االيرانــي للشــؤون
العربيــة واألفريقيــة قــد ابلــغ تلــك الرســالة خــال
اجتماعــه مــع الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي
البقية على الصفحة7

مشدداً أن المتطرفين االميركيين و"داعش" وجهان لعملة واحدة..

برلمانية اميركية :من االفضل ان ندع الشيعة

رسالة شفوية من الرئيس روحاني
ألمير دولة قطر

متيس :سنتعرض لمأزق ونزاع خطير في حال مواجهة
ايران وحلفائها في جنوب سوريا

طهــران -كيهــان العربــي :ذكــر موقــع مجلــة
«فوريــن بوليســي» خــال تقريــر؛ لقــد ســعى
مســؤوالن فــي البيــت االبيــض لمــرات القنــاع
اآلخريــن بتوســيع رقعــة الحــرب فــي ســورية.
فقــد ذكــرت مصــادر مطلعــة بالحكومــة االميركية

داعشي :اميركا وبعض المسؤولين رفيعي المستوى

على الصفحة الثانية

كيهــان العربــي  -خــاص -:ارتكــب طيــران
العــدوان الســعودي األميركــي الغاشــم مجــزرة جديد
ضــد االبريــاء العــزل فــي اليمــن حيــث اســتهدف
فــي الســاعة األولــى مــن فجــر أمــس األحــد ســوق
المشــنق الشــعبي بمحافظــة صعــدة شــمالي
اليمــن ،حيــث يرتــاده الموطنيــن العــزل بكثافــة مــع
اقتــراب عيــد الفطــر المبــارك.
واكــد التقاريــر األوليــة عــن ســقوط أكثــر مــن 25
شــهيداً والعديــد مــن الجرحــى فــي حصيلــة أوليــة
الســتهداف طيــران العــدوان تجمعــا للمواطنيــن
فــي ســوق المشــنق أثنــاء عمليــة التســوق التــي
يقبــل عليهــا أبنــاء المنطقــة بكثافــة قبــل عيــد الفطــر
المبــارك.
وقــال مصــدر يمنــي لصحيفتنــا أن القصــف
االجرامــي مســتمر علــى الســوق لمنــع المســعفين
مــن انتشــال الضحايــا ،مــا رفــع عــدد الشــهداء إلــى 25

وجــرح آخريــن ،ومنهــم مســعفون استشــهدوا أثنــاء
محاولــة القيــام بعمليــة اإلســعاف.
مــن جانبــه أكــد مديــر مكتــب الصحــة بصعــدة

للمســيرة استشــهاد  25مــن المدنييــن ،مرجحــا
ارتفــاع عــدد الشــهداء ،بســبب القصــف المســتمر
البقية على الصفحة7

رداً على تخرصات تيلرسون الهزيلة..

بروجردي :اميركا استخدمت كل قدراتها في المنطقة
ضد إيران و ُهزمت

طهــران  -كيهــان العربــي -:قــال رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى االســامي
الدكتــور عــاء الديــن بروجــردي ،نحــن ال نعيــر أهميــة لتصريحــات وزيــر الخارجيــة األميركــي ،مشــيراً الــى أن الواليــات المتحــدة
اســتخدمت كل قدراتهــا العســكرية واالقتصاديــة والسياســية ضــد إيــران فــي المنطقــة وهُزمــت فــي مختلــف الصعــد.
واكــد الدكتــور بروجــردي ردّاً علــى الموقــف األخيــر لوزيــر الخارجيــة األميركــي "ريكــس تيلرســون"
المؤيــد لتغييــر نظــام الحكــم فــي إيــران ،قائ ـاً :إن المســؤولين األميركييــن إعتــادوا علــى تكــرار مثــل هــذا
الهــراء علــى مــدى األعــوام الـــ  38الماضيــة.
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 27يوما على مجزرة الدراز وحصار الشيخ عيسى قاسم وقلق يسود أهالي المختطفين..

ثوار البحرين يدشنون شعارهم لفعاليات يوم القدس العالمي“ :األحرار قادمون يا قدس”

شؤون دولية
العبادي :انتصارنا على االرهاب يفتح

* القوى الثورية :النظام السعودي التكفيري اإلرهابي

* المنامة تستدعي  4علماء دين شيعة للتحقيق والمراقبون يشددون

هو رأس الحربة في مشروع صهينة المنطقة

أنها تأتي في إطار االستهداف المنظم للطائفة

عهدا جديدا لعراق قوي ومستقر

كيهــان العربــي  -خــاص -:دشــنت القــوى الثوريــة المعارضــة فــي البحريــن
شــعارها الموحــد لفعاليــات إحيــاء يــوم القــدس العالمــي فــي آخــر جمعــة مــن
شــهر رمضــان ،ودعــت إلــى أوســع مشــاركة فــي الفعاليــات التــي يُعلــن عنهــا
بهــذا الخصــوص.
وأعلنــت القــوى فــي بيــان مشــترك ،بأنهــا اختــارت شــعار “األحــرار قادمــون
يــا قــدس” لفعالياتهــا بهــذه المناســبة
البقية على الصفحة7

المجلس التشريعي الفلسسطيني يشدد على التمسك
بالمقاومة وحماية سالحها
الجيش السوري والقوات الحليفة يحكمون السيطرة
على محمية التليلة بريف تدمر الشرقي
روسيا تنتقد أميركا بسبب خطوات
«مناهضة لكوبا»
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