
مطالبًا حركته بالعمل على إعادة عالقاتها مع دول محور المقاومة..

الزهار: علينا أن نقف مع كل دولة تقف معنا وتدعمنا 
وفي مقدمتها إيران

غــزة - وكاالت انبــاء:- طالــب الدكتــور محمــود 
اإلســامية  المقاومــة  حركــة  فــي  القيــادي  الزهــار 
»حمــاس« يــوم الخميــس، بإعــادة ترتيــب العاقــة مــع 
كل دولــة تقــف مــع الفلســطينيين، مؤكــدًا أن المقاومــة 
الفلســطينية هــي الشــمعة الوحيــدة المضيئــة فــي 

ــامي. ــم اإلس العال

داعيًا الحكام العرب النزول عند رغبة شعوبهم بداًل من العمالة لألجنبي..

وزير الدفاع: لن نتحمل التهديد وعلى حكام السعودية 
ان يتذكروا مصير »صدام«

طهــران - كيهــان العربــي:- 
اكــد وزيــر الدفــاع العميد حســين 
ــل اي  ــران ال تتحم ــان ان اي دهق
تهديــد واســاءة مشــيرا الــى ان 
ــرة  ــرز عب ــو اب ــر »صــدام« ه مصي

لحــكام الســعودية .
خــال  لــه  كلمــة  وفــي 
احتفــال فــي طهــران بمناســبة 
قــال  خرمشــهر  تحريــر  ذكــرى 
وزيــر الدفــاع: إن مــا يحصــل فــي 

المنطقــة اليــوم ليــس إال محــاوالت إلضعــاف إيــران وضــرب المقاومــة وحفــظ 
المنطقــة.  فــي  األميركيــة  لبيــع األســلحة  أمــن إســرائيل وتوفيــر ســوق 
وأشــار الوزيــر دهقــان إلــى أن إيــران »ال يمكــن إضعافهــا وســتبقى صامــدة 
ومتمســكة بثوابتهــا وأصولهــا النابعــة مــن ثورتهــا«، مؤكــدًا أن علــى الســعودية 
أن تعلــم أن تحويــل أرضهــا إلــى مســتودع أســلحة أميركيــة لــن يمكنهــا مــن 
إيجــاد القــوة، وأن تشــكيل التحالــف العربــي لكســر مقاومــة الشــعب اليمنــي 

لــن يصــل إلــى نتيجــة.
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طيران العدوان الغاشم يستهدف المناطق السكنية بصرواح ومحافظ مأرب يرفض عرضًا اماراتيًا..

عملية نوعية للقوات اليمنية المشتركة في جيزان ومقتل واصابة عشرات الجنود السعوديين
مولوي عبد الحميد: هدف ترامب من زيارته 

الى السعودية دعم الكيان الصهيوني

سفيرنا في الكويت: محادثاتنا مع دول الخليج الفارسي 
يصب لصالح االستقرار االقليمي

ــت  ــي الكوي ــد ســفيرنا ف ــا:- أك ــران- ارن طه
تطويــر  اهميــة  علــى   ، عنايتــي  رضــا  علــي 
العاقــات السياســية بيــن ايــران والكويــت وقــال 
ــز  ــيلة لتعزي ــل وس ــات أفض ــوار والمحادث ان الح

االســتقرار والســام االقليمــي.
وصــرح الســفير عنايتــي، بــان توفيــر اجــواء 
الحــوار والتعامــل بيــن ايــران ومجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج الفارســي لــه تأثيراتــه االيجابيــة، 
والشــعب االيرانــي مــد وباســتمرار يــد الصداقــة 

نحــو اشــقائه وجيرانــه.

العوامية تحت نار الحقد الطائفي لالسبوع الثالث على التوالي..

السلطات السعودية تصادق على إعدام 14 قطيفياً 
لمشاركتهم في تظاهرات سلمية

السلطات الخليفة تمنع تشييع شهداء الدراز بدعم االحتالل الوهابي السعودي االماراتي..

علماء البحرين: إّن للشعب مع النظام الخليفي موعد قصاص وموقف حساب لن يفلت منه 
* قوى المعارضة البحرينية: نحمل النظام الخليفي سالمة الشيخ عيسى قاسم وشعبنا مصمم على مواصلة طريق الشهداء

دعوات بمجلس الشيوخ االميركي إللغاء صفقة 
أالسلحة السعودية لدعمها اإلرهاب

ــاء : تقــدم عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ األمريكــي بمشــروع قــرار يهــدف  واشــنطن – وكاالت انب
إلــى إلغــاء أو منــع بيــع قســم مــن صفقــة العتــاد العســكري التــي وقعهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
مــع النظــام الســعودي خــال زيارتــه علــى خلفيــة ســجل هــذا النظــام الحافــل بدعــم اإلرهــاب وانتهــاك حقــوق 

اإلنســان.
ــض  ــا برف ــن مقترح ــي وآل فرانك ــس ميرف ــان كري ــول والديمقراطي ــد ب ــوري ران ــدم الســيناتور الجمه وق
الصفقــة فــي مجلــس الشــيوخ إلجبــار المجلــس علــى إجــراء تصويــت بهــذا الشــأن وتلقــت لجنــة العاقــات 

الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ إخطــارا رســميا بالصفقــة.

مؤكدًا أن تجربة انتصار المقاومة على العدوان تكررت في ساحة أخرى..

نصر الله: حركات المقاومة اليوم اقوى من اي زمن مضى على االطالق السعودية ستخسر وايران ستربح
 جل ما يطلبه البحرينيون هو اإلصالح الذي قابلته السلطة البحرينية بالرصاص والسجن والمداهمة والمحاصرة وصواًل إلى نزع الجنسية

الرياض وسياط 
صوت العقل

»الجزيرة« ترد على »عكاظ« وتنشر فضائح 
التحالف العربي بقيادة السعودية

موسكو: عالقاتنا مع الناتو في أسوأ 

حاالتها منذ الحرب الباردة

مدير تحرير »األهرام«: وكالة األنباء القطرية 
مؤمنة ومن الصعب اختراقها

القضاء االميركي يوجه صفعة 

قوية لترامب

المقاومة االسالمية العراقية : اذا عاد االميركان الى العراق 
سنعود وسنذلهم كما فعلنا سابقا

مواجهات عنيفة مع قوات العدو بمسيرات فلسطينية 

داعمة لألسرى في الضفة وغزة

الجيش السوري وحلفاؤه يستهدفون رتال 
كبيرا لداعش في البادية السورية 

موسكو : الغرب ال يريد الكشف عن حقيقة 

ما جرى في خان شيخون

العدد )9577( السنة السابعة والثاثون ، السبت 1 رمضان، 1438 هـ ق 6 خرداد 1396 هـ ش، 27 ايار 2017م على الصفحة الثانية

القائد: االحتفاظ بالروح الثورية وديمومة الثورة االسالمية 
يعدان من النتائج االيجابية للدفاع المقدس

* العفو الدولية: 8 إصابات خطيرة في العناية المركزة 
جراء الهجوم على الدراز بالبحرين

* تظاهرات شعبية في ايران تنديدًا باجراءات آل خليفة ضد الشيخ 
عيسى قاسم ومجلس خبراء القيادة يحذر المنامة

كيهــان العربــي - خــاص:- اغلــق المحتجــون 
البحرينيــون الشــارع العــام فــي منطقــة رأس رمــان 
فــي  النظــام  تنديــدا بجرائــم  المنامــة  بالعاصمــة 
ــًا مــع وصــول جثاميــن شــهداء اقتحــام  ــدراز، تزامن ال
الــى مقبــرة الماحــوز فــي المنامــة وســط  الــدراز 
اســتنفار أمنــي بحرينــي احتالــي تكفيــري وهابــي 
ســعودي اماراتــي مشــدد، منعــًا لتشــييع جثاميــن 

الشــهداء الخمســة .
مــن جنبــه قــال المدافــع الدولــي عــن حقــوق 
اإلنســان الشــيخ ميثــم الســلمان أن حرمــان عوائــل 
شــهداء الفــداء مــن حقهــم فــي الدفــن والتشــييع 
وفقــا للمعتقــدات الدينيــة واألعــراف المرعيــة انتهــاك 

ــة. ــن الدولي ــق والقواني فاضــح للدســتور والمواثي
امــا رئيــس منتــدى البحريــن لحقــوق االنســان 
فقــد شــدد، أنــه هنــاك مخــاوف جديــة مــن مســاعي 
الســلطة الخليفيــة إلخفــاء حقيقــة ظــروف مقتــل 

الشــهداء.
أن  إلــى  لفــت  تويتــر،  علــى  تغريــدات  وفــي 
ــرار ذات  ــى تك ــد تعمــد إل ــن ق ــي البحري الســلطة ف

الســيناريو الــذي اســتخدمته مــع عوائــل ضحايــا 
اإلعــدام فــي عــدم تمكينهــم مــن مــواراة الجثاميــن 

* صواريخ زلزال والكاتيوشا تدكان مواقع مرتزقة  العدوان في نهم 
والجوف ومأرب وصد زحف لهم في منطقة يام

* جثث الجنود السعوديين تتناثر في موقع السودانة والتبة الجمراء 
والغيل وتعز و مقتل قائد الكتيبة الرابعة في اللواء 310

كيهــان العربــي - خــاص:- نفــذت القــوات اليمنيــة المشــتركة أمــس 
الجمعــة، عمليــة نوعيــة اســتهدفت آليــات للجيــش الســعودي محملــة بالجنود 
وجرافــات فــي جيــزان، أدت الــى مصــرع وجــرح عشــرات الجنــود الســعوديين 
ــة عســكرية للجيــش واللجــان  ــات فــي عملي ــات عســكرية وجراف ــر آلي وتدمي

الشــعبية فــي منطقــة بنــي مالــك فــي جيــزان.
ــرح  ــم وج ــوا مصارعه ــزاة لق ــود الســعوديين الغ ــن الجن ــددا م ــر أن ع يذك

آخــرون يــوم الخميــس،  فــي قصــف مدفعــي اســتهدف تجمعــا لهــم فــي موقــع 
الســودانة بجيــزان.

ــة  ــة أمــس الجمع ــة اليمني ــوة الصاروخي ــت الق ــه اطلق ــد ذات ــى الصعي وعل
صــاروخ »زلــزال2« وصليــة صواريــخ كاتيوشــا علــى تجمعــات مرتزقــة العــدوان 
ــرق  ــمال ش ــم ش ــة نه ــح بمديري ــي وادي مل ــم ف ــي الغاش ــعودي األميرك الس

ــات مباشــرة. ــة إصاب ــاء، محقق محافظــة صنع

زاهــدان - ارنــا:- قــال امــام جمعــة مســجد 'مكــي' 
ــي  ــة الهــل الســنة ف ــوم العلمي ــر حــوزة دار العل مدي
مدينــة زاهــدان ) جنــوب شــرق ايــران( مولــوي عبــد 

ــن  ــات بي ــارة الخاف ــد اســماعيل زهــي ان اث الحمي
المســلمين تضــر باالســام وتخــدم مصالــح الكيــان 

ــي. الصهيون
تصريــح  فــي  زهــي  اســماعيل  واضــاف 
للمراســلين ان زيــارة )الرئيــس االميركــي دونالــد( 
ترامــب الــى الســعودية تهــدف الــى صــون المصالــح 
االميركيــة وبيــع االســلحة واثــارة الخافــات بيــن 

. للقــدس  المحتــل  الكيــان  ودعــم  المســلمين 
زيــارة  حــول  البديهــي  الشــيء  ان  واضــاف: 
ترامــب الــى الســعودية هــو ان المشــاركة الملحميــة 
للشــعب االيرانــي فــي االنتخابــات قــد تســببت فــي 

ــي. ــس االميرك ــارة للرئي ــرارة هــذه الزي م
وصــرح: ان ترامــب وخــال زيارتــه للســعودية 
قــد تلقــى درســا بــان الشــعب االيرانــي يتواجــد دومــا 
بشــكل ملحمــي فــي الســاحة مؤكــدا ان االعــداء لــن 

يتمكنــوا مــن مواجهــة الشــعوب المتحــدة .
واشــار اســماعيل زهــي الــى زيارتــه االخيــرة 
الــى الســعودية وقــال: اننــا طرحنــا خــال الزيــارة ان 
الشــعب االيرانــي يشــتاق الداء مناســك الحــج داعيــا 

الريــاض - وكاالت انبــاء:- صادقــت المحكمــة 
تقضــي  أحــكام  علــى  الريــاض  لســلطات  العليــا 
ــة  ــى خلفي ــي القطيــف عل بإعــدام 14 شــابًا مــن أهال
تهــم تتعلــق بمشــاركتهم فــي المظاهــرات الشــعبية 
الســلمية التــي اندلعــت فــي أعقــاب مــا سُــمي بـــ 

“الربيــع العربــي” عــام 2011.
وممــا تجــدر اإلشــارة اليــه أن جميــع المتهميــن 
لــم يتمكنــوا مــن توكيــل محــام أثنــاء فتــرة التحقيــق 
وقــد تعرضــوا للتعذيــب الجســدي والنفســي، ثــم 
ــا  ــة المختصــة بقضاي ــة الجزائي ــام المحكم ــوا أم مثل
ــد  ــا أداة بي ــون بأنه ــا الحقوقي ــي يصفه اإلرهــاب والت

وزارة الداخليــة.
سلســلة  فــي  األخيــر  اإلجــراء  هــذا  ويعــد 
اإلجــراءات الرســمية قبــل رفــع األحــكام للديــوان 
ــي  ــم ف ــد يت ــذي ق ــذ وال ــى التنفي ــع عل الملكــي ليوق

لحظــة. أي 
الوهابيــة  الســعودية  الســلطات  وتســتخدم 
قوانيــن  لتمريــر  »اإلرهــاب«  مصطلــح  التكفريــة 

علــى  قاســية  وعقوبــات 
بالحريــات  ترتبــط  تهــم 
والحقــوق األساســية مثــل 
الــرأي  عــن  التعبيــر  حــق 

الســلمي. والتظاهــر 
ــق  ــد مصــادر ووثائ وتؤك
ــن  ــدم تمك ــدة ع ــة ع حقوقي
مــن  المتهميــن  مــن  أي 
فتــرة  أثنــاء  توكيــل محــام 
تعرضهــم  وإلــى  التحقيــق 
الجســدي  للتعذيــب 
ــي  ــات مرصــودة مســبقا ف ــزاع اعتراف والنفســي النت

التحقيــق. ملفــات 
وقــد أشــار بعــض المتهميــن، أثنــاء جلســات 
المحاكمــة، إلــى تعرضهــم ألشــكال متعــددة مــن 

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر 
اهلل ، إن مــن آمــن بالمقاومــة لــم ينتظــر أحــدًا فــي العالــم وال إجماعــًا داخليــًا وال 
دعمــًا خارجيــًا لمســاعدته، مشــيرًا إلــى أن تجربــة انتصــار المقاومــة علــى العــدوان 
ــف هــو الجماعــات المســلحة، ويهاجــم  ــي ســاحة أخــرى وعــدو مختل تكــررت ف

إعــان الريــاض ويعتبــر أنــه فضيحــة مهزلــة.

* الحرب على المقاومة قائمة منذ زمن طويل وقبل قمة الرياض 
وبالتالي لم تحمل القمة أي جديد

* إعالن الرياض إعالن »أميركي سعودي«وفضيحة ومهزلة في 
القمم والمؤتمرات

* السعودية تشعر أن العالم كله يتطلع إليها بعيون حمراء 
لذا فهي بحاجة لدفع رشوة لألميركي

* السعودية لم تترك خالل السنوات الماضية عماًل يضعف 
إيران إال وفعلته ولكن إيران تزداد قوة ومنعة

* على السعودية أن تدع الصراع جانبًا والحل الوحيد من أجل 
المنطقة هو الحوار مع إيران الجاهزة لذلك


