
مهنئًا السيد نصر اهلل والشعب اللبناني بعيد االنتصار..

الريجاني: طبيعة الكيان الصهيوني تشكل تهديدا 
للبشرية وشعوب المنطقة

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 
االمــة  قضيــة  لتحقيــق  الوحيــد  الســبيل  ان  الريجانــي،  علــي  الدكتــور 
االســامية لتحريــر فلســطين يتمثــل فــي المقاومــة والصمــود وقــال ان 
الطبيعــة العدوانيــة والعنصريــة للكيــان الصهيونــي تشــكل تهديــدا للبشــرية 

وشــعوب المنطقــة.
ــى االميــن العــام  ــا ال ــة وجهه ــور الريجانــي فــي رســالة تهنئ وقــدم الدكت
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل، التهانــي لســيد المقاومــة الوعــد الصــادق 

والشــعب اللبنانــي بمناســبة

KAYHAN-AL-ARABI
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المنظمة األممية تنتقد بشدة اجراءات الرياض القمعية بحق أهالي حي المسورة..

المنظمة األوروبية السعودية: األمم المتحدة تؤكد تجاهل السعودية للقوانين الدولية وانتهاكها لحقوق االنسان
طيران آل سعود يرتكب مجزرة جديدة ضد االبرياء باستهداف العزل في تعز وحجة وصعدة..

اليونيسف: ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في اليمن بسبب حصار 
العدوان ومليون أمراة حامل مهددة بها

قريباً.. "ترامب" يعتزم نقل القاعدة 
األميركية من قطر

ــاء:- كشــف  ــة - وكاالت انب ــدس المحتل الق
موقــع “نيــوز وان” الصهيونــي النقــاب عــن أن 
يعتــزم  ترامــب"،  "دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
قريبــًا نقــل القاعــدة األميركيــة الموجــودة بقطــر 
ــات  ــرض عقوب ــرى، ويف ــة أخ ــة خليجي ــى دول إل
اقتصاديــة عليهــا لدعمهــا لإلرهــاب فــي منطقــة 

ــط. ــرق األوس الش
بســبب  أنــه  الصهيونــي  الموقــع  وأضــاف 
الخافــات التــي افتعلتهــا قطــر مــع دول يعتبرهــا 
الرئيــس ترامــب صديقــة للواليــات المتحــدة 

الغارديان: ايران تحتفل بعرسها االنتخابي  في منطقة 
ال تعرف الديمقراطية

صحيفــة  كتبــت  العربــي:  كيهــان  طهــران- 
الغارديــان: فــي منطقــة ال يوجــد فيهــا الديمقراطيــة 
االنتخابــات  لمناســبة  احتفــاالت  ايــران  تقيــم 

الرئاســية.
ــارة ترامــب للســعودية  ــى زي وضمــن االشــارة ال
فــي  مقالهــا:  فــي  البريطانيــة  الصحيفــة  ذكــرت 
ــعودية  ــي الس ــص ف ــب يرق ــذي كان ترام ــت ال الوق

مؤكدُا انها وقفت مع شعبنا وساعدته، وعملت دائمًا على التقارب االقليمي والدولـي..

الجعفري: ايران لم تتدخل بشؤون العراق وال قطعة 
عسكرية لها على أراضينا

قوات آل خليفة تشدد حصارها لمنزل رمز البحرين الوطني والديني الشيخ عيسى قاسم..

تشييع رمزي لشهداء الفداء في »سار« وقوات األمن الخليفية تهاجم المشيعين بوحشية

الخارجية اإلماراتية: دول مجلس التعاون 
تمر بأزمة حادة وفتنة 

دبــي - رويتــرز:- اكــد وزيــر دولــة اإلمــارات للشــؤون الخارجيــة انــور قرقــاش ، أن دول مجلــس التعــاون 
تمــر بأزمــة حــادة وفتنــة تحمــل خطــرًا جســيمًا.

وقــال "قرقــاش" عبــر حســابه علــى تويتــر: "تمــر دول مجلــس التعــاون بأزمــة حــادّة جديــدة وفتنــة تحمــل 
فــي ثناياهــا خطــرا جســيما، ودرء الفتنــة يكمــن فــي تغييــر الســلوك وبنــاء الثقــة واســتعادة المصداقيــة".

وأضــاف: "فــي خضــم األزمــات اإلقليميــة الحاليــة واألخطــار المحدقــة؛ نحــرص علــى وحــدة الصــف، 
ــا واســتقرارنا  ــه حــدوده، والطريــق الســوي عبــر المصارحــة والمصداقيــة والثقــة.. موقعن فالصبــر والتغاضــي ل
فــي وحــدة الصــف وصــدق التوجــه، وال نعيــش فــي فقاعــة خادعــة قــد تضــر الشــقيق والجــار دون أن تطالنــا، 

ــك مســتقبلنا". ــا متصــل ومترابــط وكذل أمنن

بعد ان اصبح تنظيم داعش الدموي في نهايته المحتومة..

العبادي في الموصل لالشراف على اخر مراحل تحرير المدينة من براثن االرهاب
قوات الحشد الشعبي تكتسح غرب نينوى وتسيطر على الحدود السورية-العراقية

قطر ستفاجئ السعودية 
بتحالفاتها الجديدة

الكشف عن مخطط امريكي جديد لـ«تهريب« 
قادة داعش الى سوريا

السعودية تصف الرئيس عون 

بـ »السفاح« 

األصول األجنبية السعودية تواصل الهبوط 
وسط زيادة االقتراض الخارجي

الجزيرة تسخر من الملك سلمان 

بكاريكاتير ثم تحذفه

العبادي في الموصل لالشراف على اخر مراحل 
تحرير المدينة من براثن االرهاب

المقاومة الفلسطينية تحذر من "مشروع سياسي" جديد 

بين سلطة عباس و"اسرائيل" برعاية أميركية

الجيش السوري يوقع أكثر من 2000 إرهابي من “داعش” 
بين قتيل ومصاب بريف حلب الشرقي

لوبان: فرنسا تتحمل مسؤولية 

ما يجري في سوريا وليبيا

العدد )9580( السنة السابعة والثاثون ، الثاثاء 4 رمضان، 1438 هـ ق 9 خرداد 1396 هـ ش، 30 ايار 2017م على الصفحة الثانية

رئيس السلطة القضائية: االميركيون رقصوا مع حكام 
بلد يدعمون االرهاب ولم يجربوا اي انتخابات

* علماء البحرين: عام قرر شهداء الدين والعقيدة أن يختموه بالدم كشاهد صدٍق 
على أن الدفاع حتى الموت هو الخيار والرد والحق الثابت

* قوات أمن المنامة تهاجم المتظاهرين المسالمين بقنابل الغازات السامة 
ورصاص الشوزن بكثافة وتصيب العديد منهم

* أنباء تتحدث عن عمليات ميدانية ضد القوات الخليفية في الدية والمرتزقة في 
بلدة سار ووقوع اصابات في صفوفهم

* تظاهرة واعتصام في باريس وفعاليات شعبية في العراق تنديدًا باجرام آل خليفة 
وحصار منزل الشيخ عيسى قاسم  

قــوات  شــددت  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
باالحتــال  المدعــوم  الدخيــل  الخليفــي  الكيــان 
وضــوء  االماراتــي  الســعودي  الوهابــي  التكفيــري 
للريــاض،  »ترامــب«  زيــارة  بعــد  أخضــر  أميركــي 
شــددت حصارهــا لمنــزل رمــز البحريــن الوطنــي 
والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم فــي قريــة 

البــاد.  الــدراز شــمال 
ــن مناطــق  ــد م ــك شــهدت العدي ــع ذل ــًا م تزامن
بتســليم  مطالبــة  ســلمية  تظاهــرات  البحريــن 
جثاميــن شــهداء الفــداء الذيــن استشــهدوا قبــل 
أيــام فــي مواجهــات مــع القــوات الطائفيــة البحرينيــة 
وتنديــدًا باقتحــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم ومــا 

ــه. ــة« ل ــة جبري ــة »إقام ــه بمثاب ــمّوه بأن يس
يمنــع  الحصــار  فــإن  نشــطاء  وبحســب 
المواطنيــن مــن الوصــول إلــى منــزل الشــيخ عيســى 
قاســم، معتبــرة أن مــا يجــري هــو بمثابــة »إقامــة 

جبريــة«.
ونشــر ناشــطون مــن المعارضــة علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي صــورًا للتظاهــرات والقــوات 

البحرينيــة التــي تواصــل حصارهــا لمنــزل الشــيخ 
ــم. قاس

ــوق  ــة الســعودية لحق ــة األوروبي ــدت المنظم ــاء:- أك ــة- وكاالت انب العوامي
اإلنســان أن بيــان خبــراء األمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بهــدم حــي المســورة 
القــرارات  الدوليــة وتتجاهــل  القوانيــن  يكــرس الســعودية كدولــة تنتهــك 
األمميــة وآليــات مجلــس حقــوق اإلنســان علــى الرغــم مــن كونهــا عضــوًا 
ــات األمــم  ــا بآلي ــة مــن إلتزامه ــل الدولي ــه فــي المحاف ــا لمــا تدعي ــه، وخاف في

المتحــدة.
المقــررون الخاصــون حــول عــدم رد  أثــاره  أّن مــا  المنظمــة  واعتبــرت 
الحكومــة الســعودية علــى الرســائل الســابقة، التــي تتعلــق بحــي المســورة، 
ــت  ــي تحدث ــة الت ــات اإلعامي ــا للبيان ــة، وتجاهله ــة والثقافي ــه التاريخي وقميت
عــن عمليــات اإلخــاء القســري، واإلكتفــاء بالمزيــد مــن العنــف فــي حــي 
المســورة، وفــي مناطــق واســعة مــن مدينــة العواميــة، يؤكــد علــى أهميــة إعــادة 

ــة  ــة، وخاص ــس األممي ــي المجال ــعودية ف ــا الس ــي تبوأته ــز الت ــر بالمراك النظ
ــوق اإلنســان. ــس حق ــي مجل ــرات ف ــع م ــا أرب عضويته

ــة الســعودية  ــزام الحكوم ــة إلت ــى أهمي ــان عل ــي بي وشــدّدت المنظمــة ف
بطلبــات المقرريــن الخاصيــن، ووقــف عمليــة الهــدم التــي يتعــرض لهــا حــي 
ــا  ــى م ــاظ عل ــام األول، والحف ــي المق ــا للســكان ف ــا ثقافي ــا حق المســورة، كونه
تبقــى منــه، وإعــادة توطيــن الســكان المحلييــن فــي مدينتهــم التاريخيــة، 

ــه. ــذي أحدثت ــار والخــراب ال ــم عــن الدم وتعويضه
وكانــت المنظمــة قــد أصــدرت تقاريــر ســابقة ســلطت فيهــا الضــوء علــى 
ــي  ــعودية ف ــة الس ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــرة الت ــفية والجائ ــات التعس الممارس
مدينــة العواميــة، والتــي أدت إلــى تشــريد مــا ال يقــل عــن خمســة آالف مــن 

ــرات ــا بحســب تقدي أصــل 30 ألف

طيــران  ارتكــب  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
راح  جديــدة  مجــزرة  الســعودي  والغــزو  االجــرام 

اثــر  اليمنييــن  المدنييــن  عشــرات  ضحيتهــا 
مــوزع  مديريــة  فــي  تجاريــًا  مركــزًا  اســتهدافه 

تعــز. بمحافظــة 
كمــا استشــهد 10 مدنييــن وجــرح آخــرون إثــر 
منــزاًل  الســعودي  التحالــف  مقاتــات  اســتهداف 
العريــش فــي جبــل عََقــار  وســيارة فــي منطقــة 
بمديريــة مَــوْزَع جنوبــي غــرب محافظــة تعــز.

الســعودي  التحالــف  مقاتــات  شــنّت  كمــا 
ــة فــي مديريتــي  ــى مناطــق متفرق نحــو 20 غــارة عل
حــرض وميــدي الحدوديتيــن بمحافظــة حجــة غــرب 
اليمــن، امتــدادًا إلــى منطقــة َطخْيــة بمديريــة مَجَــز 
ومنطقــة الماحيــظ بمديريــة الظاهِــر الحدوديــة 

غربــي صعــدة شــمال اليمــن.
ــاع  ــًا، اعلنــت منظمــة اليونيســف عــن ارتف دولي
كبيــر فــي حــاالت االشــتباه بالكوليــرا فــي اليمــن 
خــال اليوميــن الماضييــن، وعــدد الوفيــات يصــل 
إلــى 473 شــخصًا حتــى أمــس، يأتــي ذلــك بالتزامــن 
مــع تواصــل هجمــات طيــران العــدوان الســعودي 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
ــم تتدخــل  ــران ل ــم الجعفــري، ان اي العراقــي ابراهي
بالشــؤون العراقيــة منــذ 2003 ولغايــة االن، فيمــا اشــار 
ــى  ــا عل ــة عســكرية منه ــه ال توجــد اي قطع ــى ان ال

االراضــي العراقيــة وال ارهابييــن.
ثابــت  العــراق  »موقــف  ان  الجعفــري،  وقــال 
ــزام  ــة، وااللت ــم كاف ــع دول العال ــه م ــاء عاقات ــي بن ف
بعــدم الدخــول فــي سياســة المحــاور، والصراعــات، 
ويرفــض كلَّ مــا مــن شــأنه تعكيــر صفــو، واســتقرار 
المنطقــة«، مبينــا ان »العــراق يتطلــع إلــى وقــوف 
األوضــاع  اســتقرار  لدعــم  كافــة  الصديقــة  الــدول 
واألخــوَّة،  الوئــام،  أجــواء  ونشــر  المنطقــة،  فــي 

والمَحبَّــة«.
إليجــاد  الحاجــة  بأمــسِّ  »نحــن  واضــاف 
عــن  بعيــدًا  الــدول  كلِّ  مــع  الطيِّبــة  العاقــات 
التدخُـّــات األجنبيَّــة«، مشــيرا الــى ان »إيــران بعــد 
عــام 2003، ولحــدِّ اآلن لــم تتدخـَّــل فــي شُــؤُونا، وال 
تـُــوجَد قطعــة عســكريَّة إيرانيَّــة علــى أراضينــا، 

وال يُوجَــد إرهابيُّــون جــاؤوا مــن إيــران، وقامــوا 
بعملـــيَّات إرهابيَّــة فــي العــراق«.

وتابــع الجعفــري ان »إيــران وقفــت، وســاعدت 
العــراق، وعملــت دائمــًا علــى التقــارُب مــع الــدول 
اإلقليميَّــة، والدولـــيَّة، وهــي ال تشــكل خطــرًا علــى 
الشــرق  مــن  »إيــران جــزء  ان  الــى  أحــد«، الفتــا 
األوســط، ونتطلــع لتنقيــة األجــواء، وإيجــاد التقــارُب، 
واالبتعــاد عــن سياســة المحــاور التــي تـُعكـِّــر صفــو 

المنطقــة«.
»مــا  ان  نيــوز-  الســومرية  حســب   - واكــد 
ســمعته مــن خطــاب مُتشنـِـّـج يســتهدف إيــران 
أعتقــد أنــه صفقــة خاســرة، وانصــح إخواني وأشــقائي 
أن ال يُراهِنــوا علــى هــذه األمــور المُفتعَلــة التــي ال 
تـُــوصِل إلــى نتيجــة، وســتذهب مــع الزمــن، وتبقــى 
قويَّــة،  وتبقــى  وحكومتهــا،  بشُــعُوبها،  الــدول 
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