
الغارديان: ارتفاع كبير في جرائم الكراهية 
ضد المسلمين في بريطانيا

لندن-رويتــرز:- تســبب الهجــوم الــذي وقــع فــي جســر لنــدن مطلــع 
األســبوع الجــاري بارتفــاع كبيــر فــي جرائــم الكراهيــة التــي تســتهدف نســبة 

ــي الشــوارع. ــن ف ــا المســلمين البريطانيي ــرة منه كبي
وذكــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة أن األرقــام التــي أطلقهــا عمــدة 
لنــدن صــادق خــان، تشــير إلــى ارتفــاع بمقــدار 5 مــرات فــي الهجمــات ضــد 
المســلمين منــذ هجــوم لنــدن الــذي وقــع يــوم الســبت الماضــي وارتفــاع 
40 % فــي الحــوادث العنصريــة بشــكل عــام، مقارنــة بالمتوســط اليومــي 

منــذ بدايــة 2017.

KAYHAN-AL-ARABI
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مشددًا أن ولي العهد السعودي مصاب بمرض نفسي..

سياسي أميركي: سقوط النظام في السعودية ليس مستبعدا وبن سلمان يؤخره بصفقات السالح
بغية تبرير تدخلها في العراق وسوريا..

تقرير أميركي: واشنطن سمحت لداعش بالتمدد وإسقاط 
الموصل ومدن عراقية أخرى

طهران تدين اغالق الصهاينة 
للمسجد االقصى

ــي:- دان المتحــدث  ــان العرب ــران - كيه طه
باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي، إقــدام 
المســجد  اغــاق  علــى  الصهيونــي  الكيــان 

االقصــى امــام المصليــن.
وقــال قاســمي، ان إقــدام الكيــان الصهيونــي 
علــى اغــاق المســجد االقصــي امــام المصليــن 
ــادئ  امــر مــدان ومســتهجن ويتنافــى مــع المب
ــان وقواعــد الحقــوق  االساســية لحقــوق االنس

االنســانية.
واضــاف: ان الكيــان الغاصــب للقــدس والــى 

جانــب جميــع جرائمــه واعتداءاتــه وانتهاكــه

مؤكدًا أنه إذا لم يطرق بارزاني أبواب بغداد وكرج..

السامرائي: إذا بقي برزاني بهذا السلوك أعتقد اننا 
سنراه في تل أبيب

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال مستشــار 
الفريــق  الســابق  العراقــي  الوطنــي  األمــن 
وفيــق الســامرائي، إّن رئيــس إقليــم كردســتان 
ألنــه  بالعراقييــن  اصطــدم  بارزانــي  مســعود 
إقليــم  وانفصــال  للتقســيم  برفضهــم  تفاجــأ 

كردســتان.

مؤكدًا ضرورة الحوار بين بيروت ودمشق لها..

الشيخ نعيم قاسم: هناك قرار أممي بعدم عودة 
النازحين السوريين الى بلدهم

ضحايا وباء الكوليرا في اليمن يتجاوزون 1770 حالة وفاة..

انجازات ميدانية للقوات اليمنية المشتركة ضد قوات العدو السعودي ومرتزقته في عدة محافظات

»اميركان اينتر برايز«: اميركا وظفت مليارات الدوالرات 
في لبنان لكن ايران كسبت الجولة

طهــران-  كيهــان العربــي: ذكــر معهــد »اميــركان اينتربرايــز« لابحــاث؛ ان اميــركا انفقــت مليــارات 
الــدوالرات فــي لبنــان ولكــن ايــران هــي التــي كســبت الجولــة.

ــوات المدعومــة مــن  ــك تقاطــع بيــن حضــور الق ــكا«: هنال ــال بليت ــه »داني ــذي كتب ــل ال ويســتطرد التحلي
ايــران فــي العــراق والحضــور االميركــي الجــل بعيــد، وعلــى المســؤولين العراقييــن درك ذلــك. فمنــذ حــرب 
2006 مــع  اســرائيل تعاظمــت قــدرات حــزب اهلل الحربيــة بشــكل ملحــوظ الســيما قوتهــا الصاروخيــة البالغــة 
150 الــف صــاروخ منهــا صواريــخ قصيــرة المــدى مــن طــراز )Katyusha( وآالف الصواريــخ متوســطة المــدى لهــا 

امكانيةاصابــة تــل ابيــب.

مشددين انه مستنكر وغير مشروع..

فضالء البحرين: على الجميع أن يقف مقابل القانون الخليفي لألسرة الموحدة
على كافة أبناء شعبنا في البحرين سيما العلماء أن يقفوا في مقابل هذا القانون وال يقبلوا غير أحكام شريعتهم المقدسة

محور المقاومة جدير 
بانهاء اي احتالل

خمسة ادلة على انهيار آل سعود حسب 
معهد »بيغن ـ السادات«

مسؤول كردي: استفتاء استقالل كردستان 

ورقة ضغط على بغداد

بذريعة ايصال الحجاج.. رحالت مباشرة من كيان 
العدو االسرائيلي إلى السعودية

ولي العهد السعودي يهنئ أميركا 

بالنصر في الموصل!!

التحالف الوطني يؤكد على ادامة زخم المعركة 
لتحرير باقي المناطق من ارهابيي »داعش«

المقاومة الفلسطينية تطالب بتصعيد المواجهة ورفض 

اجراءات  العدو الصهيوني في األقصى

الجيش السوري ينتزع المزيد من حقول النفط من »داعش« 
االرهابي في الرقة والصحراء

موسكو ترحب بتخلي باريس عن أولوية 

المطالبة برحيل األسد

على الصفحة الثالثة العدد )9616( السنة السابعة والثاثون ، االثنين 22 شوال، 1438 هـ ق 26 تير 1396 هـ ش، 17 تموز 2017م

نعمت زادة: عالقات ايران االقتصادية 
نمت بنسبة %120

* هالك عشرات الجنود السعوديين ومن المرتزقة بينهم قائد 
الكتيبة الصبيحي وعدد من مرافقيه جنوب موزع

* قرصنة حكومية في وضح النهار..االمارات تخطف باخرة 
مازوت الحديدة وتأخذها الى الفجيرة

كيهــان العربــي - خــاص:- نفــذ الجيــش اليمني 
جديــدة  ميدانيــة  انجــازات  الشــعبية،  واللجــان 
بتوجيــه ضربــات موجعــة لقــوات العــدوان الســعودي 
والمجموعــات  لهــادي  المواليــن  مــن  ومرتزقتهــم 
المســلحة المنافقــة المدعومــة مــن قبــل الســعودية 
فــي مختلــف الجبهــات، مكبديــن إياهــم خســائر 

كبيــرة فــي األرواح والعتــاد.
المشــتركة،  اليمنيــة  القــوات  نفــذت  فقــد 
هجمومــًا كبيــرًا علــى مواقعهــم فــي جبهــة الكدحــة 
وجرحــى،  قتلــى  فيهــم  المعافر،موقعــة  بمديريــة 
ــام آخــر  ــاد عســكري واغتن ــر عت ــى تدمي ــة إل باإلضاف

كان بحوزتهــم قبــل فــرار مــن تبقــى منهــم.
كمــا تصــدى الجيــش واللجــان لزحــف قــوات 
هــادي والمســلحين فــي أطــراف مديريــة حيفــان، 
ــة طــور الباحــة التابعــة لمحافظــة  ــة لمديري المحاذي

ــج، وكبدوهــم خســائر فــي األرواح والعتــاد. لح
للجيــش  الصاروخيــة  الوحــدات  وقصفــت 

مواقــع  الكاتيوشــا  بصواريــخ  الشــعبية  واللجــان 
ــة،  ــراف المديري ــي أط ــلحين ف ــادي والمس ــوات ه ق
والعتــاد  األفــراد  فــي  مباشــرة  إصابــات  محققيــن 

لعســكري. ا

قائــد  لقــي  الغربــي،  الســاحل  جبهــات  وفــي 
خالــد  “عبدالعزيــز  ويدعــى  مصرعــه  كتيبــة 
ــة  ــة نوعي ــه بعملي الصبيحــي” مــع عــدد مــن مرافقي

فتهم ســتهد ا

* محمد بن سلمان سياسي مبتدئ وال يملك أي تجربة سياسية 
يسعى ألن يثبت نفسه في نظام الحكم السعودي

* لعل صرف مئات مليارات الدوالرات لشراء األسلحة االميركية 
تبقي النظام السعودي بعيدا عن الخطر

* أميركا غاصت في مستنقعات األزمة الخليجية و سياسات 
السعودية ال تخدم إستقرار المنطقة أبدًا

أميركي«جــون  سياســيّ  محلــل  اعتبــر  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ســتيلينغ«، أن تغييــر النظــام فــي الســعودية ليــس بعيــدا عــن المتنــاول، لكــن 
بــن ســلمان يعلــم أن صــرف المليــارات مــن الــدوالرات لشــراء األســلحة مــن 

ــان. ــام الســعودي بأم ــي النظ ــد يبق ــة ق ــات العســكرية األميركي الصناع
وقــال »ســتيلينغ«، أن ولــي العهــد الســعودي مصــاب بمــرض نفســي، 
مشــيرا الــى أن اســتهداف الســعودية لقطــر ليــس ســوى ضــرب مــن الجنــون 
ــر  ــاء الســعودي واســتهداف قطــر عب ــاض. وأضــاف: الري ــل حــكام الرّي مــن قب

اتهامهــا بدعــم اإلرهــاب ليــس ســوى نــوع مــن الجنــون«.
ان  األميركــي  المحلــل  لفــت  قطــر  تجــاه  الســعودي  الســلوك  وحــول 
ــك  ــدئ وال يمل ــي مبت ــو سياس ــعودي ه ــد الس ــي العه ــى أن ول ــود ال ــذا يع ه

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- كشــف تقريــر، نشــره 
ــاري، ان  ــي االخب ــع »LewRockwell« األميرك موق

واشــنطن كانــت علــى علــم بــان داعــش سيســيطر 
علــى الموصــل، ومــدن عراقيــة أخــرى، الفتــا الــى ان 
إدارة أوبامــا كان بإمكانهــا فعــل الكثيــر للقضــاء علــى 
»داعــش«، وابعــاده عــن الســيطرة علــى تلــك المــدن.
وقــال التقريــر، ان تحريــر الموصــل يرســم صــورة 
مظلمــة ومروعــة لسياســة أميــركا الخارجيــة، وعنــد 
الحديــث عــن كيفيــة ســيطرة تنظيــم داعــش علــى 
الموصــل فــان الواليــات المتحــدة هــي مــن ســمحت 
لداعــش ببســط ســيطرته علــى الموصــل عمــدا 

عمــدا«.
ــر  ــران 2014، عب ــي حزي ــه »ف ــر، ان ــف التقري ويضي
واحتــل  العــراق،  إلــى  الســورية  الحــدود  داعــش 
االســتراتيجيتين  وبيجــي  الموصــل  مدينتــي 
الغنيتيــن بالنفــط، واقتــرب مــن بغــداد، وفــي خضــم 
ــدم  ــن، أق ــى المدينتي بســط ســيطرته المروعــة، عل
ارتــكاب جرائــم كبــرى، وكل ذلــك  داعــش علــى 
كان ينشــر فــي وســائل االعــام!، فــي الوقــت الــذي 
اســتولى فيــه علــى كميــات هائلــة مــن المعــدات

ــاء:- كشــف نائــب االميــن  بيــروت - وكاالت انب
العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم قاســم عــن قــرار 
اممــي بعــدم عــودة النازحيــن فــي لبنــان الــى ســوريا 
فــي هــذه المرحلــة مــن اجــل اســتخدام هــذا الملــف 
ــرارات ضــد النظــام الســوري،  ــي اتخــاذ بعــض الق ف
تتخلــص  ان  اللبنانيــة  الحكومــة  علــى  وتمنــى 
والدوليــة  العربيــة  السياســية  الضغوطــات  مــن 
التخــاذ القــرار فــي مفاوضــة الدولــة الســورية إلعــادة 

ــك. ــب بذل ــن يرغ ــم مم ــى باده ــن ال النازحي
ودعــا الشــيخ نعيــم قاســم الــى مقاربــة انســانية 
لملــف النازحيــن الســوريين والــى عــدم ظلمهــم عبر 
ــة  ــة اللبناني ــا الحكوم ــا دع ــية، كم ــة السياس المقارب
الــى تشــخيص واقــع النازحيــن واللبنانييــن بشــكل 
يعانــون  الســوريين  النازحيــن  ان  حيــث  دقيــق 
مــن الفقــر والمــرض والواقــع االجتماعــي الصعــب 
وبالمقابــل فــإن اللبنانييــن يتحملــون اعبــاء هــذا 

ــزوح. الن
اللبنانيــة  الحكومــة  فاوضــت  اذا  انــه  ورأى 

فقــط  الســورية  الحكومــة 
عــودة  مســألة  علــى 
النازحيــن الطوعيــة واآلمنــة 
ان  لهــؤالء  االفضــل  فمــن 
بعــد  بلدهــم  الــى  يعــودوا 
مــن  للكثيــر  االمــن  عــودة 
مــن  الســورية  المناطــق 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــوا ف ان يبق
التــي هــم عليهــا، الفتــا إلــى 
ــع عــودة هــؤالء  ان مــن يمن
السياســي  الموقــف  هــو 
وكاشــفا عــن قــرار اممــي بعــدم عــودة النازحيــن 
الــى ســوريا فــي هــذه المرحلــة نقلــه اليــه مســؤول 
ــدون  ــم يري ــي انه ــا يعن ــع المســتوى م ــي رفي اوروب
اســتخدام النازحيــن فــي لبنــان للســقف السياســي

أي تجربــة سياســية هــو مريــض نفســيًا ويريــد ان يثبــت نفســه فــي نظــام 
الحكــم الســعودي اليــوم ولهــذا فهــو يســعى الــى مســاعدة عائلــة ترامــب 

اليــوم. األمريكيــة  واإلدارة 
النظــام  فتغييــر  بالخطــر  شــعر  ســلمان  بــن  أن  »ســتيلينغ«  واعتبــر 
الســعودي ليــس بعيــدا عــن المتنــاول، لــذا فولــي عهــد الملــك الســعودي 
يعلــم أنــه بصــرف مئــات مليــارات الــدوالرات لشــراء األســلحة مــن الصناعــات 
العســكرية االميركيــة يمكــن أن تبقــي النظــام الســعودي بعيــدا عــن الخطــر.
وحــول قــرارات الــدول العربيــة المحاصــرة لقطــر قــال المحلــل األميركــي أن 
هــذه الــدول تنفــذ توصيــات أميركيــة فــي هــذا المجــال، نقلــت وكالــة »تســنيم« 

عنــه بالقــول: قطــر لطالمــا تصرفــت

* مراقبون: فرض قانون االسرة مخالف للشرع وفاقد للضمانات 
وهو تصعيد خطير في الحرب على اإلسالم والشعب

* تنفيذ فعالية “حمد تحت األقدام” في شوارع سترة.. و”غضب 
الغيارى” يتواصل في مختلف مناطق البحرين

 * االستمرار اليومي للتظاهرات واالحتجاجات الشعبية الغاضبة 
في مختلف مناطق البحرين المطالبة بسقوط حمد

* المنظمات األممية والدولية لحقوق اإلنسان تدعو السلطات 
البحرينية إلى إطالق سراح نبيل رجب فورا وبال شروط
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