
محذرة من عواقب مغامراتها وتصرفاتها الحمقاء.. 

طهران: المغامرات االميركية في سوريا 
"لعب بالنار" 

طهــران - كيهــان العربــي:- حــذر أميــن المجلــس األعلــى لالمــن القومــي 
االدميــرال علــي شــمخاني الواليــات المتحــدة االميركيــة مــن عواقــب مغامراتهــا 

وتصرفاتهــا الحمقــاء مشــيرا الــى أن هــذه التصرفــات هــي لعــب بالنــار.
ورد االدميــرال شــمخاني علــى التهديــدات األميركيــة األخيــرة الســتهداف 
ســوريا بتهمــة االســتعداد الســتخدام االســلحة الكيميائيــة، واعتبرهــا تغطيــة 
علــى الهزيمــة المســتمرة لمحــور اإلرهــاب فــي مواجهــة التقــدم الكبيــر 

ــري للجيــش الســوري. والمصي

KAYHAN-AL-ARABI
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داعية وقف تصدير السالح البريطاني للرياض وابوظبي..

ندوة لندن: جرائم الحرب في اليمن وليبيا نتيجة لتسليح بريطانيا للسعودية واالمارات
مباركًا وضع المقاومة في قائمة االرهاب..

العدو الصهيوني: اتفقنا مع "أشقائنا العرب" على نقاط كثيرة 
منها مواجهة حزب الله

السعودية.. "اتحاد قوى المعارضة في جزيرة 
العرب" يعلن والدته

قــوى  أعلنــت  العربــي:-  كيهــان  طهــران- 
سياســية ســعودية معارضة آلل ســعود تأســيس 
تحالــف جديــد للمعارضــة تحــت عنــوان "اتحــاد 
قــوى المعارضــة فــي جزيــرة العــرب" ســعيًا الــى 

إحــداث تغييــر ســلمي فــي المملكــة.
وحســب بيــان االتحــاد، عُــرف التحالــف الجديــد 
نفســه بأنــه "اتحــاد سياســي ســلمي يســعى للتغييــر 
والتــداول  الشــعبية  بالمشــاركة  ويؤمــن  السياســي، 

الســلمي للســلطة".

مشددًا أن "كامب ديفيد" لم تعد مصرية - اسرائيلية..

عشقي: السعودية ليست عدواً لـ "إسرائيل" والتطبيع 
معها قادم في القريب

برليــن - وكاالت انبــاء:- قــال اللــواء الســابق فــي االســتخبارات الســعودية، والمقــرب مــن عائلــة آل ســعود الحاكمــة مديــر مركــز 
الشــرق األوســط للدراســات اإلســتراتيجية أنــور عشــقي، إن الســعودية بعــد تســلمها جزيرتــي تيــران وصنافيــر عقــب إقــرار البرلمــان 

المصــري التفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة ســتتعامل مــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي لــم تعــد اتفاقيــة مصريــة- إســرائيلية.
وأكــد واضــاف عشــقي الــذي زار االراضــي المحتلــة بدعــوة مــن كيــان االحتــالل الصهيونــي العــام الماضــي 
ــة، أن  ــه "DW" األلماني ــاة دويتشــه فيل ــع قن ــة م ــي مقابل ــدو االســرائيلي، ف ــان الع ــع كي ــات م ــد للعالق للتمهي
تطبيــع العالقــات بيــن الســعودية مــع "إســرائيل" رهيــن بموافقــة الثانيــة علــى مبــادرة عبــد اهلل خــالل القمــة 

العربيــة فــي بيــروت عــام 2002 بحســب المصالــح المشــتركة.

خالل مباحثاته ورئيس مجلس الدوما الروسي..

الريجاني: ايران وروسيا تكافحان االرهاب بصورة حقيقية 
على نقيض شعارات بعض الدول

منظمات حقوقية: في البحرين إرهاب دولة وسياسة قمعية طائفية ممنهجة..

القوات الخليفية تداهم الدراز والدير وتعبث بممتلكات المواطنين وتعتقل العديد منهم بينهم نساء
* المجمع األمني الخليفي يستدعي عددا من النشطاء ويعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لدفعهم وقف أنشطتهم والعمل لصالح أجهزة السلطة

الرئيس روحاني يتلقى دعوة رسمية 
لزيارة البرازيل

طهــران - ارنــا:- التقــى ســفيرنا الجديــد فــي برازيليــا علــي ســقائيان الرئيــس البرازيلــي ميشــال تامــر، 
وقــدم لــه اوراق اعتمــاده.

ــالده،  ــا بالنســبة لب ــات معه ــة االســالمية والعالق ــة الجمهوري ــي اهمي ــد الرئيــس البرازيل ــاء اك ــي اللق وف
ــع المجــاالت. ــات بيــن البلديــن فــي جمي ــر العالق ــى تطوي ــا ال داعي

واعرب الرئيس تامر عن امله بان يقوم الرئيس حسن روحاني بزيارة الى البرازيل.
مــن جانبــه اشــار الســفير ســقائيان خــالل اللقــاء الــى اهــم مجــاالت التعــاون بيــن البلديــن، 
ــات  ــار المنظم ــي اط ــك ف ــة وكذل ــاالت الثنائي ــي المج ــل ف ــع البرازي ــات م ــة العالق ــن اهمي وبيّ
ــن  ــن البلدي ــة بي ــود المتبادل ــذل الجه ــرورة ب ــدا ض ــراف، مؤك ــددة االط ــة ومتع ــة والدولي االقليمي

ــد مــن اســتثمار الفــرص المتاحــة. للمزي

مجزرة مروعة لتحالف اإلجرام السعودي ضد االبرياء العزل في صرواح..

القوة البحرية اليمنية تستهدف سفينة انزال عسكرية تابعة للعدوان السعودي قبالة المخاء
 عمليات نوعية للقوات اليمنية المشتركة ضد الجيش السوداني والمرتزقة ومقتل أعداد كبيرة بينهم ضباط سودانيون وفرار العشرات منهم

حذاري من اللعب 
بالنار 

القناة العبرية الثانية: حزب الله أسّس وحدات خاصة 
للتغلغل داخل »إسرائيل« في الحرب المقبلة

وزير الدفاع األميركي: تسليح األكراد أمر 
محتمل حتى بعد استعادة الرقة

توجه بن سلمان للتطبيع مع »إسرائيل« 
مهدته فتاوى ابن باز!

كاتب سعودي: سلطنة عمان غير مقبولة سعوديا 
ولن تكون عضوا في االتحاد القادم!

التحالف الوطني : الحكومة ترفض »التسوية« مع الذين 
تلطّخت أيديهم بدماء العراقيين 

جيش االعدو الصهيوني : نشاطات المقاومة 
التكنولوحية تشكل تحديًا كبيرا لنا

الرئيس األسد: الشعب السوري لن ينسى 
وقوف أشقائه الروس إلى جانبه

موسكو : تصريحات واشنطن بشأن تحضير 
دمشق لهجوم كيميائي افتراء

على الصفحة الثانية العدد )9601( السنة السابعة والثالثون ، الخميس 4 شوال، 1438 هـ ق 8 تير 1396 هـ ش، 29 حزيران 2017م

قاسمي: قواتنا المسلحة خاصة حرس الثورة االسالمية ستواصل 
اجراءاتها في مكافحة االرهاب بال هوادة

* أفراد من العائلة الخليفية والمجنسين استولوا على منازل األهالي 
ومحتوياتها في الدير وطردوهم منها

*منظمة أميركيون: جهاز األمن الوطني الخليفي يستمر في حمالته 
االنتقامية ضد النشطاء والحقوقيين

كيهــان العربــي - خــاص:- مــرة اخــرى داهمــت 
ــوم  ــي المدع ــي الخليف ــز الطائف ــام التميي ــوات نظ ق
الســعودي  التكفيــري  الوهابــي  االحتــالل  بقــوات 
االماراتــي، منــازل األهالــي فــي بلــدة الديــر، وعمــدت 
الــى طــرد عــدد مــن أصحــاب المنــازل المقتحمــة 
خــارج المنــازل مــن غيــر الســماح لهــم بالتنقــل عبــر 
الســيارة وتــم إجبارهــم علــى الخــروج مشــيا علــى 

ــب الشــمس. ــدام تحــت لهي األق
علــى  بالتعــدي  الخليفيــة  القــوات  وقامــت 
بغــرض  منازلهــم  مــن  وطردهــم  المواطنيــن 
القــوات  أخبرتهــم  كمــا  ســاعات،  عــدة  تفتيشــها 
الخليفيــة بأنهــا ســتحتل بعــض المنــازل عــدة أيــام، 

فــوراً. إخالئهــا  علــى  ســاكنيها  وأجبــرت 
وذكــر الناشــط يوســف الحــوري بــأن أفــرادا مــن 
العائلــة الخليفيــة والمجنســين اســتولوا علــى منــازل 
األهالــي الذيــن تــم طردهــم منهــا، وأنهــم قطنــوا 
إشــراف  علــى محتوياتهــا تحــت  واســتولوا  فيهــا 

القــوات المتعــددة التــي تنفــذ عمليــات االقتحــام 
ــازل. ــى المن ــتيالء عل واإلس

تــم  اعتقــال  حــاالت  هنــاك  بــأن  المصــادر  وأوضحــت 

رصدهــا خــالل المداهمــات، وبينهــا حالــة اعتقــال لســيدة، ولكــن 
ــل بشــأن عــدد المختطفيــن  ــى الســاعة تفاصي ــم تتضــح حت ل

وأســمائهم.

* تدمير وقصف المستشفيات والمدارس من قبل السعودية، وكارثة مرض 
الكوليرا في اليمن ال يمكن السكوت عنها

* القمع وإنتهاكات حقوق االنسان في اإلمارات والسعودية هو نتيجة مباشرة 
للدعم البريطاني خاصة العسكري منه

لنــدن - وكاالت انبــاء:- تحــت عنــوان »أوقفــوا تصديــر األســلحة البريطانية 
ــاء،  ــوم الثالث ــدن ي ــي لن ــدق ويســتلي ف ــارات«، اســتضاف فن للســعودية واإلم

النــدوة التــي دعــت لهــا المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي بريطانيــا.
والنقابييــن  والمحاميــن  الباحثيــن  مــن  عــدد  النــدوة  فــي  شــارك 
البريطانييــن، كمــا حظــي باهتمــام إعالمــي واســع. وكشــفت النــدوة عــن 
ــى  ــا إل ــر رعايته ــا اإلمــارات عب حجــم االنتهــاكات الفظيعــة التــي تورطــت فيه
الجماعــات المســلحة فــي ليبيــا. كمــا ســلط المشــاركون الضــوء علــى جرائــم 

الحــرب التــي قامــت بهــا الســعودية فــي عدوانهــا علــى اليمــن.
وقالــت المحاميــة )ويلمــان ســو( أن ”علــى الحكومــة البريطانيــة أن تكــون 
ليبيــا،  فــي  تورطهــا  رغــم  القانونيــة بدعمهــا لإلمــارات  للتبعــات  مســتعدة 

وتســليحها للســعودية رغــم جرائمهــا فــي اليمــن”.
مــن جانبــه قــال المتحــدث باســم منظمــة )CAAT( آنــدرو ســميث أن الحكومــة 
البريطانيــة ”إن أرادت أن تفعــل شــيئا جيــدا، فعليهــا أن توقــف دعمهــا السياســي والعســكري 

البقية على الصفحة7للنظــام الســعودي المســتبد”. 

عّلــق  انبــاء:-  وكاالت   - المحتلــة  القــدس 
المتحــدث باســم جيــش العــدو الصهيونــي افيخــاي 
ادرعــي علــى مــا ترتكبــه »اســرائيل« مــن مجــازر في 
ــا أخطــاء  ــاًل »انه ــي فلســطين قائ ــة ف ــة الغربي الضف

تحصــل فــي اي بلــد يتعــرض كبلدنــا لهجــوم كبيــر 
ــة«،  ــل منظمــة حــزب اهلل »االرهابي ومنظــم مــن قب
ونحــن نعمــل علــى معالجتهــا ولكــن بعــد االنتهــاء 

ــه. ــن حــزب اهلل«- حســب إدعائ م
وفــي مقابلــة علــى قنــاة روســيا اليــوم« فــي 
ســالم  اإلعالمــي  مــع  القــول  قصــارى  برنامــج 
يشــكل  اهلل  »حــزب  أن  أدرعــي  زعــم  مســافر« 
تهديــدا ألمننــا ونحــن نريــد ان نبقــي علــى هضبــة 
 »،1974 عــام  منــذ  كانــت  كمــا  هادئــة  الجــوالن 
ــي ولكــن  ــج أي ارهاب ــم تعال ــا أن »اســرائيل ل مدعي
هــؤالء الذيــن عالجناهــم هــم جرحــى ســقطوا فــي 

مــع حــزب اهلل«، حســب زعمــه. مواجهــات 
الــدول  وبــارك أدرعــي مــا أقدمــت عليــه بعــض 
قائمــة  علــى  اهلل«  »حــزب  وضعــت  حيــن  العربيــة 
يتعــارض  ال  باالســتيطان  »التوســع  قائــال:  االرهــاب 
مــع اتفاقيــة اوســلو ونحــن نســعى الــى الســالم مــع 
العــرب وخصوصــا بعــد وضــع حــزب اهلل مــن قبــل بعــض 

العربيــة الحكومــات 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس مجلــس 
الشــورى االســالمي الدكتــور علــي الريجانــي ان 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وروســيا تكافحــان 
مــن  النقيــض  علــى  حقيقيــة  بصــورة  االرهــاب 

ــدول. ــض ال ــا بع ــي ترفعه ــة الت الشــعارات الدعائي
جــاء ذلــك خــالل لقــاء الريجانــي مــع رئيــس 
ــن  ــا الروســي فياتشيســالف فولودي ــس الدوم مجل
ــات  ــاء برلمان ــي لرؤس ــر الثان ــش المؤتم ــى هام عل

ــيئول. ــي س ــاء ف ــوم الثالث ــي ي ــاد االوراس االتح
االســالمي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  واعــرب 
عــن شــكره لجهــود رئيــس مجلــس الدومــا الروســي 
فــي المؤتمــر وقــال، ان اقتراحكــم لعقــد هــذا المؤتمــر 
فــي اوروبــا امــر ايجابــي. الفتــًا الــى رغبــة طهــران فــي 

ان تســتضيف المؤتمــر فــي عــام 2019.
واعتبــر العالقــات بيــن طهــران وموســكو بانهــا 
وثيقــة وذات ابعــاد مختلفــة وقــال ان الرئيــس الروســي 
ــه  ــه ب ــذي جمع ــاء ال ــد خــالل اللق ــن اك ــر بوتي فالديمي
ــران . ــات اســتراتيجية مــع اي ــان بــالده تربطهــا عالق ب

مجلــس  رئيــس  وقــال 
الشــورى االســالمي، انــه فــي 
خضــم هــذا الضجيــج االعالمــي 
لبعــض الــدول التــي ترفــع فقــط 
فــان  االرهــاب  مكافحــة  شــعار 
ايــران وروســيا لديهمــا تجربــة 
ــي مكافحــة  مشــتركة ناجحــة ف
االرهــاب فضــال عــن اجراءاتهمــا 
الناجــح  وادائهمــا  االيجابيــة 
علــى الصعيــد الميدانــي اليجــاد 
والتــي  السياســية  الحلــول 

اســتانا.  اجتمــاع  فــي  متابعتهــا  يجــري 
واشــار الــى العــدوان علــى اليمــن قــال: ان المشــكلة 
للغايــة حيــث يشــهد  اليمــن معقــدة  التــي يشــهدها 
كارثــة انســانية واعتقــد بــان الســعوديين ارتكبــوا خطــًأ 

ــه. ــي وحل ــن ف ــوا متورطي ــي اليمــن وبات اســتراتيجيا ف

* الوحدة الصاروخية للجيش اليمني وانصار اهلل تهدد سفن تحالف 

العدوان السعودي باسلحة نوعية جديدة

* الجيش واللجان يصدان تسلال لمجاميع مرتزقة العدوان السعودي في مديرية 

المتون بالجوف والمدفعية تدك تجمعاتهم في الغيل

* القوات اليمنية المشتركة تصد زحفا للمرتزقة بإتجاه منطقة األشقري 

بمأرب وتوقع قتلى وجرحى في صفوفهم


