شريعتمداري :العقوبات االميركية الجديدة هي الوليد غير الشرعي
«للمفاوضات االم» وستولد مئات العقوبات ان بقيت مستمرة
على الصفحة الثانية

رسالة الحشد لمن
يعنيه االمر

KAYHAN-AL-ARABI
8صفحات

على الصفحة الثانية

15000ريال

العدد ( )9637السنة السابعة والثالثون  ،االحد  20ذو القعدة 1438 ،هـ ق  22مرداد  1396هـ ش 13 ،آب 2017م

لدى استقبال وزير الخارجية المبعوث األممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ..

طهران :البد من إنهاء الفاجعة االنسانية في اليمن والوصول الى حلول سياسية

تصنيعنا العسكري يزود بنجاح مقاتالت
أف -7بصواريخ ومعدات حديثة

ندعم جهود األمم المتحدة لحل األزمة في اليمن لكن نجاحها رهن برعاية الحياد وفقا لمسؤولياتها الذاتية

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد
ظريــف علــى ضــرورة إنهــاء الفاجعــة اإلنســانية والوصــول الــى حلــول سياســية
شــاملة لالزمــة فــي اليمــن.
وشــدد الوزيــر ظريــف خــال اســتقباله أمــس الســبت المبعــوث األممــي
الــى اليمــن اســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد ،علــى ضــرورة انهــاء األزمة االنســانية
المقيتــة فــي اليمــن ،وبحثــا الطرفــان آخــر التطــورات اليمنيــة.
مــن جانبــه اكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون العربيــة واالفريقيــة
حســين جابــري انصــاري ،علــى حمايــة الجمهوريــة االســامية فــي
ايــران لجهــود األمــم المتحــدة لحــل األزمــة فــي اليمــن ،وقــال ان نجــاح
األمــم المتحــدة لحــل األزمــة فــي اليمــن رهــن برعايــة الحيــاد وفقــا
لمســؤولياتها الذاتيــة.
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* نسعى لتتمكن األمم المتحدة وفقا للحقائق السائدة ومطاليب الشعب اليمني،
من استرجاع الثقة المفقودة واعادة قطار السالم في المنطقة
* ولد الشيخ احمد :نثمن دعم ايران الرساء السالم واالستقرار في اليمن
وأنه ال حل عسكريا لألزمة هناك
* األمم المتحدة ال تريد اتخاذ اجراء قانوني ضد السعودية لحؤولها دون وصول
المساعدات االنسانية خاصة االدوية للشعب اليمني !!

مؤكداً أننا لم نتقدم في االراضي السورية أبدا..

المهندس :الحشد يمتلك صورا ووثائق تثبت هبوط
طائرات أميركية في مناطق "داعش"

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد نائــب
رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي بالعــراق أبــو
مهــدي المهنــدس ،امتــاك الحشــد صــورا
ووثائــق تثبــت هبــوط طائــرات اميركيــة فــي
مناطــق «داعــش» ،فيمــا اشــار الــى انــه لــوال
العراقييــن الذيــن يقاتلــون بســوريا لســقطت
الدولــة الســورية.
وقــال المهنــدس خــال مؤتمــر صحفــي
عقــده ببغــداد  ،ان ابقــاء الحشــد الشــعبي
يكــون رهــن القــرار السياســي ،مبينــا ان
هنــاك برلمانــا هــو مــن يقــرر ،ولكــن يبقــى
العــراق يحتــاج للحشــد خاصــة مــع مــا يمــر
بــه.
واضــاف :لدينــا صــور وافــام ووثائــق تبيــن
هبــوط الطائــرات االميركيــة فــي المناطــق
التــي يســيطر عليهــا «داعــش» ،مشــيرا الــى
ان تلعفــر مطوقــة بدرجــة  ،360وننتظــر االوامــر
القتحامهــا الــى جانــب القــوات االمنيــة.

وتابــع ،ان الحشــد لــم يتقــدم فــي
االراضــي الســورية ابــدا ،موضحــا انــه يعالــج
مواقــع «داعــش» داخــل االراضــي الســورية
بواســطة المدافــع والكاتيوشــا.
واتهمــت كتائــب ســيد الشــهداء التابعــة
للحشــد الشــعبي فــي  7اب  ،2017القــوات
االميركيــة بقصــف مواقعهــا فــي منطقــة
عكاشــات قــرب الحــدود العراقيــة الســورية،
وفيمــا اشــارت الــى انهــا لــن تســكت عــن
ذلــك ،دعــت الفصائــل المســلحة بالحشــد
الــى االجتمــاع والــرد المناســب.
فيمــا نفــى التحالــف الدولــي الــذي تقــوده
أميــركا لمحاربــة تنظيــم «داعــش» وكمــا فــي
الســابق ،اســتهداف مقاتالتــه لقــوات الحشــد
الشــعبي فــي العــراق ،واصفــا األنبــاء التــي
تحدثــت عــن ذلــك بـ»غيــر الدقيقــة»!!.

طهــران  -تســنيم -:حقــق فريــق حــرس الثــورة
اإلســامية للمدفعيــة وفريــق الجيــش االيرانــي
للطائــرات بــدون طيّــار المركــز الثالــث فــي اطــار
منافســات األلعــاب العســكرية الدوليــة فــي روســيا.
وتقــام منافســات قســم المدفعيــة فــي اطــار
األلعــاب العســكرية الدوليــة فــي روســيا ،فــي الصيــن
بمشــاركة دول عــدة.
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الشيخ الصالح :تهجير أهالي العوامية ليس بعيدا ً
عن مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني

اليوم ..نصرالله يتحدث بالذكرى
الـ  11لالنتصار االلهي عام 2006

طهــران  -كيهــان العربــي -:يتحــدث األميــن
العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــراهلل فــي
المهرجــان المركــزي الــذي يقيمــه حــزب اهلل
بمناســبة الذكــرى  11لالنتصــار اإللهــي عــام
 ،2006تحــت عنــوان (زمــن النصــر) ،اليــوم األحــد
الســاعة الخامســة عصــراً بتوقيــت بيــروت (14:00
تــغ) ،فــي ســهل الخيــام  -نبــع الــدردارة جنــوب
لبنــان.

االستقالل مقابل تأجيل االستفتاء!!
غضب الكويتيين من «اإلهانة» خالل

إقليــم كردســتان لإلنفصــال وإســتهداف الشــيعة
فــي العواميــة حلقــات مــن هــذا المخطــط.
وقــال الشــيخ الصالــح علــى هامــش إســتضافته
فــي الملتقــى اإلســبوعي لمنتــدى القــرآن الكريــم
فــي كربــاء المقدســة :إننــا يجــب أن نتحمــل
مســؤوليتنا فــرداً فــرداً تجــاه مايحــاك للمنطقــة مــن
مخطــط كبيــر علــى حســاب العــراق فــي إقليــم
كردســتان وعلــى حســاب الجزيــرة العربيــة فــي
المنطقــة الشــرقية كلهــا والبحريــن واليمــن.
وأضــاف :إن هــذا المخطــط يشــتمل علــى
كعضــو فاعــل وإيجــاد حــل
إدخــال إســرائيل
ٍ
للفلســطنيين ،متابعــا :ان هــذه المخططــات ليســت
بجديــدة ويعــود بعضهــا الــى عــام  2011حيــث تنــوي
الحكومــة الســعودية الخــاص مــن المعارضــة فــي
المناطــق الشــيعية عــن طريــق تهجيــر أبنائهــا
وتوطيــن الفلســطينين وإعطائهــم اإلمكانــات ومــن
ثــم إشــعال صــراع شــيعي ســني.
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األمم المتحدة ترفض طلب تحالف العدوان الغاشم إلدارة مطار صنعاء..

اليمن يستهدف بارجة حربية للعدوان السعودي وسقوط مروحية للقوات االماراتية الغازية
* استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدة مواقع بنجران وجيزان

* مقتل وإصابة أعداد كبيرة في صفوف قوات الغزو والمنافقين بينهم قيادات

وعسير والجوف والبيضاء وتعز صاروخياً ومدفعياً

كبيرة للمرتزقة وهجمات ناجحة للجيش واللجان

لقاء الجبير والصباح
تركيا :لن نسمح بقيام أي
دولة مصطنعة
الحريري :ليست قادرا على زيارة
سوريا ألني محكوم باالعدام!!
على الصفحتين2و3

فريق الحرس والجيش للمدفعية يحل ثالثا ً عالميا
في منافسات األلعاب العسكرية

مشيراً الى أن مشروع انفصال كردستان العراق هو في صلب الخطة..

طربــاء المقدســة  -وكاالت انبــاء -:اوضــح
المعــارض البحرانــي الشــيخ عبــداهلل الصالــح أن
هنــاك مخططـاً كبيــراً يجــري إعــداده مــن قبل بعض
الجهــات اإلقليميــة للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي
وتوطيــن الفلســطينين فــي الــدول العربيــة وخطــة

بارزاني يطلب ضمانات من اميركا بشأن

طهــران -كيهــان العربي-:اعلــن قائــد قاعــدة الشــهيد بابائــي الجويــة،
العميــد الطيــار مســعود روز خــوش ،ان القــوة الجويــة للجيــش نجحــت فــي
تحقيــق انجــازات جديــدة منهــا اختبــار اطــاق صواريــخ مــن مقاتــات -7F
بنجــاح وتزويدهــا بمعــدات حديثــة.
واضــاف العميــد روز خــوش ،انــه يجــري حاليــا اختبــار تزويــد مقاتالت-7F
بمختلــف انــواع القنابل.
وتابــع قائــا :تــم تأهيــل طائــرات  -7PCللقيــام بالعمليــات القتاليــة حيــث
تــم تركيــب مدفــع رشــاش علــى هــذا الطائــرات واختبارهــا بنجــاح.

كيهــان العربــي  -خــاص -:قالــت القــوة البحريــة
والدفــاع الســاحلي المشــتركة للجيــش واللجــان
أمــس الســبت انهــا اســتهدفت بارجــة تابعــة
للعــدوان الســعودي  -األميركــي الغاشــم داخــل
مينــاء المخــاء فــي الســاحل الغربــي للجمهوريــة
اليمنيــة.
وكانــت القــوة البحريــة اليمنيــة قــد اســتهدفت
فــي  29تموز/يوليــو الماضــي ،بارجــة عســكرية
إماراتيــة معاديــة قبالــة ســواحل المخــاء بســاح
مناســب.
يذكــر أن القــوات البحريــة اليمنيــة اســتهدفت 12
ســفينة وبارجــة حربيــة ،وأكثــر مــن  10زوارق حربيــة،
منــذ بــدء عمليــات الــرد والــردع علــى العــدوان
الســعودي األمريكــي القائــم علــى البــاد.
أمــا الوحــدة الصاروخيــة اليمنيــة المشــتركة
فقــد اســتهدفت مســاء الجمعــة تجمعــات للجيــش
الســعودي ومرتزقتــه فــي مواقــع الطلعــة الشــمالي

وقبالــة منفــذ الخضــراء ،وفــي الــزور ورقابــة رجــا
ورقابــة الفــواز بنجــران ،وكذلــك مركــز محولــة
ومنفــذ الطــوال وموقــع القمبــور بجيــزان ،محققــة
اصابــات مباشــرة ومكبــدة مرتزقــة العــدو البربــري
خســائر كبيــرة فــي العــدة والعتــاد .
ولفــت مصــدر عســكري بقولــه لصحفتنــا ،أن

إيران تنظم معرضا للمواد الغذائية
في قطر

طهران-ايســنا -:أعلنــت دائــرة العالقــات العامــة فــي منظمــة توســيع التجــارة فــي البــاد عــن تنظيــم
معــرض للمــواد الغذائيــة فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة إعتبــاراً مــن  10حتــى  13ســبتمبر المقبــل.
واكــد البيــان الصــادر عــن دائــرة العالقــات العامــة علــى أنــه فــي ظــل أهميــة توســيع نطــاق الصــادرات غيــر
النفطيــة اإليرانيــة الــى مختلــف دول العالــم وتحديــدا قطــر وإتجاهــات منظمــة توســيع التجــارة حيــال تنظيــم
المعــارض المخصصةللمــواد الغذائيــة ندعــو الناشــطين اإليرانييــن فــي مجــال إنتــاج وتصديــر المــواد الغذائيــة
الرســال طلباتهــم الــى الدائــرة للمشــاركة فــي المعــرض المقــرر تنظيمــه فــي الدوحــة.

مشدداً أن المقاتالت السعودية  -واالسرائيلية تستهدف الشيعة فقط سواء كانوا في اليمن أو سوريا..

فيسك :التحالف األميركي  -السعودي  -اإلسرائيلي يكره إيران ويسعى إلخفاء الحقيقة وال عالقة له بالشعوب
* لماذا صدرت دول مجلس التعاون مقاتليها وأموالها ألكثر الجماعات االسالمية السنية شراسة في المنطقة؟ ولماذا ال توجه "إسرائيل" مدافعها لتلك الجماعات بل فتحت مستشفياتها الستقبالهم

* أميركا ورئيسها المخبول جزء من التحالف السعودي  -االسرائيلي
المضاد للشيعة والمعادي اليران وحرية الرأي
* التحالف بين الرياض وتل أبيب موجود على أرض الواقع وهو إنجاز
لألخيرة وإن كل الخيارات متاحة فيه
* تغطية قناة «الجزيرة» لألوضاع في الكيان االسرائيلي مثيرة
للشفقة ،وتدور حول تملق وتودد للدولة العبرية
طهــران  -كيهــان العربــي -:كتــب "روبــرت فيســك" مقــا ًال نشــرته صحيفــة
"اإلندبندنــت" البريطانيــة ،اســتعرض فيــه الســر مــن وراء اتفــاق كل مــن
الســعودية و"إســرائيل" علــى إغــاق قنــاة "الجزيــرة" القطريــة ،وقــال :أن اتفــاق
كل مــن الســعودية و"إســرائيل" علــى غلــق قنــاة الجزيــرة القطريــة ،يعنــي
التأكيــد أنهــا تقــوم بأمــر جيــد ،مضي ًفــا أن التحالــف بيــن الريــاض وتــل أبيــب
فــي النهايــة يعــد بطريقــة أو بأخــرى إنجــازًا.
وأشــار إلــى أن هــذا االتفــاق "الســعودي اإلســرائيلي" ليــس جديــدا ،فعندما
يقــع أغنيــاء الســعودية فريســة للمــرض ،فغالبًــا مــا يســافرون بطائراتهــم

طيــران العــدوان الســعودي  -األميركــي شــن عــدة
غــارات علــى موقــع
الطلعة في نجران دون جدوى.
وأطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش اليمنــي
واللجــان الشــعبية مســاء الجمعــة صاروخــا مــن نــوع
«زلــزال »2علــى
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الخاصــة الــى تــل أبيــب للعــاج فــي أفضــل مستشــفياتها ،مضي ًفــا أنــه عندمــا
تقلــع المقاتــات الســعودية واإلســرائيلية فــي الجــو ،فإنهــا تســتهدف الشــيعة
فقــط ســواء كانــوا فــي اليمــن أو ســوريا.
وتابــع ،كــذا عندمــا يشــير الملــك ســلمان الــى إيــران باعتبارهــا التهديــد
األكبــر ألمــن الخليــج (الفارســي) ،بالتأكيــد ســنرى "نتنياهــو" يفعــل المثــل ،ولكــن
يبــدل أمــن الخليــج (الفارســي) بـ(أمــن إســرائيل) ،إال أنــه مــن الغريــب أن تدعــم
بلــد الحريــات ومنــارة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان المزعومــة "إســرائيل"،
محــاوالت الســعودية لقمــع حريــة اإلعــام.
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شؤون دولية
المالكي  :الموقف البطولي لشبابنا انقذ العراق
من هجمة أرهابية وقف العالم خلفها
قلق أممي من تدهور األوضاع
اإلنسانية بغزة
عملية إنزال جوي للجيش السوري خلف
خطوط «داعش» بين حمص والرقة
فنزويال :تخرصات ترامب خطوة حمقاء ومتهورة
وتمثل أعلى مظاهر التطرف في أميركا
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