
ناشطون سعوديون يطلقون هاشتاغا 
"لن يمحو ذكر النمر"

اطلــق ناشــطون  العربــي:-  طهــران - كيهــان 
ســعوديون علــى موقــع التواصــل االجتماعــي "تويتر"، 
وســمًا يحمــل عنــوان "# لن_يمحو_ذكر_النمــر"، 
وذلــك بمناســبة مــرور 600 يــوم علــى استشــهاد عالــم 
الديــن الســعودي آيــة اهلل الشــيخ نمــر باقــر النمــر.
ــاء  ــة مســاء أمــس االربع ــذه الحمل ــت ه وانطلق
دعــا  حيــث  للســعودية،  المحلــي  بالتوقيــت   23

المغــردون

في الذكرى الـ48 الحراقه من قبل الصهاينة..

لجنة الدفاع عن الثورة االسالمية للشعب الفلسطيني: اسم االقصى 
سيبقى مشرقا على قمة االمة االسالمية

طهــران - كيهــان العربــي:- اصــدرت لجنــة الدفــاع عــن الثــورة االســامية 
بيانــا  ايــران  فــي  الجمهوريــة  رئاســة  دائــرة  لــدى  الفلســطيني  للشــعب 
بمناســبة حلــول الذكــرى الســنوية )الثامنــة واالربعيــن( لحــرق المســجد 
ــه ان اســم االقصــى  ــدة في ــى، مؤك ــة المســلمين االول ــارك قبل االقصــى المب

ــة االســامية . ــة االم ــي قم ــخ مشــرقا ف ــرّ التاري ــى م ســيبقى عل
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مشددًا أنه يمثل جميع األطياف العراقية بأكملها وبعيدًا عن كل التخرصات..

الفياض: إيران قدمت الدعم للحشد الشعبي بعد أن أمتنع الجميع عن ذلك
جيروساليم بوست: انضمام اسرائيليين 

الى تنظيم “داعش”

بعد هزائم التنظيم الكبيرة في المنطقة..

»ZDE« األلمانية تكشف عن  تعاون أميركي 
الماني خطير لتأهيل »داعش« من جديد

ZDE برليــن – وكاالت : كشــفت  وكالــة
نقلــت  األميركيــة  االســتخبارات  ان  األلمانيــة 
عــددا مــن األشــخاص العراقييــن مــن دهــوك 
ــة  ــى والي ــم إل ــة ث ــر األلماني ــة هانوف ــى مدين ال
احــد  مــن  نقلهــم  تــم  أن  بعــد  كاليفورنيــا 
المخيمــات فــي دهــوك ضمــن برنامــج الحكومــة 
مــن  التأهيــل  )بإعــادة  المتخصــص  األلمانيــة 

داعــش(.
وجــاء هــذا التحــرك االميركــي االلمانــي بعد 
ان منــي »داعــش: بالهزائــم الكبيــرة ووصــل الــى 

خالل لقائه الرئيس الروسي في سوتشي..

نتنياهو: تعزيز إيران لتواجدها في سوريا يشكل 
تهديداً لوجود"إسرائيل"

مؤكدًا أن محاوالت زرع الفرقة بين إيران ودول المنطقة فشلت حتى اآلن..

ظريف: سياسات السعودية في المنطقة تخريبية وعادت بالضرر عليها

أميركا: ُهزمنا في أفغانستان
واشــنطن - وكاالت انبــاء:- اعتــرف وزيــر الخارجيــة األميركــي "ريكــس تيلرســون"، بإخفــاق بــاده وتراجــع 

دورهــا فــي أفغانســتان معربــا عــن أملــه أن تتمكــن بــاده مــن فــرض االســتقرار هنــاك.
ووصــف "تيلرســون" أداء واشــنطن فــي أفغانســتان، وفقــا لوكالــة تــاس الروســية بـ"الهزيمــة خــال الســنة 
ونصــف الســنة األخيــرة بــل ربمــا أكثــر مــن ذلــك" وتــدارك الحديــث قائــا:  نحــن نعتقــد أننــا قــادرون علــى 
تصحيــح مســارنا فــي أفغانســتان علــى أقــل تقديــر ســنعمل علــى اســتقرار األوضــاع هنــاك، ونأمــل بعــد ذلــك 

برؤيــة نجاحــات معينــة علــى ســاحة المعركــة.
وأوضــح وزيــر الخارجيــة األميركــي أن االســتراتيجية الجديــدة لواشــنطن تهــدف إلجبــار حركــة طالبــان 
علــى الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات  مشــددا علــى وجــوب إســراع الحكومــة األفغانيــة فــي جهــود اإلصــاح 

خصوصــا فيمــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد واالرهــاب.

كفى يا آل السفاحين 
سفكا للدماء 

تدهور النفط يهبط باحتياطات السعودية 
لنحو 533 مليار دوالر

نيويورك تايمز تحذر من مخاطر 

استقالل الكرد

القاهرة: إلغاء لقاء شكري وكوشنر بسبب 
قطع المساعدات األميركية لمصر

خبير لبناني: السعودية دولة طائفية ال تقبل 

بوجود الشيعة على اراضيها

العبادي: القطعات العسكرية تتقدم باتجاه 
مركز تلعفر وسط انهيار »داعش«

300 طفل فلسطيني أسير بسجون االحتالل الصهيوني 

محرومون من حقوقهم خاصة التعليم

سوريا: رغم اشعال الحرب ضدنا ستبقى 
قضية فلسطين القضية المركزية لنا

واشنطن بوست: ترامب أدلى بأكثر 

من ألف تصريح مضلل أو كاذب

العدد )9647( السنة السابعة والثاثون ، الخميس 2 ذو الحجة، 1438 هـ ق 2 شهريور 1396 هـ ش، 24 آب 2017م على الصفحة الثانية

جابري انصاري: اليوم نحتاج تعاليم اإلمام الصدر على صعيد 
مكافحة اإلرهاب الصهيوني والتكفيري

* على الرياض إعادة النظر في بعض سياساتها لتصب في مصلحتها 
وفي حال قيامها بذلك سترى ردا إيجابيا من طهران

* اعلنا مرارا استعدادنا للحوار مع السعودية ونبذل كافة جهودنا للتوصل 
الى حل سياسي لتسوية األزمات في المنطقة

* في رسالته ألمانو: زيارة مسؤولة أميركية لفيينا ستكون لها تداعيات 
سلبية على االتفاق النووي و »1+5«

طهــران - كيهــان العربــي:- أكــد وزيــر الخارجيــة 
ــى أن الســعودية  ــف عل ــد جــواد ظري ــور محم الدكت
تبحــث عــن مصالحهــا فــي إثــارة التوتــرات فــي 
المنطقــة ويجــب عليهــا إعــادة النظــر فــي بعــض 

سياســاتها.
فــي  االســامية  الجمهوريــة  عاقــات  وحــول 
بــأن  ظريــف  الوزيــر  قــال  الســعودية،  مــع  ايــران 
مــع  جيــدة  عاقــات  إلقامــة  دومــا  تدعــو  طهــران 
جيرانهــا لكــن نــرى بــأن سياســات الســعودية فــي 

عليهــا. بالضــرر  وعــادت  تخريبيــة  المنطقــة 
وأضــاف بــأن سياســات الجمهوريــة االســامية 
فــي ايــران بالمنطقــة سياســة اســتراتيجية فــي أطــر 
محــددة ونؤكــد علــى إيجــاد منطقــة  آمنــة وقويــة 
ــران  ــي مصلحــة إي ــه يصــب ف ــرى بأن ــة ون ومتضامن
والمنطقــة مشــيرا الــى أن سياســة طهــران للتعــاون 
مــع دول المنطقــة والســعودية تأتــي فــي هــذا االطــار 

ولــم تتغيــر.
وفــي إشــارة الــى مــا طــرح حــول مطلــب الريــاض 
مــن الســلطات العراقيــة للتوســط بيــن البلديــن أكــد 
علــى أنــه يجــب أن ال نحبــس أنفســنا فــي ســجن 

التصريحــات السياســية وتحديــدا حينمــا تطــرح في 
االعــام وتكــون غيــر دقيقــة وقــد أجريــت محادثــات 
مــع بعــض الســلطات العراقيــة بعــد زيارتهــا الــى 
الســعودية وأعلــم بــأن نشــر بعــض التصريحــات 
فــي وســائل اإلعــام ليــس دقيقــا ونــرى بأنــه يجــب 
علــى الســعودية إعــادة النظــر فــي بعــض سياســاتها 
وإنهــا تصــب فــي مصلحتهــا وفــي حــال قيــام الرياض 

بإعــادة النظــر فــي بعــض سياســاتها ســترى ردا 
إيجابيــا مــن جانــب إيــران.

باســم  المتحــدث  تصريحــات  شــأن  وفــي 
وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي الــذي أكــد علــى 
لتخفيــف  مطلوبــة  خطــوات  باتخــاذ  إيــران  قيــام 
التوتــرات مــع الســعودية وأنــه حــان دور الريــاض 

* عدد أفراد قوات الحشد الشعبي )140( الف عراقي بينهم )40( الفا من المناطق 
السنية باالضافة الى المسيحيين وااليزيديين والكرد الفيليين

طهــران - كيهــان العربــي:- كشــف رئيــس هيئــة الحشــد 
الشــعبي ولمستشــار األمنــي الوطنــي العراقــي فالــح الفيــاض 
ــي والدعــم  ــق حــول تشــكيل الحشــد الشــعبي العراق عــن حقائ

ــها. ــط لتأسيس ــم التخطي ــم يت ــي ل ــوة الت ــذه الق ــي له اإليران
وقــال فيــاض فــي حــوار مــع »وكالــة ســبوتنيك« الروســية، أن 
الحشــد الشــعبي يمثــل جميــع األطيــاف العراقيــة بأكملهــا بعيــدًا 

عــن كل تخرصــات مــن ال يعرفــون طبيعــة الحشــد الشــعبي 
المناطــق  أبنــاء  يشــكل  عراقــي،  ألــف   140 تعــداده  يبلــغ  الــذي 
الســنية منهــم حوالــى 40 ألفــا، باإلضافــة لمشــاركة كل المكونــات 
العراقيــة مــن مســيحيين وأيزيدييــن والكــرد الفلييــن، الحشــد 
يمثــل التوزيــع الجغرافــي مــن محافظــات صــاح الديــن، كركــوك، 

ــي. ــار  وديال األنب

انبــاء:-  وكاالت   - المحتلــة  القــدس 
كشــفت صحيفــة “جيروســاليم بوســت” 

األربعــاء، أن جهــاز  أمــس  اإلســرائيلية، 
األمــن الداخلــي اإلســرائيلي تعــرف علــى 
ــم  ــى تنظي ــا إل ــة إســرائيليين انضم هوي

ــي ســوريا. ــي ف “داعــش” اإلرهاب
أن  اإلســرائيلية  الصحيفــة  وذكــرت 
األمــن الداخلــي اإلســرائيلي وضــع الئحــة 
تضــم حوالــى 20 إســرائيليا انضمــوا إلــى 
تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي وأغلبيتهــم 
مــن العــرب، لكــن مــع انضمــام مواطنيــن 
اإلســرائيلية  الداخليــة  اعتبــرت  يهــود 
كونهــم  نوعهــا  مــن  فريــدة  الحالــة 
اعتنقــوا اإلســام وانضمــوا إلــى التنظيــم 

اإلرهابــي.
األمنيــة  التقاريــر  وبحســب 
ــن  ــإن اإلســرائيليين اللذي اإلســرائيلية، ف
انضمــا للتنظيــم همــا، امــرأة )28 عامــا( 
)32 عامــا(  أســدود، ورجــل  مــن مدينــة 
االتحــاد  فــي  ولــدا  اللــد،  مدينــة  مــن 
االراضــي  إلــى  وهاجــرا  الســوفيتي، 

مبكــرة. ســن  فــي  المحتلــة 

موســكو - وكاالت انبــاء:- شــنّ رئيــس الــوزراء 
الذعــًا  هجومــًا  نتنياهــو«  »بنياميــن  اإلســرائيلي 
ضــدّ إيــران قائــًا إنهــا تهــدد »وجــود إســرائيل« فــي 

ــة. المنطق
مدينــة  وصــل  الــذي  »نتنياهــو«  وهاجــم 
الموســاد  رئيســي  برفقــة  الروســية  سوتشــي 
ومجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي للقــاء الرئيــس 
إيــران  هاجــم  بوتيــن«،  »فاديميــر  الروســي 
متهمــًا إياهــا بمواصلــة »تهديدهــا لوجــود الدولــة 
وتطويــر  إرهابيــة  منظمــات  ودعــم  اإلســرائيلية 

إدعاءاتــه. حســب  صواريــخ«-  برنامــج 
األوســط  الشــرق  فــي  الوضــع  »إّن  وأضــاف، 
ــذل  ــران تب ــة ســريعة، وإّن إي اآلن يتســم بديناميكي
ــذا  ــي ســوريا. وه ــا ف ــز تواجده ــة لتعزي ــودًا هائل جه
يشــكل تهديــدًا إلســرائيل والشــرق األوســط، وفــي 

اعتقــادي للعالــم بأســره«.
ــارت  ــد أش ــرائيلية ق ــام إس ــائل إع ــت وس وكان
الــى أن »نتنياهــو« أجــرى مشــاورات أمنيــة يــوم 

مســؤولين  مــع  الثاثــاء 
ســفره  قبيــل  إســرائيليين 
الــى روســيا للقــاء الرئيــس 

الروســي.
القنــاة  كشــفت  كمــا 
اإلســرائيلية  العاشــرة 
زيــارة  أّن  عــن  أيــام  قبــل 
موســكو  الــى  »نتنياهــو« 
خاطفــة«  »زيــارة  ســتكون 
»التمركــز  خالهــا  يبحــث 

ســوريا«. فــي  االيرانــي 
وأضافــت القنــاة  أّن االتفــاق الــذي وّقــع بيــن 
الواليــات المتحــدة وروســيا حــول جنــوب ســوريا 
»يقلــق إســرائيل« كونــه »يثبّــت وجــود إيــران« فــي 

المنطقــة.

* الحشد جاء استجابة لفتوى المرجعية الدينية وبعد إصابة 
الجيش بانتكاسة في الموصل

* استفدنا من خبرات الجماعات التي كان لها تاريخ في مواجهة القوات األميركية 
ومن لهم تاريخ جهادي كنواة وطليعة للحشد 

* ال نبخس من قدم لنا الدعم والمساعدة ومن ذكرناهم أي إيران وحزب اهلل حيث 
قدموا لنا الدعم في األيام األولى لسقوط الموصل

* االستفتاء في اقليم كردستان اجراء غير شرعي وال نعترف بنتائجه وسيكون له 
نتائج سلبية على العراق و »اسرائيل« وحدها ترحب به

البقية على الصفحة7

بعد فشل آل سعود من تحقيق اي من اهدافهم العدوانية في اليمن..

استهداف العدوان السعودي هذه المرة للجبهة الداخلية عرقلة االنتصار
أنصار اهلل: ما حصل هو استهداف مباشر وواضح لساحات التعبئة والصمود ومسيرات دعم الجبهات
* عمليات نوعية للجيش واللجان في نجران وعسير وجيزان وشبوة ولحج 

والبيضاء ضد العدوان ومرتزقته والخسائر فادحة
* قوات العدوان السعودي تعترف بمقتل حوالى )60( عسكريًا في 

الشريط الحدودي بينهم العديد من القيادات
* الصماد: أدعو العقالء في المؤتمر الشعبي للقيام بواجبهم وتوجيه الخطاب توجيها 

سليما وعدم االنزالق في اإلساءة لشرفاء البلد وأحراره
* اللجان الشعبية: صالح تجاوز الخط األحمر والبادئ أظلم ووصفه لنا 

بميليشيات هو طعنة في الظهر وهو الغدر بعينه


