
متفقدًا قوات "حركة النجباء" في البوكمال..

اللواء سليماني: االنتصار النهائي 
لالسالم وجبهة الحق 

ــق  ــد فيل ــام قائ ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه

االســامية  الثــورة  لحــرس  التابــع  "القــدس" 

ــة  ــي "حرك ــد مقاتل ــواء قاســم ســليماني بتفق الل

النجبــاء" فــي مدينــة  البوكمــال الحدوديــة بيــن 

ســوريا والعــراق .

في ذكرى استشهاد إمامنا الرؤوف..

سياسة االمام الرضا )ع( في فضح 
السلطة الطاغية

KAYHAN-AL-ARABI
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المغرب.. الحكم بسجن معتقلي 
"ثورة العطش" 

محكمــة  قضــت  روتيــرز:-   - الربــاط 
االســتئناف المغربيــة فــي ورزازات، بالســجن 
 7 حــق  فــي  حبســا  وشــهرين  ســنة  بيــن 
خلفيــة  علــى  المتابعيــن  المعتقليــن  مــن 
ــورة 8  ــة زاك ــي شــهدتها مدين االحتجاجــات، الت
ــا  ــة م ــي قضي أكتوبر/تشــرين األول الماضــي، ف

العطــش". بـ"ثــورة  يعــرف  بــات 
ومباشــرة بعــد اإلعــان عــن الحكــم، عرفــت 
قاعــة المحكمــة، احتجاجــات مــن طــرف عائات 
المعتقليــن، الذيــن اســتنكروا األحــكام. وقضــت 

مشيرًا الى أن شخصيات لبنانية متورطة بما حدث مع الحريري..

باسيل: حزب الله حركة مقاومة ومقبول 
من جميع اللبنانيين

طيران إجرام آل سعود يرتكب مجازر جديدة في حجة والحديدة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى..

وكاالت انسانية أممية: الموت يهدد حياة آالف ال تعد وال تحصى من األبرياء في اليمن غالبيتهم أطفال
منظمة الصحة العالمية: )150( ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية قد يموتون خالل األشهر المقبلة

وسحق العراقيون االمال 
االميركية السعودية

اميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني الرابح 
الرئيس من االزمات االقليمية المفتعلة

مشيرًا الى انه يسعى لفرض المزيد من الضغوط االقتصادية على شعبنا..

وزير الدفاع: برنامجنا النووي وقدراتنا 
الصاروخية مجرد ذريعة للعدو 

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر وزيــر الدفــاع العميــد اميــر حاتمــي البرنامــج النــووي المدنــي والقــدرات 
الصاروخيــة مجــرد ذريعــة لــدى العــدو للنيــل منــا مــن ناحيــة بعــض المشــاكل التــي تواجههــا البــاد.

واشــار الوزيــر حاتمــي فــي كلمتــه خــال اجتمــاع لجنــة االقتصــاد المقــاوم فــي محافظــة زنجــان )غــرب 
ــا التــي يشــعر بوجــود  ــورة يســتهدف البــاد فــي المجــاالت والقضاي ــة الث ــى ان العــدو ومنــذ بداي البــاد(، ال
نقــاط ضعــف فيهــا، وقــال: ان العــدو يشــعر منــذ فتــرة بانــه يمكنــه ممارســة الضغــط علــى اقتصــاد البــاد ولكــن 
فــي ظــل يقظــة وفطنــة ســماحة قائــد الثــورة االســامية فقــد تــم تحديــد رؤيــة العــدو هــذه وجــرى التاكيــد 

علــى برنامــج االقتصــاد المقــاوم.

العبادي: تحرير قضاء راوة في وقت قياسي 
يعكس قوة وقدرة قواتنا المسلحة 

فعاليات سياسية فلسطينية : فلسطين التقبل 
التقسيم ومطلوب انهاء الوعد المشؤوم

سوريا : البعض يرى في اإلرهاب سالحا سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا السقاظ الحكومات الشرعية

وزير خارجية لبنان: أزمة الحريري جزء 
من محاولة لخلق فوضى في المنطقة

حزب الله: لن يكون للسعودية مكانة بين اللبنانيين 
اذا استمرت بسياساتها العدوانية 

»داعش« يهدد الفاتيكان 

بـ »كريسماس دامي«؟!

منظمة القسط: نظام مكافحة اإلرهاب يشرعن 
انتهاكات حقوق اإلنسان بالسعودية

النظام السعودي يعرض على األمراء المعتقلين 

إطالق سراحهم مقابل مبالغ مالية

العدد )9716( السنة الثامنة والثاثون ، السبت 29 صفر، 1439 هـ ق 27 آبان 1396 هـ ش، 18 تشرين الثاني 2017م

منوهة أن ممارسات آل سعود تخريبية وتهديد للبلدان االخرى..

طهران: المنطقة لم تشهد من السعودية سوى انتهاكات حقوق االنسان وتأجيج النزاعات
* تكرار الهواجس المصطنعة والعدائية ضد ايران لن تساعد السعودية 

للخروح من أزماتها الداخلية واالقليمية
* لم نشهد من الرياض سوى تكرار وترويج االدعاءات الكاذبة 

وفرض الحصار ضد دول الجوار
* فرنسا لديها رؤية منحازة أزاء االزمات والكوارث البشرية 

بالشرق االوسط وال تفكر سوى ببيع سالحها
المتحــدث  نــدد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــرام قاســمي بممارســات  ــة به باســم وزارة الخارجي
ــا،  ــم تشــهد منه ــة ل الســعودية، موضحــا ان المنطق
ســوى  ايجابيــا  تصرفــا  االخيــرة،  االعــوام  خــال 
ــن  ــج النزاعــات بي ــوق االنســان وتاجي ــاكات حق انته

العربيــة واالســامية. البلــدان 
وقــال قاســمي، ردا علــى التخرصــات االخيــرة 
لوزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر منوهــا 
الــى ممارســات نظــام آل ســعود التخريبيــة فــي 
المنطقــة، ان بلــدان المنطقــة لــم تشــهد منهــا خال 
االعــوام االخيــرة ســوى التكــرار والترويــج لادعــاءات 
الحصــار  وفــرض  اســاس  الي  الفاقــدة  الجوفــاء 
االقتصــادي علــى بلــدان الجــوار وتهديــد البلــدان 
االخــرى باشــعال نيــران الحــروب داخــل أراضيهــا 
ــف  ــات والطوائ ــف االقلي ــن مختل ــن بي ــج الفت وتأجي
وممارســة الضغــوط علــى المســؤولين السياســيين 
ــم اســتقالتهم وســحق  ــدان االخــرى لتقدي ــي البل ف
كرامتهــم والتدخــل فــي شــؤون االخريــن بهــدف 

زعزعــة االتفاقــات الدوليــة. 
ووصــف مثــل هــذه السياســات بمثابــة تحذيــر 
ايقافهــا  والعالــم برمتــه مايتطلــب  للمنطقــة  جــاد 

بســرعة. 
وزيــر  ادعــاءات  ان  الشــك  قاســمي،  واكــد 
الخارجيــة الســعودي لــن تقلــل مــن مســؤولية هــذا 
البلــد ازاء زعزعــة االســتقرار واالمــن فــي المنطقــة.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المنتحــدث  وانتقــد 
تصريجــات وزيــر الخارجيــة الفرنســي االخيــرة فــي 
المصطنعــة  الهواجــس  تكــرار  ان  واكــد  الريــاض، 
والعدائيــة ضــد ايــران لــن تســاعد الســعودية علــى 

الخــروح مــن ازماتهــا الداخليــة واالقليميــة.
وقــال قاســمي معلقــًا علــى تصريحــات وزيــر 
الصحفــي  مؤتمــره  خــال  الفرنســي  الخارجيــة 
ــاض: ان  ــي الري ــره الســعودي ف ــع نظي المشــترك م
ــزورون  ــن ي ــة الذي ــدول االجنبي ــؤولي ال ــض مس بع
الراهنــة  الحقائــق  يتجاهلــون  الفارســي  الخليــج 
والواضحــة جــدا فــي المنطقــة، ويكــررون الهواجــس 

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبر وزيــر الخارجية 
اللبنانــي جبــران باســيل الجمعــة أّن مــا حــدث مــع 
رئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري أمــر غيــر 
ــن ويعــد تدخــًا  مســبوق ويمــس بكرامــة اللبنانيي

خارجيــًا فــي الشــأن اللبنانــي.
وقــال الوزيــر باســيل خــال مؤتمــر صحفــي 
الفــروف  الروســي ســيرغي  نظيــره  لقائــه  عقــب 
أمــس الجمعــة فــي موســكو، أّن مــا حــدث فــي 
لبنــان يطــال الســلم واألمــن الدولييــن لذلــك هنــاك 

اهتمــام كبيــر مــن المجتمــع الدولــي.
وشــدد علــى أّن لبنــان »ســيرد علــى أي محاولــة 
البــاد  أّن »ســيادة  للتدخــل الخارجــي«، موضحــًا 
ووحدتــه غيــر خاضعــة للبيــع أو الشــراء أو للصفقــات 

التــي قــد يســعى إليهــا البعــض«.
وتابــع باســيل » نحــن نرفــض أي تدخــات ألي 

دولــة فــي الشــؤون الداخليــة للبنــان«.
كمــا لفــت إلــى أّن »حــزب اهلل هــو حركــة مقاومة 

وقــد حــرّر األرض التــي كانــت تحتلهــا إســرائيل 
وهــو حــزب مقبــول مــن قبــل جميــع اللبنانييــن«.

ويأتــي كام وزيــر الخارجيــة اللبنانــي ردًا علــى 
نظيــره الســعودي عــادل الجبيــر الــذي قــال فــي 
مؤتمــر صحفــي اول أمــس الخميــس إّن »حــزب 
اهلل منظمــة إرهابيــة وأداة بيــد إيــران وهــو ســبب 
المشــكلة فــي لبنــان« وتســاءل »إذا كان حــزب اهلل 
حــزب مقاومــة فلــم يحــارب مــع الحوثييــن فــي 

ــوريا؟«. ــن ويقاتــل فــي س اليم
واعلــن وزيــر الخارجيــة اللبنانــي ، أن مــا وقــع 
فــي لبنــان كان ســيؤدي لزعزعــة االســتقرار، بغــض 
ــر مقصــود.  ــك مقصــودا أو غي ــا إذا كان ذل النظــر عم
واوضــح باســيل، أن الشــعب اللبنانــي هــو مــن 
اختــار رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري، وهــو الوحيــد 

المخــول بــأن 

مؤكدا ان لتل ابيب والرياض مصالح مشتركة ضد طهران..

رئيس األركان الصهيوني: السعودية لم تكن يوماً عدوة أو قاتلتنا أو قاتلناها
قريباً.. قمة ايرانية روسية تركية لبحث التسوية 

السورية في سوتشي
* هناك توافق تام بين »اسرائيل« والسعودية 

ولديهما الكثير من المصالح المشتركة 
* ال توجد لدينا أي نية للمبادرة بهجوم على 

حزب اهلل في لبنان والوصول الى حرب
* مستعدون لتبادل المعلومات االستخباراتية 

مع السعودية والوضع اللبناني معقد

االحتــال  جيــش  أركان  رئيــس  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اللقيــط »لتبــادل  ايزنكــوت« اســتعداد كيانــه  الجنــرال »غــادي  الصهيونــي 
المعلومــات االســتخبارية« مــع الســعودية »لمواجهــة ايــران« ونفــى “وجــود أي 

نيــة لــدى الجيــش االســرائيلي لمهاجمــة حــزب اهلل فــي لبنــان.
وقــال »ايزنكــوت« فــي حــوار هــو األول مــن نوعــه مــع موقــع صحيفــة 
»إيــاف« الســعودي الــذي أفتخــر بإجرائــه، قــال: هنــاك توافــق تــامّ بيننــا 
وبيــن المملكــة العربيــة الســعودية والتــي لــم تكــن يومًــا مــن األيــام عــدوة أو 

موســكو - وكاالت انبــاء:- اعــرب وزيــر الخارجيــة 
الروســي »ســيرغي الفــروف« عــن أمــل موســكو 

رؤوســاء  بيــن  الثاثيــة  القمــة  تســاعد  أن  فــي 
روســيا وإيــران وتركيــا فــي مدينــة سوتشــي لبحــث 
التســوية الســورية وتفعيــل مفاوضــات مباشــرة بيــن 

ــة. ــة والمعارض الحكوم
ــده  ــي عق ــر صحف ــروف خــال مؤتم وأوضــح الف
لويــس  المكســيكي  نظيــره  مــع  موســكو  فــي 
فيديغــاراي، أن الحديــث يــدور عــن صياغــة دســتور 
جديــد وتنظيــم انتخابــات علــى أساســه، مشــيرًا 
الــى أن هــذه األفــكار جــاءت فــي بيــان مشــترك 
بوتيــن  فاديميــر  الروســي  الرئيســان  أصــدره 
قمــة  هامــش  علــى  ترامــب  دونالــد  واألميركــي 
منتــدى التعــاون االقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط 

الهــادئ فــي فيتنــام.
ــى ضــرورة أن تحــل  ــر الروســي عل وشــدد الوزي
هــذه المســائل علــى أســاس التوافــق بيــن الحكومــة 
قــرار  يتطلبــه  كمــا  المعارضــة،  الفصائــل  وكافــة 
ــاء  ــدًا أن لق ــم 2254، مؤك ــي رق ــن الدول ــس األم مجل

نعزي العالم االسالمي بذكرى استشهاد غريب طوس االمام علي بن موسى الرضا )عليهما السالم(

ــا وبينهــم بمــا يتعلــق  ــا بينن ــا تامً ــا أو قاتلناهــا، واعتقــد ان هنــاك توافًق قاتلتن
بالمحــور االيرانــي، فأنــا كنــتُ فــي لقــاء رؤســاء األركان فــي واشــنطن وعندمــا 
ســمعت مــا قالــه المنــدوب الســعودي وجــدتُ أنــه مطابــق تمامًــا لمــا افكــر بــه 
بمــا يتعلــق بايــران وضــرورة مواجهتهــا فــي المنطقــة وضــرورة إيقــاف برامجهــا 

التوســعية«- حســب تعبيــره.
وأضــاف ردًا علــى ســؤال حــول مــا اذا كانــت »اســرائيل« قــد شــاركت 

الســعودية بمعلومــات فــي الفتــرة األخيــرة، 

* مليون طفل يمني مهددون باالصابة بالدفتيريا ونحو 2ر3 
مليون شخص آخرين على شفا الجوع

* األمم المتحدة: حصار تحالف العدوان السعودي على اليمن 
يمنع وصول المساعدات اإلنسانية

* عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية ضد مرتزقة العدوان 
السعودي وتكبدهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد


