
الرسالة التي تركها سليماني في أحد منازل البوكمال
ــة  ــي:- نشــرت غرف ــان العرب ــران - كيه طه
عمليــات حلفــاء ســوريا رســالة تركهــا قائــد قــوة 
القــدس اللــواء قاســم ســليماني لصاحــب أحــد 
المنــازل فــي مدينــة البوكمــال يعتــذر فيهــا مــن 
ــن  ــه م ــزل الضطــراره المكــوث في صاحــب المن
الســيطرة  لمعركــة  قيادتــه  خــال  إذنــه  دون 

ــة. ــى المدين عل
وفــي الرســالة، اعتــذر اللــواء ســليماني مــن صاحب 
المنــزل الضطــراره المكــوث فيــه مــن دون إذنــه، وطلــب 

منه مســامحته.

في رسالة التهنئة التي رفعوها الى سماحة قائد الثورة االسالمية..

علماء السنة في ايران: لن نغفل عن كشف فتن الجماعات 
المتطرفة في مرحلة ما بعد "داعش"

ــران  ــي اي ــل الســنة ف ــاء اه ــار علم ــث كب ــي:- بع ــان العرب ــران - كيه طه
رســالة تهنئــة الــى ســماحة قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل العظمــى الســيد 
ــوا  ــن يغفل ــم ل ــا انه ــدوا فيه ــش" اك ــم "داع ــاء حك ــبة انته ــي، بمناس الخامنئ
لحظــة عــن كشــف الفتــن المقبلــة للجماعــات المتطرفــة فــي اوســاط شــباب 

االمــة االســامية فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش.

KAYHAN-AL-ARABI
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مشددًا أن الثورة االسالمية ومسارها وتوجهاتها تحظى بدعم شعبي حاسم..

اللواء جعفري: جبهة المقاومة برهنت جدواها وفاعليتها على االرض وجاهزة تماما لمواجهة التهديدات 
* االنتصارات االخيرة اليعني القضاء الكامل 100% على "داعش" بل يعني القضاء على حكم "داعش" وهناك تفاوت بين االمرين

مؤكدًا وصول الوكالة الدولية الى جميع المواقع التي بحاجة للتفتيش..

آمانو: ايران تعمل على تنفيذ تعهداتها 
في اطار االتفاق النووي

فيسك: السياسة األميركية لم تعد 
موجودة في الشرق األوسط

لنــدن - رويتــرز:- اكــد الكاتــب الصحفــي 
لــه،  مقــال  فــي  فيســك،  روبــرت  البريطانــي 
تعــد  لــم  األميركيــة  الخارجيــة  السياســة  ان 
إلــى  منوهــا  األوســط،  الشــرق  فــي  موجــودة 
ــي الشــرق األوســط،  ــدور األمريكــي ف تراجــع ال

وبــروز قــوى دوليــة علــى الســاحة.
وقــال فيســك فــي مقالــه بعنــوان "السياســة 
فــي  تعــد موجــودة  لــم  األميركيــة  الخارجيــة 
الشــرق األوســط"، "لــم يعــد الشــرق األوســط 
إليــه"،  أن قدمــت  مــا كان عليــه منــذ  يشــبه 
ــه مــن الرئيــس رونالــد ريغــان، إلــى  وأوضــح أنّ

خالل جلسته لبحث اإلضطهاد الديني ضد غالبية الشعب في البحرين..

البحرينيون يطالبون البرلمان األوروبي التدخل لوقف 
التمييز ضد الشيعة في بالدهم

طيران وبوارج التحالف اإلجرامي تستهدف مدارس األطفال في تعز..

العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة ضد أطفال اليمن ويواصل منع وصول المساعدات لصنعاء 

الجمهورية االسالمية تدين بشدة االعتداء االرهابي 
في العريش بمصر

معتبرًا اتحاد وتالحم االمة االسالمية في الظروف الراهنة بانه من أهم الواجبات.. 

القائد: نقدم الدعم ألية ساحة بحاجة لحضورنا في مواجهة الكفر واالستكبار 
اليوم الذي ستعود فيه فلسطين للشعب الفلسطيني ستمثل ضربة حقيقية لالستكبار ونحن سنسعى لتحقيق هذا اليوم

سياسة الرياض  
االنتحارية 

فورين بوليسي: التدخالت العسكرية الخارجية 
انهكت الجيش االمريكي 

جنبالط ينتقد طريقة تعامل 

السعودية مع الحريري 

التغيير: حملة العبادي لمكافحة الفساد 
يجب أن تشمل اإلقليم 

صحيفة بريطانية: مرتزقة اميركيون يقومون 

بتعذيب االمراء السعوديين المعتقلين

حركة النجباء: “داعش” اإلجرامي يمثل مشروعا 
“أميركيا صهيونيا استكباريا” في المنطقة

االحتالل الصهيوني يقمع مسيرات فلسطينية 
مناهضة لالستيطان في الضفة

دي مستورا وبوغدانوف يبحثان في موسكو استئناف 
المشاورات السورية - السورية

الفروف: روسيا ترفض المحاوالت األميركية 
لعسكرة المنطقة اآلسيوية
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الريجاني: "داعش" انتهى واالميركان يبحثون 
عن مغامرة جديدة في المنطقة

* عشرات الشهداء والجرحى في تعز ونهم وصعدة والجوف 
وطائرة أميركية تستهدف المزارعين في البيضاء

* علماء اليمن: نرفض التطبيع مع كيان العدو الصهيوني ونؤكد 
حق الشعوب وحركات المقاومة بالدفاع ضد الغزاة

 كيهــان العربــي - خــاص:- استشــهد عشــرات 
المواطنيــن وجــرح أخــرون فــي غــارات ســعودية 
ــوارج العــدوان  فــي صعــدة والجــوف فيمــا قصفــت ب

ــز. ــي تع ــال ف ــدارس االطف م
الســعودي  العــدوان  طيــران  اســتهدف  كمــا 
وممتلــكات  منــازل  الجمعــة  أمــس  األميركــي 
المواطنيــن فــي نهــم شــمال محافظــة صنعــاء ودمــر 
مســجدا فــي المنطقــة باالضافــة الــى إلحــاق أضــرار 

فادحــة فــي منــازل المواطنيــن.
وذكــر مصــدر محلــي لصحيفتنــا أن طيــران حقــد 
وإجــرام آل ســعود شــن عــدة غــارات علــى قريــة 
ــر  ــي تدمي ــم وتســبب ف ــة نه ــال محمــد بمديري عي
ــازل  ــي من ــة ف ــق أضــرارًا فادح ــة وألح مســجد القري

ــة. ــي القري ــن ف المواطني
ورشــة  الغاشــم  العــدوان  طيــران  واســتهدف 
إلصــاح الســيارات فــي ســوق مســورة بمديريــة 
ــر  ــى تدميرهــا بشــكل كامــل وتدمي ــا أدى ال ــم م نه

ــي الســوق  ــن ف ــن محــات المواطني ــر م ــدد كبي ع
المســتهدف.

كمــا إستشــهد مدنييــن إثنيــن أمــس بغــارة 
لطائــرة اميركيــة بــدون طيــار اســتهدفت مزرعتهــم 

بمنطقــة يــكأل بمحافظــة  البيضــاء.
غــارة  ان  لصحيفتنــا  محلــي  مصــدر  واكــد 
اميركيــة لطائــرة بــدون طيــار اســتهدفت مزرعــة 

* تعرض الكيان الصهيوني الي جهة من جبهة المقاومة فان باقي عناصر 
الجبهة ستنبري لدعمها ضد االحتالل الصهيوني

* القضاء على »داعش« اليعني انتهاء التهديدات امام جبهة المقاومة 
الن المواجهة مع عمالء االستكبار مازالت مستمرة

* ايران لن تسمح مطلقا بالتفاوض حول قدراتها الصاروخية والغرب 
سيلتفت سريعا ان مساعيه ستبقى من دون جدوى 

الثــورة  لقــوات حــرس  العــام  القائــد  اكــد  العربــي:-  - كيهــان  طهــران 
ــورة االســامية جاهــز  ــي جعفــري ان حــرس الث ــواء محمــد عل االســامية الل
تمامــا لمواجهــة التهديــدات مشــيرا الــى ان جبهــة المقاومــة برهنــت جدواهــا 

وفعاعليتهــا علــى االرض. 
وخــال اســتعراضه ألوضــاع المنطقــة خــال مؤتمــر صحفــي، قــال اللــواء 
جعفــري: ان االنتصــارات االخيــرة اليعنــي القضــاء الكامــل 100% علــى »داعــش« 

بــل يعنــي القضــاء علــى حكــم »داعــش« وهنــاك تفــاوت بيــن االمريــن .
وافــاد بــان داعــش يتواجــد علــى شــكل مليشــيات وخايــا نائمــة فــي 
مخلتــف البلــدان ومنهــا افغانســتان وهــو يشــكل تهديــدا لاســام ومــن هنــا 

ــه . ــاط مخططات ــه واحب ــي التصــدي ل ينبغ
اللــواء جعفــري نحــن علــى جاهزيــة تامــة فــي مواجهــة هــذه  وتابــع 
التهديــدات وان جبهــة المقاومــة برهنــت جدواهــا وفاعليتهــا علــى االرض .
ــورة  ــة الث ــرة لجبه ــرة الكبي ــه باالنتصــارات االخي ــري تهاني ــواء جعف ــدم الل وق
ــى  ــيرا ال ــش«، مش ــم »داع ــى حك ــاء عل ــل والقض ــة الباط ــى جبه ــامية عل االس
تزامــن هــذه االنتصــارات مــع اســبوع التعبئــة وقــال: ان ســر االنتصــارات الكبيــرة 
ــع  ــة جمي ــدس ومواجه ــاع المق ــورة االســامية والدف ــان الث ــي اب للشــعب االيران
الطبيعيــة هــو تواجــد ودعــم  الطبيعيــة وغيــر  االمنيــة واالزمــات  المؤامــرات 

ــة . ــوان التعبئ ــاء تحــت عن ــذي ج الشــعب وال

للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  العــام  المديــر  قــال   
ــوم الخميــس وفــي مســتهل  ــو ي ــا آمان ــة يوكي الذري

اجتمــاع مجلــس حــكام الوكالــة، ان ايــران تعمــل 
علــي تنفيــذ تعهداتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي.
وقــال فــي كلمــة القاهــا فــي الجلســة االفتتاحيــة 
لاجتمــاع الفصلــي لمجلــس حــكام الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، اوضــح آمانــو بانــه زار ايــران فــي 
الجمهوريــة  رئيــس  والتقــى  الماضــي  أكتوبــر   29
الدكتــور روحانــي وباقــي المســؤولين االيرانييــن، 
ــل  ــذ الكام ــى التنفي ــارة عل ــال الزي ــدت خ ــال: أك وق
العمــل  بخطــة  المرتبطــة  النوويــة  للتعهــدات 

المشــترك الشــاملة )االتفــاق النــووي(. 
ايــران  شــجعت  أننــي  كمــا  آمانــو:  واضــاف 
علــى االنضمــام الــى البروتكــول االضافــي لمعاهــدة 
حظــر االنتشــار النــووي والتــي تنفذهــا ايــران حاليــا 

بشــكل مؤقــت. 
ومضــى بالقــول: وكمــا يوضــح تقريــري الجديــد 
ــة  ــي الجمهوري ــووي ف ــق الن ــة والتحق ــول المراقب ح
ــن  ــس األم ــرار مجل ــا لق ــران وفق ــي اي ــامية ف االس
التأييــد  ســتواصل  الدوليــة  الوكالــة  فــان   ،2231

مســؤول  طالــب  انبــاء:-  وكاالت   - المنامــة   
لحقــوق  البحريــن  بمرصــد  الدينيــة  الحريــات 
اإلنســان الشــيخ ميثــم الســلمان البرلمــان األوروبي 
بحــث الســلطات البحرينيــة إلطــاق ســراح جميــع 
الســجناء السياســيين وســجناء الــرأي، ورفــع اإلقامــة 
ــة اهلل الشــيخ عيســى  ــى آي ــة المفروضــة عل الجبري

ــيعة. ــد الش ــاد ض ــف االضطه ــم ووق قاس
وعقــد البرلمــان األوروبــي يــوم األربعــاء جلســة 
ملــف  تنــاول  الدينــي  االضطهــاد  حــول  اســتماع 
اضطهــاد الشــيعة فــي البحريــن بحضــور المقــرر 
األممــي الخــاص بحريــة المعتقــد أحمــد شــهيد. 
حيــث اســتمع المشــاركون فــي الجلســة إلــى شــرح 
مفصــل قدمــه الشــيخ ميثــم الســلمان أشــار فيــه 
إلــى أشــكال التمييــز التــي يتعــرض لهــا الشــيعة 

فــي البحريــن.
وأكــد الســلمان أن الشــيعة يشــغلون 14% فقــط 
مــن المناصــب الحكوميــة الرفيعــة التــي يتــم شــغلها 
رئيــس  قبــل  مــن  قــرارات  أو  ملكيــة  بمراســيم 

ــوزراء. ال
كمــا أشــار إلــى أنهــم 
فــي  فقــط   %12 يمثلــون 
الفتــا  القضائــي،  النظــام 
إلــى أن »28 مــن أصــل 233 
مــن الذيــن تــم تعيينهــم 
هــم  المناصــب  هــذه  فــي 
ــل  ــا يمث ــيعة بينم ــن الش م
عــن  يزيــد  مــا  الشــيعة 
المحاميــن  عــدد  مــن   %65
المســجلين  الوطنييــن 
والمخوليــن، وهــو مــا يشــير إلــى ممارســة التمييــز 

القضائيــة« الســلطة  فــي 
ــن  وأوصــى الســلمان بتشــجيع حكومــة البحري
بيــن  التوتــرات  شــحن  عــن  االمتنــاع  »علــى 

ــة  طهــران - كيهــان العربــي:- أدانــت الجمهوري
االســامية فــي ايــران بشــدة االعتــداء االرهابــي 
ــاح أمــس الجمعــة  ــذي اســتهدف صب والوحشــي ال
القتلــى  مئــات  وخلــف  بمصــر  العريــش  مدينــة 

والجرحــى مــن المصليــن .
واعــرب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام 
قاســمي، عــن تعاطفــه مــع ذوي ضحايــا الحــادث 
االرهــاب  ان  الشــك  وقــال:  المصــري،  والشــعب 

التكفيــري الــذي تعــرض هــذه االيــام لهزائــم نكــراء 
فــي المنطقــة لــن يدخــر جهــدا للقيــام بعمليــات 
مــن  وان  جديــد  مــن  وجــوده  العــان  وحشــية 
مســؤولية حكومــات المنطقــة بــذل جهــود مضاعفــة 
لكشــف حقيقــة االرهــاب بدقــة و التصــدي الجــاد 

والجماعــي لــه. 

* الينبغي أن نغفل كيد ومكر االعداء الن اميركا والكيان الصهيوني 
واذنابهم لن يكفوا عن عدائهم لالسالم

* حب أهل البيت عليهم السالم احد العوامل المساعدة اليجاد الوحدة 
والتالحم بين المسلمين

* هدف االعداء من زرع الخالفات والصراعات بين المسلمين لتهيئة مناخ 
ومالذ آمن للكيان الصهيوني


