
* لقد شاهد الصهاينة كيف أن جبهة المقاومة كسحت التكفيريين 
وهم ليسوا أكثر قوة منهم

* ال يمكنكم تحمل دومينو االراضي المحتلة عندما يلوذ جنودكم بالفرار 
وال سبيل أمامكم سوى البحر

* على االعداء أن يعوا أن الشعب االيراني لن يتغير فهو يواصل مسيرته 
الثورية ويدافع عن نظامه بحماس وفي قمة الوفاء

* من الخطأ ان تتصوروا أن ايران ستبقى متمسكة بتعهداتها في كل 
الظروف حتى اذا تخليتم عن تعهداتكم

* نظامنا اصبح أكثر قوة من أي وقت مضى في الجوانب الدفاعية 
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والتأثير اإلقليمي

* لن نتخلى عن الدفاع عن المظلومين والمستضعفين ولن نحد من قدراتنا 
الدفاعية في حين تواصلون تهديدنا ولن نتخلى عن أسلحتنا

في ذكرى مولده المبارك..

العباس بن علي.. قدوة ومنهاج األحرار 
في الوفاء واإلباء

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية المنامة تصدر أحكامًا بالسجن وإسقاط الجنسية عن أربعة وعشرين مواطنا..

مصادر حقوقية تحذر من تداعيات آالف االنتهاكات لحقوق االنسان وسياسة البطش الطائفي للنظام الخليفي
رئيس اركان الجيش البريطاني السابق: االسد ربح المعركة 

فلماذا يستخدم الكيميائي اذا 

االسبوع الحالي.. طهران تستضيف أكبر 
اجتماع عسكري في تاريخ البالد

طهران-كيهــان العربــي:- تســتضيف القــوة 
طهــران،  فــي  الحالــي  االســبوع   ، البحريــة 
اجتمــاع قــادة القــوة البحريــة للــدول المطلــة 

.)IONS( الهنــدي  المحيــط  علــى 
شــمال  علــى  المطلــة  الــدول  اجتمــاع  و 
المحيــط الهنــدي يضــم 23 عضــوًا دائمــًا و 9 
اعضــاء مراقبيــن، والبحريــة االيرانيــة مــن بيــن 

الدائميــن. االعضــاء 

خالل االجتماع العسكري الرباعي في بغداد..

وزير الدفاع : التحالف الدولي قام بدور لوجستي 
في ادارة الجماعات االرهابية

 بغداد-ارنــا:- اكــد وزيــر الدفــاع واســناد القــوات 
المســلحة العميــد اميــر حاتمــي، ان ادعيــاء الســام 
اجرامــا بحــق  الــدول  اكثــر  الــى  اليــوم  تحوّلــوا 
المدنييــن العــزّل والشــعوب المظلومــة فــي كّل 

ــراق وســوريا واليمــن. مــن الع
ــوم  ــد حاتمــي هــذه ي جــاءت تصريحــات العمي
فــي  لــه  كلمــة  وخــال  بغــداد،  فــي  الخميــس 
االجتمــاع الرباعــي 'للجنــة تبــادل المعلومــات' التــي 

ــران تضــم اي

مشددًا أن من المهم جدا الوربا السعي لتعمل واشنطن بتعهداتها فيه..

ظريف: خياراتنا ستكون غير سارة للغاية ألميركا 
في حال خروجها من االتفاق النووي

* سياسات اميركا الخاطئة يمكنها ان تجر منطقتنا نحو منعطف خطير جدا خاصة في سوريا

ضمن سلسلة جرائم يرتكبها آل سعود ضد المدنيين اليمنيين..

25 شهيداً وعشرات الجرحى في إجرام جديد لطيران العدوان السعودي االميركي على صعدة

مؤكدين أن مصداقية اميركا على المحك..

500 نائب اوروبي يطالبون "ترامب" بدعم االتفاق النووي 
والكف عن اطالق التهديدات 

مؤكدًا لقد علمنا االمام الحسين )ع( الوقوف بوجه الظلم وأن نعيش بعزة وكرامة..

سالمي: كامل االراضي المحتلة في مرمى نيراننا ووقوع أي حرب محتملة ستقضي على الكيان الصهيوني
ال تركنوا الى اميركا وبريطانيا وفرنسا، فهم سيصلون في وقت لن تكونوا فيه 

اطالق المشاريع بالجملة 
نتيجة لالفالس التام

مصدر روسي: مخطط أميركي إلقامة كيان 
للتكفيريين عاصمته درعا في سوريا

تركيا تسحب ذهبها من الواليات 
المتحدة االميركية

الغارديان: السعودية مستعدة للقتال في سوريا 
“حتى آخر جندي سوداني”

نائب عراقي يؤكد وجود “سبايا 
ايزيديات” في السعودية

المالكي : هناك ماكنة تخريبية مدسوسة دولية واقليمية 
تحرك االيادي العبثية لتمزيق الفتات المرشحين

الجهاد االسالمي : ترويج العدو بتحديده أهداف مسيرة العودة محاولة 
فاشلة لتجاوز المأزق الذي وضعته فيه 

الطيران الحربي السوري وسالح المدفعية يدمران تحصينات 
التنظيمات اإلرهابية في الحجر األسود 

الفروف: سوريا دولة ذات سيادة وال نقبل محاوالت 
البعض الجيوسياسية لتقسيمها

العدد )9830( السنة الثامنة والثاثون ، السبت 4 شعبان، 1439 هـ ق 1 ارديبهشت 1397 هـ ش، 21 نيسان 2018م على الصفحة الثانية

اللواء صفوي: تحالف ايران وسوريا والعراق وحزب الله 
واليمن حقق الكثير من االنجازات 

* صواريخ »بدر 1« اليمنية تدك مطار جيزان االقليمي في العمق السعودي 
ومحطة كهربائية وتلحق بهما خسائر كبيرة 

* الجيش واللجان ينجحان في كسر زحف مكثف وواسع لمرتزقة العدوان 
السعودي وتكبيدهم خسائر غرب مدينة تعز

 20 استشــهد  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
ــم  ــن قســم منه ــب عشــرات آخري ــا واصي مواطن
لطيــران  غــارات  فــي  والنســاء  األطفــال  مــن 
العــدوان الســعودي االميركي الغاشــم اســتهدفت 
ســيارة كانــت تقــل مواطنيــن أثنــاء عودتهــم مــن 
ســوق البــرح بعــد شــراء حوائجهــم ظهــر أمــس 
ــوزع  ــة م ــش بمديري ــة العري ــي منطق ــة ف الجمع

ــز. ــي محافظــة تع ف
قبــل ذلــك ارتكــب طيــران عــدوان آل ســعود 
جريمــة مماثلــة بحــق المدنييــن فــي منطقــة مــران 
ــا 5  ــدة راح ضحيته ــدان محافظــة صع ــة حي بمديري

شــهداء وعــدد مــن المصابيــن.
كمــا دمــر طيــران إجــرام الســعودية واميــركا 
أمــس الجمعــة، ثاثــة منــازل اســتهدفت علــى 
ــدة. ــي محافظــة صع ــة الظاهــر ف ــة بمديري وادي لي

تأتــي  الجريمــة  هــذه  أن  بالذكــر  جديــر 
ــن  ــم العــدوان بحــق المدنيي ضمــن سلســلة جرائ

* رصد 3540 انتهكًا سلطويًا لحقوق االنسان منذ بداية العام 
الجاري منها 1670 انتهاكًا خالل الشهر الفائت

* القوات الخليفية ومرتزقتها تداهم العديد من مناطق البحرين 
وتعتقل مواطنين، وتضييق الخناق على معتقلي الرأي 

كيهــان العربــي – خــاص:- أصــدرت محكمــة خليفيــة أحكامــا بالســجن 
وإســقاط الجنســية عــن اربعــة وعشــرين مواطنــا، بتهــم واهيــة منهــا تشــكيل 
جماعــة مناوئــة والتــدرب فــي العــراق وإيــران ومحاولــة قتــل عناصــر فــي 

ــا. الشــرطة - بحســب زعمه

مــن ناحيــة اخــرى حــذر منتــدى البحريــن لحقــوق االنســان مــن تصاعــد االنتهاكات 
بحــق المدنييــن ، بينمــا تواصــل الســلطات ممارســاتها القمعيــة ضــد البحرينيين.

ارهــاب الكيــان الخليفــي الطائفــي يــكاد ال ينتهــي ضــد المدنييــن، احكامــا 
وسحب جنســية،وانتهاكات ،

القائــد  تســاءل  العربــي:  كيهــان  طهــران- 
الجنــرال »جاناتــان  البريطانيــة  للقــوات  االســبق 
شــاو« عــن الســبب الــذي يدفــع الحكومــة الســورية 

الســتخدام االســلحة الكيميائيــة فــي ظــل تحقيقهــا 
لانتصــارات.

ــت  ــورية ليس ــا ان س ــرال البريطاني ــد الجن واك
بحاجــة الســتخدام هــذا النــوع مــن االســلحة فــي 
الزمــان والمــكان الــذي تتحــدث عنــه التقاريــر كمــا 
ترامــب  بــكام  ســوريا  انتصــار  علــى  استشــهد 
ــن  ــه م ــحب قوات ــه س ــن نيت ــي ع ــبوع الماض االس
ــات  ــرال بتصريح ــكك الجن ــورية وش ــي الس االراض
رئيســه وزراء بريطانيــا »تيريــزا مــاي« التــي ادعــت 
الهجــوم  فــي  الســبب  وهــو  االســد«  »بشــار  ان 
ــرال  ــم الجن ــا«. ودع ــة »دوم ــى مدين ــي عل الكيميائ
البريطانــي كامــه فــي مصلحــة الحكومــة الســورية 
ــذا  ــان ه ــت ب ــذا الوق ــي ه ــاوي ف ــتخدام الكيم باس
الــكام قالــه الجنــرال »فيرجيــل« امــام الكونغــرس 
ــه  ــا قال ــرب كم ــح الح ــد رب ــد ق ــد ان االس ــن اك حي

الرئيــس االميركــي

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجية 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف بانــه فــي حــال خــروج 
اميــركا مــن االتفــاق النــووي هنالــك اليــران خيــارات 
ــى  ــاق وخارجــه، ســتكون ال ــي اطــار االتف واســعة ف
ــى التصــرف  ــي عل ــع الدول ــل المجتم ــب رد فع جان

االميركــي، غيــر ســارة للغايــة لاميركييــن.
وقــال الــوزر ظريــف للمراســلين فــي نيويــورك 
»الســام  اجتمــاع  فــي  للمشــاركة  التــي وصلهــا 
المســتديم« الدولــي فــي الجمعيــة العامــة لامــم 
الخاطئــة  اميــركا  سياســات  ان  قــال:  المتحــدة، 
يمكنهــا ان تجــر منطقتنــا نحــو منعطــف خطيــر 

ــوريا. ــي س ــة ف ــدا خاص ج
فــي  حضورنــا  خــال  ســنتحدث  واضــاف: 
الفكريــة  المجموعــات  بعــض  الــى  نيويــورك 
الصحــف  تحريــر  ورؤســاء  االعــام  ووســائل 
الحكومــة  خــارج  االميركيــة  السياســية  والنخــب 

المنطقــة. واوضــاع  ظــروف  بشــان 
االتفــاق  مــن  اميــركا  خــروج  احتمــال  وحــول 

الجمهوريــة  ان  الخارجيــة:  وزيــر  قــال  النــووي 
االســامية فــي ايــران ســتعمل وفقــا لمصالحهــا 
ــووي وخارجــه  ــاق الن ــا فــي اطــار االتف ــد وله بالتاكي

واســعة. خيــارات 
التــي  الخطــوة  ان  المؤكــد  مــن  واضــاف: 
ســتقدم عليهــا طهــران ورد فعــل المجتمــع الدولــي 
علــى التصــرف االميركــي ســوف يكــون غيــر ســار 

لاميركييــن. للغايــة 
واكــد التــزام ايــران التــام والواضــح فــي اطــار 
االتفــاق النــووي، واضــاف: لاســف ان الواليــات 
المتحــدة خاصــة حكومــة »ترامــب« لــم تنفــذ اجــزاء 

ــدوان  ــن الع ــوام م ــة أع ــدى أربع ــى م ــن عل اليمنيي
اليمــن. علــى  الغاشــم 

الســعودي  البربــري  العــدوان  لتمــادي  وردعــًا 
االماراتــي االميركــي ، اســتهدف صــاروخ باليســتي 
الصاروخيــة  القــوة  أطلقتــه   »1 »بــدر  طــراز  مــن 

للجيــش واللجــان الشــعبية، أمــس الجمعــة، مطــار 
جيــزان اإلقليمــي فــي العمــق الســعودي. ويأتــي 
هــذا كــردّ علــى اســتمرار العــدوان والحصــار بحــق 

الشــعب اليمنــي.

نزف أرفع التهاني والتبريكات لألمة االسالمية بذكرى والدة منار الوفاء والتفاني االخوي العباس بن علي أمير المؤمنين عليهما السالم

 واشــنطن – وكاالت انبــاء:- طالــب نحــو )500( 
وفرنســا  وبريطانيــا  المانيــا  مــن  اوروبــي  نائــب 
الكونغــرس األميركــي بدعــم االتفــاق النــووي مــع 
إيــران الــذي يهــدد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
بالتخلــي عنــه، فيمــا جــددت طهــران تحذيرهــا بــأن 

لديهــا خيــارات واســعة وســتتصرف وفقــًا لمصالحهــا 
ــاق. ــن االتف ــنطن م ــحبت واش ــال انس ــي ح ف

 )500( نحــو  حــض  مشــتركة  رســالة  وفــي 
نائــب مــن المانيــا وبريطانيــا وفرنســا الكونغــرس 
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