
جريمة آل سعود التاريخية في هدم قبور 
البقيع والمعالم االثرية االسالمية

ــي  ــت )ع( ف ــور اهــل البي ــي هــدم قب ــة ف ــة آل ســعود التاريخي ان جريم
البقيــع ســتبقى وصمــة عــار ابديــة تالحقهــم علــى مــدى االجيــال القادمــة 
ــاع  ــوص وقط ــم لص ــوا انه ــة اثبت ــة واالجرامي ــم الدموي ــى طينته ــة ال فاضاف
طــرق وبالتزامــن مــع هــدم البقيــع هجمــوا علــى المســجد النبــوي وأخــذوا 

ــة.  ــود واألشــياء التاريخي ــا مــن المجوهــرات والنق ــا فيه م
وحدثت عملية الهدم الوحشية هذه مرتين :

األولى: سنة 1220 هـ 
والثانية: سنة 1344 هـ.

وقــد أثــار هــدم قبــور البقيــع والمعالــم األثريــة اإلســالمية فــي المدينــة 
ومكــة وســائر المــدن فــي الحجــاز، موجــة غضــب واحتجاجــات ومظاهــرات 
ــب الشــعوب  ــن جان ــن م ــر الزم ــى م ــدان اإلســالمية عل ــف البل ــي مختل ف
اإلســالمية والعلمــاء فــي الهنــد ومصــر والعــراق وإيــران وبعــض مــن البلــدان 

اإلســالمية.
هــذه أســماء القبــاب الشــريفة التــي هدمهــا آل ســعود اليهــود فــي الثامــن 

مــن شــوال ســنة )1344( فــي البقيــع خارجــه وداخلــه:
ــيدة  ــح س ــى ضري ــة عل ــالم" المحتوي ــم الس ــت "عليه ــل البي ــة أه 1: قب

ــات-  ــض الرواي ــول بع ــى ق ــراء -عل ــة الزه ــاء فاطم النس
ومراقد األئمة األربعة الحسن السبط، 

وزين العابدين، 
ومحمد الباقر، 

وابنه جعفر الصادق عليهم الصالة والسالم، 
وقبر العباس ابن عبد المطلب عم النبي)ص(. 

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية سعيًا من الملك عبد اهلل إلنقاذ حكم آل خليفة القبلي..

ضابط أمن اردني رفيع يميط اللثام عن دور بالده في قمع ثورة البحرين
زنكنة يغادر االجتماع التحضيري 

ألوبك محتجاً
طهــران – كيهــان العربــي:- غــادر وزيــر النفــط 
المهنــدس بيجــن زنكنــة االجتمــاع التحضيــري 
لــوزراء نفــط »أوبــك« الــذي عقــد البارحــة احتجاجــًا 
علــى زيــادة انتــاج النفــط بمعــدل 1مليــون برميــل.

وقالــت »رويتــرز« أن منظمــة الــدول المصــدرة 
اتفــاق  الــى  توصلــوا  وحلفاءهــا  )أوبــك(  للنفــط 
بمعــدل  النفــط  انتــاج  بزيــادة  يقضــي  مبدئــي 
وزراء  توصــل  حيــث  يوميــًا.  برميــل  1مليــون 
الطاقــة فــي أوبــك خــالل اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة 
ــاج  ــاق خفــض اإلنت ــذ اتف ــة تنفي المشــتركة لمراقب
والــذي عقــد يــوم الخميــس الــى اتفــاق يقضــي 
بــأن تقــدم الــدول المنتجــة للنفــط علــى زيــادة 
انتاجهــا النفطــي اليومــي بمعــدل 1مليــون برميــل. 
المهنــدس  النفــط  وزيــر  أعلــن  مــن جانبــه 
زنكنــة معارضتــه الشــديدة إلبــرام هــذا االتفــاق 

ذلــك. احتجاجــًا علــى  االجتمــاع  وغــادر 

استهداف إبراهيم 
أم إيران فوبيا؟

* ناصر قنديل
– فجــأة أثــارت قضيــة كيــف يتــمّ تســجيل 
لــم  زوبعــة  لبنــان  إلــى  اإليرانييــن  دخــول 
تهــدأ فصولهــا بعــد، وصــار وزيــر الداخليــة نهــاد 
بأكذوبــة  المأخــوذ  فريقــه  بطــل  المشــنوق 
التصــدّي  فــي  الســيادة  عــن  الدفــاع  ادّعــاء 
لقــرار الســماح لإليرانييــن بتســجيل دخولهــم 
إلــى لبنــان وخروجهــم منــه دون ختــم جــوازات 
ســفرهم، واالكتفــاء بالختــم علــى البطاقــات 
المرفقــة بالجــوازات، وبتدويــن بيانــات الدخــول 
والخــروج علــى األجهــزة اإللكترونيــة واللوائــح 

ــرض. ــذا الغ ــام له ــن الع ــي األم ــدة ف المعتم
ــو  ــخيفًا ل ــيُعتبر س ــه كان س ــر بذات – األم
اتصــل بغيــر اإليرانييــن، وهــو يمكــن أن يحــدث 
ــك،  ــب ذل ــة مــع كّل مســافر يطل بصــورة طبيعي
ــه ختــم جــواز ســفره  ــاك يســبّبه ل ــًا إلرب تفادي
ــة هــذه مــع  ــد، أمــا إذا كانــت المعامل فــي أيّ بل
لألمــن  العــام  المديــر  الخليجيّيــن فســينال 
ــه يثبــت  ــة، ألن ــر الداخلي ــًا مــن وزي العــام تنويه
عروبتــه ال فارســيته، فــي فحــص الــدم المفتــوح 
الــذي يُجريــه المشــنوق للبنانييــن منــذ ندائــه 
الشــهير فــي االنتخابــات النيابيــة لمنــع وقــوع 

العاصمــة بيــد الفــرس.
– بصــورة طبيعيــة يســبّب إشــهار زيــارة 
اإليرانييــن  األعمــال  لرجــال  إحراجــًا  لبنــان 
والخليــج  أوروبــا  إلــى  يســافرون  الذيــن 
األمــن  أجهــزة  تتوقــف  حيــث  الفارســي، 
الخليجيــة، خصوصــًا أمــام هــذا اإلشــهار بصفتــه 
عالمــة علــى فرضيــة قيامهــم بنشــاط يخــصّ 
دولتهــم، وليــس بصفتــه نشــاطًا اقتصاديــًا أو 
ســياحيًا، علمــًا أّن التعــاون األمنــي اللبنانــي 

الرئيس عون: سأسعى لحكومة تعكس رغبات الشعب..

بري: البد من رفع مستوى التنسيق بين لبنان وسوريا 
لمعالجة قضية النازحين

كيهــان   – بيــروت 
رئيــس  اكــد  العربــي:- 
نبيــه  النــواب  مجلــس 
ــع  ــى ضــرورة رف ــري عل ب
مســتوى التنســيق بيــن 
لبنــان وســوريا لمعالجــة 
قضيــة النازحيــن، خــالل 

ــة  ــة واالجتماعي ــة واألمني ــه االقتصادي ــى أوضاع ــل عل ــن ثق ــان م ــه لبن ــرض ل ــا يتع اســتعراضه م
بســبب النــزوح الكبيــر لالجئيــن الســوريين .

محذرا دول المنطقة من وعود واشنطن وإبقاءها دوامة الصراعات..

وزير الدفاع: اميركا تريد العبث بالحدود 
الجغرافية وتغييرها

مشيرة الى أنه يزج بقواته والمرتزقة الى االنتحار على أسوار مطار الحديدة..

صنعاء: طائراتنا المسيرة تكبد تحالف العدوان السعودي خسائر فادحة في الساحل الغربي
  * تدمير رتٍل من المدرعات واآلليات لقوات الغزو والمرتزقة ومقتل 23 منهم بينهم العميد أحمد العقيلي قائد اللواء 153 

مشددًا أنه على اوروبا تقديم التضحيات إن أرادت أن نبقى فيه..

عراقجي: االتفاق النووي في غرفة العناية المركزة واحتمال 
خروجنا منه خالل األسابيع القادمة

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون الحقوقيــة والدوليــة الدكتــور عبــاس 
عراقجــي إنــه فــي حــال أرادت اوروبــا وباقــي موقعــي اإلتفــاق النــووي المحافظــة علــى هــذا اإلتفــاق فينبغــي 

أن يقدمــوا المزيــد مــن التضحيــات.
ــاق  ــى اإلتف ــة المحافظــة عل ــور عراقجــي عــن كيفي ــة تحــدث الدكت ــي حــوار صحفــي أمــس الجمع وف

ــال: لقــد أشــرت ــركا مــن هــذا اإلتفــاق وق النــووي بعــد إنســحاب امي

ًداعيًا واشنطن التخلي رسميًا عن أسلوب التهديد واستخدام القوة في سياستها الخارجية.. ظريف: ايران ال تتفاوض مجددا مع بلد انتهك االتفاق النووي الُمقّر دوليا
على  واشنطن االعتراف باألعمال غير القانونية خالل عقود بحق إيران والتعويض عن الخسائر

انهزام مدوي 
لبني خليفة 

“مجتهد”: من يدافع عن “ابن سلمان” 
وسلطته “ديوث”

فرنسا تخفض مستوى تمثيلها في مؤتمر 
خاص باليمن بسبب السعودية

أسلحة خطيرة تدخل عبر الحدود 
االردنية إلى سوريا

239 قاصرا فصلوا عن ذويهم الى نيويورك 
بينهم طفل عمره 9 أشهر

العامري يحمل العبادي والمفوضية »تزوير 
االنتخابات » ويصف ادارتهما »بالفاشلة«

طائرات وبالونات المقاومة الحارقة تفشل 
»منظومة ليزر« الصهيونية المضادة لها

الجيش السوري يقطع خطوط امداد »داعش« على 
غرف عمليات مرتبطة بإسرائيل شرق درعا

موسكو: اإلرهابيون أنتجوا واستخدموا سالحا كيميائيا 
في سوريا اعتمادا على أجهزة وصلتهم من الغرب

على الصفحة الثانية العدد )9878( السنة الثامنة والثالثون ، السبت 9 شوال، 1439 هـ ق 2 تير 1397 هـ ش، 23 حزيران  2018م

خرازي: العقوبات ليست ضد ايران فحسب 
بل كافة العالم بما في ذلك اوروبا

* لقمان: محرقة المدرعات في الساحل الغربي هي الرد على القنوات 
العبرية التي تتحدث عن انتصارات وهيمة للعدوان

* إسقاط طائرة تجسسية للعدوان في صعدة وأنصار اهلل يهدد 
بإستهداف المشاريع االستراتيجية االماراتية صاروخيًا

كيهــان العربــي - خــاص:- تمكــن ســالح الجــو 
اليمنــي المســير أمــس الجمعــة مــن تدميــر رتــل 
ــدد  ــدوان بع ــف الع ــات لتحال ــات واآللي ــن المدرع م
مــن الغــارات اســتهدفت تجمعاتهــم فــي الســاحل 
الغربــي  حيــث تســببت الغــارات فــي حــدوث حالــة 
ــا  ــف، فيم ــوف التحال ــي صف ــع والخــوف ف ــن الهل م
تعــد هــذه العمليــة ثالــث أكبــر عمليــات لســالح 
الجــو المســير خــالل هــذا األســبوع تســتهدف 

ــة. ــي المنطق ــود العــداون الغاشــم ف جن
التحالــف الســعودي االماراتــي  هــذا وواصــل 
االميركــي هجومــه علــى مدينــة الحديــدة فيمــا اكــد 
مصــدر يمنــي لصحيفتنــا مقتــل 23 عنصــرًا مــن 
مرتزقــة العــدوان وتدميــر 28 مدرعــة وآليــة واغتنــاِم 
عمليتيــن  فــي  مرتزقــة  ثالثــة  وأســر  آليتيــن 
نوعيتيــن للجيــش واللجــان الشــعبية فــي جبهــة 

طهــران- كيهــان العربــي: اصــداء واســعة تــرددت علــى وســائل االعــالم 
ــي قمــع  ــده ف ــع عــن دور بل ــي رفي ــط امــن اردن ــا كشــفه ضاب ــم لم ــي العال ف
الشــعب البحرينــي. فمــع مــرور ســبع ســنوات علــى ثــورة الشــعب البحرينــي 
مازالــت زوايــا غامقــة لــم يســلط عليهــا النــور، عــن خيانــة بعــض الــدول 

العربيــة لهــذه الثــورة.
واشــارت التقاريــر االعالميــة الــى جميــع المخططــات والمؤامــرات التــي 
حاكهــا آل خليفــة ضــد الثــوار البحرينييــن، ان جريمــة ملــك البحريــن »حمــد 

بــن عيســى آل خليفــة«، ووزيــر  داخليتــه »راشــد بــن عبــداهلل« في قمــع الثوار 
قــد بلــغ حــدا ان اســتعانوا بقــوات اردنيــة دون االخــذ باالعتبــار تبعــات اآلثــار 
الســلبية لهــذا الفعــل  علــى المســتويات االمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. 
وحســب تقريــر الموقــع فــان احــد الضبــاط االردنييــن قــد كشــف فــي تصريــح 

لــه عــن جميــع االجــراءات المتخــذة خــالل عــدة ســنوات ضــد البحرينييــن.
وكشــف الضابــط االردنــي: »مــع تصاعــد شــعلة الثــورة الشــعبية البحرينيــة 

فــي 14 فقبرايــر 2011 وتجمهــر المحتجيــن

الدفــاع  وزيــر  قــال  العربــي:-  طهران-كيهــان 
واســناد القــوات المســلحة العميــد اميــر حاتمــي 
ان هنــاك مشــروعين جغرافييــن هاميــن للغايــة 
يقــوم االميــركان بتنفيذهمــا حاليــا فــي المنطقــة 

هذيــن  ان  مضيفــا 
ــى  ــان ال المشــروعين يهدف
العبــث بالحــدود الجغرافيــة 
يجــب  لذلــك  وتغييرهــا 
المنطقــة  دول  ان التقتنــع 
ــرة  ــة العاب بالوعــود االميركي

ســريعا.
وقــال العميــد حاتمــي 
امــام  القاهــا  كلمــة  فــي 
مؤتمــر الجغرافيــا االيرانــي، 
ان االمــن والدفــاع يرتبطــان بالجغرافيــا ارتباطــا 
قريبــا حيــث شــهدنا هــذه القضيــة بصــورة واضحــة 

الســاحل الغربــي.
الســعودية  االعــالم  وســائل  رســمت  وقــد 
واالماراتيــة انتصــارات وهميــة ألبطــال مــن ورق علــى 
مدينــة الحديــدة، عــدوان لــم يبــدأ مــع اعــالن تحالــف 

»النصــر  اســمها  عمليــة  إطــالق  االجرامــي  الغــزو 
الذهبــي« التــي لــم يكــن لهــا مــن اســمها مــن شــيء، 
ــى اليمــن قبــل  ــدء العــدوان عل ــذ ب فهــو متواصــل من

3 ســنوات.

* يجب احترام استقالل إيران وسيادتها الوطنية والتخلي عن السياسات 
العدوانية وإلغاء الحظر والتوقف عن الغدر ونقض العهود

* على واشنطن إطالق سراح جميع اإليرانيين وغير اإليرانيين ممن اتهموا 
بخرق العقوبات المفروضة على إيران

* على اميركا التخلي عن معارضة الموقف الدولي المطالب بإيجاد منطقة 
خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
ظريــف ردًا علــى شــروط نظيــره األميركــي »مايــك بومبيــو« إليــران، مبينــًا 

بعــض مطالــب الحكومــة والشــعب اإليرانييــن مــن اإلدارة األميركيــة.
وقــال الوزيــر ظريــف إن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ال تتفــاوض مجــددًا 

مــع بلــد انتهــك االتفــاق النــووي الــذي وافــق عليــه مجلــس األمــن الدولــي.
ــالم  ــي وســائل اإلع ــة ف ــة أمــس الجمع ــر الخارجي ــال نشــره وزي ــي مق وف
االيرانيــة، طالــب فيــه الحكومــة األميركيــة بــأن تتخلــى رســميًا عــن أســلوب 

ــوة أداة للسياســة الخارجيــة ضــد إيــران. التهديــد واســتخدام الق
كمــا طالــب الوزيــر ظريــف واشــنطن بــأن تتخلــى عــن عدوانهــا االقتصــادي 
المســتمر طــوال أربعــة عقــود ســابقة، وبــأن تلغــي العقوبــات الظالمــة، بحســب 

مــا جــاء فــي المقــال.
ودعــا دول المنطقــة الــى محاولــة إيجــاد منطقــة أقــوى وأكثــر تقدمــًا واســتقرارًا 

بــداًل مــن الرضــوخ للهيمنــة األجنبيــة أو محاولــة فــرض الهيمنــة علــى الجيــران.
وكان وزيــر الخارجيــة األميركيــة قــال فــي 23 أيــار/ مايــو الماضــي إن الواليــات 
المتحــدة ســتفرض عقوبــات غيــر مســبوقة علــى إيــران، وأكــد أن األخيــرة عــزّزت 

تواجدهــا العســكري فــي ســوريا خــالل األشــهر القليلــة الماضيــة.
ويذكــر أن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أعلــن بدايــة شــهر أيــار/ مايــو 
الماضــي، انســحاب بــالده مــن االتفــاق النــووي وإعــادة فــرض العقوبــات علــى إيــران.

وانتقــد وزيــر الخارجيــة بشــدة االنســحابات االميركيــة مــن االتفاقــات 
الدوليــة ومنهــا االتفــاق النــووي واتفاقيــة شــراكة المحيــط الهــادئ واتفاقيــة 

باريــس للمنــاخ.
ولفت الوزير ظريف نظر الساسة األميركيين إلى نقاط منها: 

االرتبــاك  الــى  تــؤدي  بــارزة  كســمة  األميركــي  االرتجالــي  الســلوك   -
والتناقــض


