
ردًا على قلق أصدقاء الثورة االسالمية..

القائد: ال أحد يمكنه إرتكاب أي حماقة 
ضد الجمهورية االسالمية في ايران

ــة  ــورة االســامية ســماحة آي ــد الث ــان العربــي:- اكــد قائ طهــران – كيه
اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، انــه ال أحــد يمكنــه ارتــكاب أي حماقــة 

ضــد الجمهوريــة االســامية فــي ايــران، وليــس هنــاك شــك فــي ذلــك.
وكانــت مجموعــة مــن الناشــطين الثقافييــن خــارج الجمهوريــة االســامية فــي ايــران، قــد التقــت 
مؤخــراً ســماحة قائــد الثــورة االســامية الســيد الخامنئــي، حيــث اعــرب أحــد الحاضريــن فــي اللقــاء عــن 

قلــق اصدقــاء الثــورة المقيميــن فــي الــدول االخــرى.

KAYHAN-AL-ARABI
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معتقلو الرأي داخل سجن "جوّ" المركزي يشكون انقطاع المياه عنهم بشكل مستمرّ..

العفو الدولية: النظام البحريني يتعمد تعريض حياة الناشطين في سجونه الى الموت
للمرة االولى في تاريخ االمم المتحدة..

طهران: اميركا تعاقب شعب ليس بسبب نقضها لقرار 
أممي  بل بسبب تنفيذها له

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تداعيات فرض 
العقوبات على قطاع النفط االيراني

باريــس – وكاالت انبــاء:- حــّذرت  وكالــة 
عــودة  مــن  تقريــر،  فــي   ، الدوليــة  الطاقــة 
المخــاوف حيــال العــرض العالمــي علــى  النفــط 
، مــع معــاودة فــرض العقوبــات األميركيــة علــى 

الجمهوريــة االســامية فــي   ايــران .
وأشــارت إلــى أنّــه حيــن تعطــي العقوبــات 
النفطيــة علــى ايــران مفعولهــا، ربّمــا باالقتــران 
مــع مشــكات فــي اإلنتــاج فــي بلــدان أخــرى، 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــد يكــون مــن الصعــب للغاي ق
العــرض العالمــي، الفتــًة الــى أّن آفــاق الســوق 
قــد تبــدو عندهــا أقــل هــدوًءا بكثيــر ممّــا هــي 

عليــه اليــوم.

واعظي يلتقي اردوغان..

تركيا: لن تلتزم بالحظر االميركي ضد ايران
طهــران – كيهــان العربــي:- التقــى محمــود 
الجمهوريــة  رئاســة  مكتــب  رئيــس  واعظــي 
ومبعوثــه الخــاص، الرئيــس التركــي "رجــب طيــب 
اردوغــان"، وســلمه رســالة خطيــة مــن الرئيــس 

روحانــي.
وبحــث واعظــي مــع "اردوغــان" خــال لقائهمــا 
المتعلقــة  التطــورات  احــدث  الخميــس  مســاء 

النــووي باالتفــاق 

اللواء باقري يهنيء الجيش السوري بانتصاراته األخيرة..

وزير الدفاع السوري يشيد بدعم ايران قيادة وشعبا وحكومة للشعب السوري 
في كفاحه الطويل ضد االرهابيين التكفيريين

مشيرة الى أنه يمتلك 120 ألف صاروخ وراجمة قنابل..

معاريف: الحرب منتفية مع حزب الله وهو بإستطاعته إستهداف أي بقعة من »اسرائيل« 
*االقتصاد االسرائيلي سيواجه صعوبات جمة بتعطيل المصانع وقطع التيار الكهربائي وشحة المياه وغلق االجواء

مشيرًا الى مناورات حرس الثورة االسالمية في الخليج الفارسي..

قائد أركان الجيش األميركي يعترف بقوة ايران االقليمية 
وقدرتها على تلغيم مضيق هرمز

واشــنطن – وكاالت ابنــاء:- اعتــرف قائــد أركان الجيــش األميركــي "جــوزف وويــل" فــي معــرض 
توضيحــه للمنــاورات التــي قــام بهــا حــرس الثــورة االســامية فــي ميــاه الخليــج الفارســي إعتــرف بالكفــاءة 
العســكرية االيرانيــة فــي هــذه الميــاه مؤكــدًا علــى قــدرة ايــران علــى تلغيــم مضيــق هرمــز وتركيــب رادارات 

ــه. ــة في ومنظومــة صاروخي
ونقلــت صحيفــه "نيويــورك تايمــز" االميركيــة عــن الجنــرال "جــوزف وويــل" قولــه للصحفييــن، أّن هــذه المنــاورات هــي 

مــن المنــاورات االيرانيــة فــي مضيــق هرمــز قــام بهــا حــرس الثــورة االســامية .

طهران: تصعيد القصف للمناطق السكنية واالهداف المدنية مؤشر على الهزائم المتتالية لقوات العدوان في جبهات الحرب..

النظام المتوحش السعودي يقترف مجزرة مروعة بصعدة ذهب ضحيتها 130 طفالً بين شهيد و جريح
أنصاراهلل تتوعد باالنتقاِم لمجزرةِ صعدة والشعبَ اليمني لن يسكتَ عن هذه الجرائِم دون ردٍ قاس

ادلب المحك للتوافق 
االقليمي والدولي

سيناتور اميركي: واشنطن شريكة في الجريمة 
االخيرة للتحالف السعودي

ميديل ايست مونيتور: أبوظبي تستخدم 
أطفاال أفارقة في حربها باليمن

 »اإلندبندنت«: العالم يغّض الطرف عمَّا يمارسه 
بن سلمان من انتهاكات لحقوق اإلنسان

»فرانكفورتر«: عايشت ألمانيا غضب ولي العهد 
السعودي قبل األزمة مع كندا

الحكومة العراقية تعلن استعدادها لتسهيل مهمة 
 فريق التحقيق الدولي  في جرائم “داعش”

المقاومة االسالمية الفلسطينية: جوالت االشتباك 
المتتالية برهنت أننا أمام كيان هشّ

الجيش السوري والقوات الرديفة تبسط سيطرتها 
على مساحات جديدة بريف السويداء الشرقي

حزب اهلل: »التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية 
يهدد باالنزالق »نحو التوتر«

على الصفحة الثانية العدد )9919( السنة الثامنة والثاثون ، السبت 28 ذو القعدة، 1439 هـ ق 20 مرداد 1397 هـ ش، 11 آب  2018م

امامي كاشاني: أميركا بقوتها والصهاينة بمؤامراتهم وآل سعود 
بأموالهم يحاولون القضاء على العالم االسالمي

* ترسانة حزب اهلل تضم آالف الصواريخ والقنابر مدياتها 45 
كيلو مترًا وبعضًا منها تصل الى 200 كيلومتر

* حزب اهلل يمتلك صواريخ دقيقة جدًا بامكانها استهداف 
مناطق حساسة داخل »اسرائيل«

طهــران- كيهــان العربــي:- اعتبــرت صحيفــة 
»معاريــف« الصهيونيــة وقــوع حــرب جديــدة مــع 
حــزب اهلل امــرًا مســتبعداً، معللــة ذلــك بــان »حــزب 
اهلل لبنــان يمتلــك 120 الــف صــاروخ وراجمــة قنابــل 
ــن اســرائيل«. ــة م وباســتطاعها اســتهداف اي بقع

وخبيــر  المحلــل  ميلمــان«  »يوســي  واشــار 
الشــؤون االمنيــة والعســكرية لصحيفــة »معاريــف« 
ــًا: حســب  فــي مقــال، الــى قــدرات حــزب اهلل، قائ
دراســات تقييميــة للجيــش واالمــن االســرائيلي 
مــع  جديــدة  حــرب  وقــوع  المســتبعد  مــن  فــان 

لبنــان، فــي االقــل علــى األمــد القريــب.
وقــال »ميلمــان« المقــرب مــن المصــادر االمنيــة 
لســيناريو  بالنســبة  ابيــب،  لتــل  والعســكرية 
الجيــش االســرائيلي، فــان حــزب اهلل بامتاكــه 
ــبت  ــه اذا نش ــر، يمكن ــة قناب ــف صــاروخ وقاذق 120 ال
حــرب ان تطلــق يوميــًا 700 صــاروخ باتجــاه االراضــي 

المحتلــة. 
واعلــن »ميلمــان« فــي ذات الوقــت، »ان قســمًا 
ــراد«  ــراز »غ ــن ط ــي م ــخ ه ــذه الصواري ــن ه ــراً م كبي
او بعبــارة ثانيــة هــي كاتيوشــا بمــدى 45 كيلومتــرًا 
وتحمــل رؤوس انشــطارية بزنــة 15 كيلــو غرامــًا ... 

اضافــة لذلــك فــان لــدى حــزب اهلل ترســانة عســكرية 
تضــم آالف الصواريــخ والقنابــر مدياتهــا 45 كيلــو متــرًا 
وبعضــًا منهــا تصــل الــى 200 كيلومتــر، وحســب مصــادر 

بعيــدة  الصواريــخ  هــذه  فــان  اســرائيلية  عســكرية 
ــة  ــة بزن ــل رؤوس انفجاري ــة حم ــك قابلي ــدى تمل الم

400 كيلوغــرام.

*مديرة البحوث للمنظمة األممية: أي شخص يمكن أن يسمح لنفسه 
بمعاملة الناس بهذه القسوة أمر ال يصدقه عقل

* ثوار البحرين يواصلون حراكهم الثوري التضامني مع الرموز 
المعتقلين منددين بحرمانهم من الحق في العالج

ــرأي داخــل ســجن جــوّ المركــزي  ــو ال كيهــان العربــي – خــاص:- شــكا معتقل
مــن انقطــاع الميــاه عنهــم بشــكل مســتمرّ، وســط تجاهــل تــام مــن إدارة الســجن.

وأوضحــت مصــادر حقوقيّــة أّن المعتقليــن فــي المبانــي 12-13-14 يعانــون 
مــن انقطــاع الميــاه فــي المرافــق العامــة بشــكل مســتمر، حيــث تصــل مــدّة 
االنقطــاع إلــى أكثــر مــن 14 ســاعة يوميًّــا، وفــي حــال عودتهــا فــي الصنابيــر 

تأتــي بشــكل ضعيــف جــدًا ولمــدّة قليلــة.
واألخطــر مــن هــذا هــو النقــص الحــاد فــي ميــاه الشــرب، وعــدم مبــادرة 

إدارة الســجن إلــى حــّل مشــاكل خــزان المــاء المغــّذي للخــزان الرئيــس 
ــة. ــة واألوبئ ــراض المعدي ــن باألم ــة المعتقلي ــدّد بإصاب ــا يه للســجن، م

ــًا أدانــت فيــه سياســة  ــة بيان مــن جانبهــا أصــدرت منظمــة العفــو الدولي
النظــام الخليفــي فــي الحرمــان القاســي مــن العــاج الطبــي يعــرض حيــاة 

ــر. الناشــطين المســجونين للخط
وأكــدت العفــو الدوليــة إن الســلطات البحرينيــة منعــت عمــداً، لمــا يزيــد 

عــن عــام،

ــم  ــا الدائ ــد ســفير ومندوبن ــا:- اك  نيويورك-ارن
فــي منظمــة االمــم المتحــدة غــام علــي خوشــرو، 

الدولــي  المجتمــع  اعضــاء  مســؤولية  مــن  بــان 
ــدم  ــة وع ــب الاقانوني ــام اجــراءات ترام ــوف ام الوق
التزامــه بســيادة القانــون فــي العاقــات الدوليــة.

صحيفــة  نشــرته  مقــال  فــي  خوشــرو  وكتــب 
'الغارديــان' انــه وللمــرة االولــى فــي تاريخ االمــم المتحدة 
تقــوم اميــركا بمعاقبــة شــعوب العالــم لتنفيذهــا القــرار 
2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن الدولــي، ليس بســبب 

ــه. نقضهــا للقــرار بــل بســبب تنفيذهــا ل
ــه  ــة علي ــرار 2231 تمــت المصادق واضــاف، ان الق
باالجمــاع فــي مجلــس االمــن مــن قبــل جميــع 

االعضــاء الدائمييــن ومــن ضمنهــم اميــركا.
واشــار الــى خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي فــي 8 
ايــار / مايــو الماضــي بعــد ان اخذتــه رهينــة عبــر االبتــزاز 

وطلــب تنــازالت نوويــة وغيــر نوويــة مــن جانــب واحــد.
اســتغرقت  الــذي  النــووي  االتفــاق  ان  وقــال، 
المفاوضــات حولــه اكثــر مــن عشــرة اعــوام وتــمّ تاييــده 
عالميــا عبــر القــرار االممــي 2231 ، هــو االن فــي خطــر 
بعــد دخــول الحزمــة االولــى مــن اجــراءات الحظــر االوليــة 

حيــز التنفيــذ.

االركان  رئيــس  هنــأ  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري وزيــر الدفــاع 
الســوري العمــاد علــي ايــوب لمناســبة االنتصــارات االخيــرة 

للجيــش الســوري فــي مختلــف المناطــق بســوريا.
وفــي اتصــال هاتفــي اجــراه اللــواء باقــري مــع العمــاد 
ــة  ــاع المنطق ــدث اوض ــول اح ــان ح ــث الجانب ــوب تباح اي

ــي ســوريا. ــن ف ــة لارهابيي ــم المتتالي والهزائ
وهنــأ رئيــس االركان العامــة للقــوات المســلحة 
بانتصــارات الجيــش الســوري فــي مختلــف المناطــق 
خاصــة درعــا ومناطــق جنــوب البــاد، معربــا عــن املــه 
بــان يتخــذ الجيــش الســوري الخطــوات االخيــرة فــي 
مكافحــة االرهابييــن بصــورة اكثــر قــوة مــن الماضي وان 
يشــهد الشــعب الســوري فــي القريــب العاجــل خــروج 
االرهابييــن وســائر القــوات االحتاليــة واالجنبيــة مــن 

التنــف وشــرق الفــرات.
كمــا اعــرب اللــواء باقــري عــن املــه بــان نشــهد 
فــي القريــب العاجــل عــودة الشــعب الســوري المقــاوم 
الــى مدنــه وقــراه، وان تبــدأ ســريعا عمليــة اعــادة بنــاء 

وبــدء  المحــررة  المناطــق 
فــي  االقتصاديــة  االنشــطة 

المناطــق. هــذه 
وزيــر  اشــاد  جانبــه  مــن 
بســماحة  الســوري  الدفــاع 
االســامية  الثــورة  قائــد 
ــوات  ــة والشــعب والق والحكوم
الجمهوريــة  فــي  المســلحة 
فــي  االيرانيــة  االســامية 
المســتمر  الدعــم  تقديــم 
فــي  الســوري  للشــعب 
ــف  ــن والمواق ــن التكفيريي ــل ضــد االرهابيي كفاحــه الطوي
ــه  ــن ارتياح ــا ع ــن، معرب الشــجاعة للمســؤولين االيرانيي
ــرة فــي ســوح المعــارك ضــد االرهابييــن. للمســيرة الظاف

ووجــه وزيــر الدفــاع الســوري الدعــوة لرئيــس االركان 
العامــة للقــوات المســلحة اللــواء باقــري لزيــارة دمشــق.

البقية على الصفحة7

* األمم المتحدة وبعثة الصليب األحمر تنددان بالمجزرة المروعة ودعوات أممية 
الى إجراء تحقيق فوري في جريمة تحالف العدوان السعودي

*منظمة »أنقذوا الطفولة« الدولية تطالب بفتح تحقيق ومحاسبة 
المسؤولين عن الغارة على صعدة

*الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: المجزرة بحق أطفال اليمن وفلسطين 
وصمة عار في جبين النظام العربي

*حزب اهلل: التحالف السعودي االميركي ينساق وراء غرائزه البشعة 
المتعطشة لقتل وسفك الدماء البريئة

* منظومتي »القبة الحديدية« و »مقالع 
داوود« ناقصتين وغير قادرتين على 

التصدي لـ700 صاروخ يوميًا 


