
معتــادة تواصلهــا العناصــر بحــق أبنــاء البلــدات فــي المنطقــة الشــرقية وســط 
تضييــق مســتمر.

وفــي هــذا االطــار أقدمــت قــوات المهمــات الخاصــة وفرقــة مــن شــرطة 
ــام  ــى الخي ــداء عل ــت ياالعت ــن ســلمان، أقدم ــد ب ــن محم ــر م ــف وبأم القطي
ــح للمشــاركة  ــدة القدي ــي بل ــة ف ــف الحســينية المقام العاشــورائية والمضائ

ــاء فاجعــة كربــاء، حيــث فــي إحي

الى جانب قوتها المدفعية وفي الساحل الغربي.. 

عمليات نوعية لسالح الجو اليمني المسير تكبد العدوان 
السعودي والمرتزقة خسائر كبيرة

ــوات المســلحة  ــد الناطــق الرســمي للق ــي – خــاص:- أك ــان العرب كيه
اليمنيــة العميــد الركــن شــرف غالــب لقمــان، أن قــوات الجيــش واللجــان 
الشــعبية المرابطــة فــي الســاحل الغربــي، نفــذت عمليــات نوعيــة وخاطفــة 
ضــد قــوى وميليشــيات العــدوان الســعودي، كبدتهــم خســائر باهظــة فــي 

ــاد. العديــد والعت
وأوضــح العميــد لقمــان فــي حديثــه لصحيفتنــا، أن مجاميــع الغــزاة 
ومعســكراتهم المســتحدثة فــي الســاحل الغربــي لليمــن، تعرضــت 
لضربــات موجعــة نفذتهــا قــوات المدفعيــة باإلشــتراك مــع ســاح 

الجــو المســير.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية ما تؤكد اإلضطهاد الطائفي الذي يتعرض له السكان األصليون من أتباع أهل البيت )ع(..

سلطات آل سعود وآل خليفة تهاجم المواكب الحسينية وتهدم المضائف في المنطقة الشرقية والبحرين
* هجوم باآلليات العسكرية المدرعة والدبابات على منطقتي القديح بالشرقية والبالد القديمة في البحرين

مشيرًا الى أن استراتيجية ادارة ترامب هي تغيير نظامها..

كيري: ال أحد في العالم مع أميركا في سياساتها 
الجديدة ضد ايران

قائد عسكري: طهران تعرف جيدا من خطط 
للهجوم على قنصليتنا في البصرة

محمــد  فيلــق  قائــد  اكــد  طهران-مهــر:- 
العميــد  الثــورة  بحــرس  )ص(  اهلل  رســول 
ــة اإلســامية  محمــد رضــا يــزدي أن الجمهوري
علــى  الهجــوم  بــدأ  أيــن  مــن  جيــدا  تعــرف 
قنصليتنــا فــي البصــرة و" بــاذن اهلل ســيعلن 
ــذا الحــدث  ــل ه ــون تفاصي ــون والعراقي اإليراني

قريبــا".

متسلمًا أوراق إعتماد سفيرنا الجديد..

الرئيس االيطالي يؤكد على تطوير العالقات 
مع ايران في جميع المجاالت

انبــاء:-  وكاالت   – رومــا 
االيطالــي  الرئيــس  اكــد 
علــى  ماتاريــا"  "ســيرجيو 
مــع  العاقــات  تطويــر 
االســامية  الجمهوريــة 
جميــع  فــي  االيرانيــة 
دعــم  مجــددا  المجــاالت، 
النــووي. لاتفــاق  بــاده 

جــاء ذلــك خــال اســتقبال الرئيــس االيطالــي للســفير االيرانــي الجديــد فــي رومــا حميــد بيــات حيــث 
تســلم منــه اوراق اعتمــاده.

مشيرًا الى انها تعهدت الوفاء بالتزاماتها ودعمه سياسيا..

خرازي: نحن في انتظار إجراء أوروبي عملي 
في مجال االتفاق النووي

* وجود االتفاق النووي أو عدم وجوده لن يكون مختلفا إذا لم تلب أوروبا احتياجات ايران

مؤكدًا إن معنويات وصمود الشعب االيراني مثال يحتذى به..

الرئيس روحاني: شعبنا يتأسى بعاشوراء لمواجهة الحرب االقتصادية وسيخرج منها منتصرا

داعيًا العتماد نسبية التمثيل في تأليف الحكومة..

نعيم قاسم: المقاومة هدمت أركان المشروع التكفيري 
وأصبحت في زمن االنتصارات

بيــروت - وكات انبــاء:- دعــا نائــب االميــن العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم قاســم الــى اعتمــاد النســبية 
فــي تأليــف الحكومــة انســجامًا مــع النســبية التــي اعتُمــدت فــي تشــكيل مجلــس النــواب.

وقــال الشــيخ نعيــم قاســم فــي كلمــة لــه بالمجلــس العاشــورائي المركــزي لحــزب اهلل فــي مجمــع ســيد 
الشــهداء فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، قــال: إن معالــم الحــل واضحــة وهــي نســبية التمثيــل الحكومــي 

بمــا يتناســب مــع نســبية التمثيــل النيابــي لينطلــق البلــد ونحــل المشــكلة.

مفتتحة قنصليتها من جديد في البصرة ومؤكدة أن عراقا آمنا هو في صلب أولوياتنا..

طهران: التدخالت العدوانية لالدارة االميركية السبب الرئيس الثارة التوترات وعدم االستقرار في المنطقة
الفوضى االخيرة في العراق وإحراق قنصليتنا في البصرة حصيلة ومردود سياسات واشنطن ودعمها السافر وغير الحصيف لمجموعات العنف والتطرف

فرصة الحتقار  
»ترامب«

الجعفري لوزير سعودي: ال تقّولني مالم 
اقل وسأرد عليك رداً أقوى

الخارجية السعودية تتعمد إزالة اسم 
الملك »سلمان«

القبس: اميركا تقف وراء احداث البصرة 
وعالقتها »باالنقالب االبيض«

الرئاسة التركية: الهجوم على إدلب 
سينسف العملية السياسية

العامري والصدر يتفقان على تقديم مرشح لرئاسة 
الوزراء وفق مواصفات المرجعية العليا 

المقاومة االسالمية الفلسطينية : الكفاح المسلح الخيار االستراتيجي 
لحماية الشعب الفلسطيني واسترداد الحقوق

المعلم : أميركا ال تريد لسوريا ان تكون الدولة 
الرئيسة في مقاومة العدو الصهيوني 

بوتين: موقفنا في تأييد الرئيس األسد وحكومته موقف 
صحيح ولن يتوقع منا أي شيء آخر

على الصفحة الثانية العدد )9945( السنة الثامنة والثاثون ، الخميس 3 محرم، 1440 هـ ق 22 شهريور 1397 هـ ش، 13 ايلول  2018م

* الوضع الحالي في أميركا مختلف جدا عن السنوات السابقة 
وتمر بواحدة من أسوأ الظروف في تاريخها

* حلفاء أميركا اليوم ال ينسجمون سياسيًا مع مسؤولي البيت 
االبيض وحتى حلفائها التقليديين ابتعدوا عنهم

* غالبية الشعب االميركي اليثق بحكومته وحتى أن بعض المثقفين يصفون 
رئيسهم بـ »السفيه واألبله« وهذا لم يحدث سابقا

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي، ان ايــران 
تخــوض اليــوم حربــا اقتصاديــة فرضهــا العــدو عليهــا 
اســتلهام  خــال  مــن  منتصــرة  منهــا  وســتخرج 
ــورة الحســينية  دروس المقاومــة والصمــود مــن الث
ضــد الظلــم والطغيــان، وقــال: إن النمــو االقتصــادي 
للبــاد خــال الســنوات األربــع الماضيــة ســجل 
ارتفاعــا بمعــدل مرتيــن مقارنــة للســنوات الخمــس 

والثاثيــن الماضيــة.
االربعــاء  أمــس  روحانــي  الرئيــس  واضــاف 
خــال كلمتــه فــي اجتمــاع لمجلــس الــوزراء ، اننــا 
نواجــه اليــوم حربــًا واضحــة مــن قبــل مجموعــة 
تواجــه أســوأ االوضــاع فــي بلدانهــا، والتلقــي أي 
دعــم سياســي وفكــري اال مــن بعــض ضئيــل مــن 

ــدول. ال
الوضــع  أن  الــى  الجمهوريــة  رئيــس  وأشــار 
عــن  جــدا  مختلــف  اليــوم  أميــركا  فــي  الحالــي 
الســنوات الســابقة، اميــركا تمــر اليــوم بواحــدة مــن 

أســوأ الظــروف فــي تاريخهــا، كمــا ناحــظ، 
ــركا  ــي امي ــر ف ــم او مفك ــود عال ــادر وج ــن الن م

كيهــان العربــي - خــاص:- مــع بــدء موســم عاشــوراء االمــام الحســين)ع(، 
اعتــدت الســلطات الســعودية ونظيرتهــا الخليفيــة علــى المضائف الحســينية 

فــي المنطقــة الشــرقية والبحريــن علــى حــد ســواء.
فقــد أقدمــت قــوات آل ســعود الخاصــة التابعــة لــوزارة الداخليــة المدججــة 
تكشــف  ممارســات  علــى  المصفحــة،  بالمدرعــات  والمدعومــة  بالســاح 
الوجــه الطائفــي للســلطة البطــش العنصــري والحقــد الطائفــي، فــي صــورة 

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- رأى وزيــر الخارجيــة 
األميركــي الســابق »جــون كيــري« مســاء الثاثــاء 

»دونالــد  األميركــي  الرئيــس  إدارة  أن  الماضــي، 
ــا  ــر النظــام فــي إيــران، وفق ترامــب«، تســعى لتغيي

.CNNلتصريحــات أدلــى بهــا لـــ
الواليــات  تنجــح  لــم  »تاريخيــًا،  كيــري:  وقــال 
األنظمــة«،  بتغييــر  يتعلــق  بمــا  كثيــرًا  األميركيــة 
ــر النظــام الحاكــم  ــة اإلدارة بتغيي ــى أن رغب وأشــار ال
ــا  ــا كل م ــس بفعله ــبب الرئي ــت الس ــران كان ــي إي ف
هــو ممكــن للخــروج مــن االتفــاق النــووي مــع طهــران.

واضــاف، ال أحــد فــي العالــم معنــا في سياســاتنا 
الجديــدة ضــد ايــران ســوى الــدول المعاديــة لهــا 
فــي الشــرق األوســط.. ترامــب أغضــب شــركائنا 
مكانــة  وعــزز  النــووي  االتفــاق  مــن  بخروجــه 

المتطرفيــن علــى حــد وصفــه
يذكــر أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 

ــع ــًا م ــت اتفاق وقع

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال الدكتــور كمــال 
خــرازي رئيــس المجلــس االســتراتيجي للعاقــات 
اإلجــراءات  مــن  المزيــد  ننتظــر  إننــا  الخارجيــة، 
العمليــة مــن أوروبــا فــي موضــوع االتفــاق النــووي، 
وأكــد أنــه علــى الرغــم مــن أن أوروبــا قــد اتخــذت 
خطــوات، اال إن هــذه الجهــود لــم تحقــق توقعاتنــا 
بعــد ويجــب أن نــرى كــم ســيلتزمون بتعهداتهــم.
نــدوة ســؤال  فــي  الدكتــور خــرازي،  واضــاف 
مــع  الماضــي  الثاثــاء  مســاء  عقــدت  وجــواب 
أوروبــا  أن  الدوليــة،  »بكيــن«  بجامعــة  الطــاب 
ــذا  ــة به ــت ملتزم ــات المتحــدة، الزال ــًا للوالي وخاف
االتفــاق، أوروبــا تعهــدت الوفــاء بالتزاماتهــا فــي إطــار 
االتفــاق النــووي ودعــم االتفــاق سياســيا مــن أجــل 

إبقــاء هــذه المعاهــدة الدوليــة.
لحمايــة  خطــوات  اتخــذت  أوروبــا  وصــرح، 
تطبيــق االتفــاق، مثــل إنفــاذ 'قانــون التعطيــل'، علــى 
الرغــم مــن أنــه لــم تفــي بوضــوح بالتزاماتهــا كمــا 

ــي. ينبغ

مباشــرة  عاقــات  إقامــة  إمكانيــة  إن  وقــال: 
بيــن البنــك المركــزي االيرانــي والبنــوك المركزيــة 
ــرة والمتوســطة  ــة ودعــم الشــركات الصغي األوروبي
فــي  اليــران،  األوروبــي  الدعــم  مــن  إيــران،  مــع 

مجــال االتفــاق النــووي.
وشــدد علــى أنــه إذا لــم تلــب أوروبــا احتياجــات 
إيــران، فعندئــذ ســتقرر طهــران، وإن وجــود االتفــاق 
النــووي أو عــدم وجــوده لــن يكــون مختلفــا ؛ فإيــران 
لهــا الحــق فــي تعليــق جــزء مــن تعهداتهــا أو جميــع 
التزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي، لكننــا لــم نقــم 
بذلــك حتــي اآلن ونحــن فــي انتظــار التزامــات 

الجانــب اآلخــر.

وان  األبيــض،  البيــت  مــع مســؤولي  آراؤه  تتفــق 
غالبيــة الشــعب االميركــي اليثــق بحكومتــه وحتــى 
ان البعــض مــن المثقفيــن يصفــون رئيســهم بـــ 
ــي  ــابقا ف ــدث س ــم يح ــذا ل ــه«، وه ــفيه واألبل »الس

التاريــخ األميركــي.
وأضــاف: أن حلفــاء أميــركا اليــوم ال ينســجمون 
سياســيًا مــع مســؤولي البيــت االبيــض، وحتــى 
الحلفــاء التقليدييــن الميــركا ابتعــدوا عنهــم، بينمــا 

ــوا  ــام يفتخــرون بــأن يكون ــوا فــي يــوم مــن األي كان
ــات المتحــدة. مــع الوالي

تمــر  اميــركا  إن  روحانــي  الرئيــس  وصــرح 
ــة، وحتــى المنظمــات  ــوم باســوأ الظــروف الدولي الي
الدوليــة مثــل اليونســكو واألمــم المتحــدة والوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــة  ــتثناء بضع ــكا باس ــات امري ــى سياس ــق عل التواف

ــط . ــة فق دول قليل

طهــران – كيهــان العربــي:- اعتبــر المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام 
ــان الصــادر عــن البيــت االبيــض بخصــوص أعمــال الشــغب  قاســمي، ان البي

التــي شــهدتها البصــرة العراقيــة

* مؤامرات األطراف االخرى ال يمكنها الحؤول دون تنمية العالقات 
العريقة بين ايران والعراق والنهوض بها وتمتينها

* السفير مسجدي: العالقات بين ايران والعراق أبعد من ان يمكن 
ألحد إلحاق الضرر بها باجراءاته التخريبية

* محافظ البصرة: التحقيقات بخصوص إحراق القنصلية االيرانية 
مستمرة وسيحاسب من قام بها حسابا عسيرا

* عشائر محافظة ميسان تستنكر التخريب الذي تعرضت له 
مكاتب الحشد والقنصلية االيرانية في البصرة


