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مشددة أن اإلرث الذي خّلفه الشقاقي عظيم ورايته لن تسقط..

الجهاد االسالمي: يجب االلتفات الى واجبات المقاومة والتحرير بدالً من إضاعة 
وقت الشعب الفلسطيني بالمهاترات

حركــة  جــددت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجهــاد اإلســامي فــي فلســطين، عهدهــا ووفاءهــا 
واألمــة  الفلســطيني  الشــعب  تجــاه  والتزامهــا 
اإلســامية، بالمضــي فــي خيــار الجهــاد والمقاومــة، 
مهمــا كلفهــا ذلــك مــن تضحيــاتٍ وأثمــان، بمناســبة 
ــهاد  ــرين الستش ــة والعش ــنوية الحادي ــرى الس الذك

القاهــرة - وكاالت انبــاء:- قــال الكاتــب المصــري 
كامــل عبدالفتــاح فــي مقــال نشــره موقــع "الوفــد" ان 

االثنين المقبل.. مجلس النواب اللبناني 
يدعو النتخاب الرئيس

رئيــس  دعــا  انبــاء:-  وكاالت   - بيــروت   
عقــد  بــري،  نبيــه  اللبنانــي  النــواب  مجلــس 
جلســة فــي تمــام الثانيــة عشــرة مــن ظهــر يــوم 

للبــاد. رئيــس  النتخــاب  المقبــل،  االثنيــن 
ــي  ــدان المستشــار اإلعام ــي حم ــال عل وق
النــواب أمــس االربعــاء إن  لرئيــس مجلــس 
هــذه الجلســة هــي الرقــم 46 إلنتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة اللبنانيــة، الفتــا إلــى أن النصــاب 

طهران وهلسنكي توقعان أربع مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في ختام القمة..

الرئيس روحاني: مستعدون للحوار في المجاالت 
االجتماعية والقانونية مع اوروبا

تلك التي دعا اليها االمام الخميني رفضًا لالسالم االميركي والتكفيري..

تجمع العلماء المسلمين في لبنان: التزامنا بوالية الفقيه هو التزامنا باإلسالم المحمدي االصيل
* ندعو لنصرة المقاومة في كل العالم تلك المقاومة المناهضة لالستكبار العالمي والناصرة للمستضعفين

السعودية والصفعة 
الجزائرية

الصادرات غير النفطية للبالد 
فاقت مستوى 24 مليار دوالر

المنامة تؤجل مزاد بيع منقوالت جمعية الوفاق حتى 6 نوفمبر..

علماء البحرين: النظام الخليفي أدخل البحرين في حقبة 
أسوأ من قانون أمن الدولة

كيهــان العربــي - خــاص:- تواصــل الســلطات األمنيــة للكيــان الداعشــي الخليفــي إعتداءهــا علــى 
المضائــف الحســينية والمظاهــر العاشــورائية فــي مناطــق عــدة مــن البــاد.

ففــي منطقــة بــوري إعتــدى منتســبو األجهــزة األمنيــة صبــاح الســبت علــى مضيــف اإلمــام الحســين عليــه 
الســام وعمــدوا الــى تخريبــه ونــزع المظاهــر العاشــورائية فيه.

وفــي كــرزكان عمــد منتســبو األجهــزة األمنيــة الــى إزالــة الافتــات الحســينية وتحطيــم أحــد المضائــف 
الحســينية فــي المنطقــة بشــكل إســتفزازي.

الحكيم من اربيل : قرار بقاء العراق 
موحدا اصبح قراراً فعلياً 

بحر: نتنياهو وقادة العدو يحضّرون لمرحلة 
خطيرة للمساس بالمسجد األقصى

مستشارة الرئيس االسد : تضحيات محور المقاومة 
في سوريا أفشلت مخططات الغرب 

موسكو : محادثات الفروف والمعلم 
ستركز على األوضاع العسكرية 

زعيم كردي: سنتلقى »طعنة في الظهر« 
من قبل تركيا

األمم المتحدة: داعش يرتكب فظائع 

ويبيد أسر كاملة جنوب الموصل

ملصق في البرلمان البريطاني يستهزئ 
باألطفال الالجئين!

أوغلو يتوعد االكراد.. إذا لم يخرجوا 

من منبج سنخرجهم بطريقتنا!

نعزي العالم االسالمي بذكرى استشهاد شاهد فاجعة كربالء رابع أئمة الهدى والعصمة االمام علي بن الحسين زين العابدين )عليهما السالم(

العدد )9419( السنة السادسة والثاثون ، الخميس 25 محرم الحرام ، 1438 هـ ق  6 آبان 1395 هـ ش، 27 تشرين االول  2016م

بهندسة أميركية ولخدمة الكيان الصهيوني وأمتداد للحركة النفاقية في تاريخ اإلسالم..

الحوثي: عدوان النظام السعودي على اليمن جزء من مخطط يهدد أمن الكثير من الدول االسالمية
* نأمل النصر لشعبنا في فلسطين وللمقاومة في لبنان، ولسوريا، ونبارك للشعب العراقي معركته في الموصل للتخلص من رجس التكفيريين

كيهــان العربــي - خــاص:- أكــد قائــد حركــة انصــار اهلل فــي اليمــن الســيد 
ــه النظــام الســعودي بهندســة  ــا يفعل ــي أن م ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــد المل عب
أميركيــة ولخدمــة الكيــان الصهيونــي، يعطــل نهــوض األمــة ويمــس وجودهــا 

بشــكل مباشــر وضيــاع لمشــروعها الــذي يفتــرض أن تنطلــق فيــه.
وأوضــح الحوثــي خــال كلمــة ألقاهــا بمناســبة ذكــرى الشــهيد زيــد بــن 

* القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بدقة معسكرات المعزاب والمجنة  
والدخان بجيزان وتكبد العدو خسائر كبيرة

* القوات اليمنية المشتركة تصد زحفًا واسعًا لمرتزقة العدوان المنافقين 
وتقتل العديد منهم في حيفان جنوبي تعز
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مؤكدا ان »إسرائيل« العدو االستراتيجي لمصر والعرب..

كاتب مصري: عودة العالقات المصرية - اإليرانية 
وبقوة في صالح مصر

عــودة العاقــات المصريــة - االيرانيــة وبقــوة هــي في 
صالــح مصــر، مضيفــا بــأن مــن حــق ايــران ان تبحــث 
العــدو االســتراتيجي  ان  عــن مصالحهــا، ومؤكــدا 

لمصــر والعــرب هــي "إســرائيل".
وجــاء فــي المقــال: فــي 11 فبرايــر 1979 أطاحــت 
ــت  ــذي أغلق ــران ال ــاه إي ــي بش ــام الخمين ــورة االم ث
عواصــم العالــم أبوابهــا بوجهــه إال الدولــة المصريــة 
التــي اســتقبلته رســميًا وأقــام بهــا حتــى وفاتــه.. 
إيــران الثــورة قطعــت عاقاتهــا بأميــركا ووصفتهــا 
بإســرائيل  عاقاتهــا  وقطعــت  األكبــر  بالشــيطان 
)حليفــة الشــاه( وأعلنــت نفســها المدافــع األول عــن 
 1979 عــام  ســبتمبر  فــي  الفلســطينية..  القضيــة 
أميركيــة  وبرعايــة  "إســرائيل"  مــع  مصــر  وقعــت 
اتفاقيــة "كامــب ديفيــد"، وأعلنــت مصــر الســادات 
نفســها حليفــة اســتراتيجية لواشــنطن، وأن حربهــا 

رئيــس  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اســتعداد  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
مــع  للحــوار  ايــران  فــي  االســامية  الجمهوريــة 
االجتماعيــة  القضايــا  حــول  االوروبــي  االتحــاد 
والقانونيــة؛ الفتــا الــى ان التعــرف علــى الشــؤون 
القوانيــن  بمافيهــا  االخــرى  للــدول  القانونيــة 
االســامية يشــكل خطــوة جيــدة للفهــم المشــترك 

القانونــي. التعــاون  مــن  مزيــد  واقامــة 
االجتمــاع  خــال  روحانــي  الرئيــس  ونــوه 
ايــران  فــي  المســؤولين  كبــار  بيــن  المشــترك 
وفنلنــدا أمــس االربعــاء بطهــران، نــوه الــى التقاريــر 
االحصائيــة الصــادرة عــن دائــرة الجمــارك االيرانيــة 
بشــأن زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بعــد رفــع 
ــت  ــي الوق ــا ف ــن؛ داعي ــن البلدي ــر بي الحظــر الجائ
بهــدف  الجهــود  مــن  مزيــد  بــذل  الــى  نفســه 
االرتقــاء الســريع بمســتوي التعــاون التجــاري بمــا 
يليــق والطاقــات واالمكانــات التــي تنعــم بهــا ايــران 

وفنلنــدا .

ــذي  ــد، ان الحظــر ال واك
امــام  رئيســية  عقبــة  كان 
ازيــل  الثنائيــة؛  العاقــات 
يســتدعي  ممــا  اليــوم 
جهــودا مشــتركة فــي ســياق 
ومعالجــة  التعــاون  تنميــة 

الماضيــة. الفتــرة 
رئيــس  واشــار 
توقيــع  الــى  الجمهوريــة 
عــدد مــن مذكــرات التفاهــم 
الزيــارة  خــال  والوثائــق 
متطلعــا  ايــران،  الــى  الفنلنــدي  للوفــد  الحاليــة 
الــى ابــرام وثائــق تعــاون اخــري فــي المســتقبل 
ــات  ــة العاق ــبة لتنمي ــة المناس ــد االرضي ــا يمه مم

. ئيــة لثنا ا

ــًا فــي  ــزال الخطــر محدق ــه الي ــه الســام” مســاء أمــس األربعــاء أن ــي “علي عل
الكثيــر مــن الــدول اإلســامية التــي التــزال تشــهد بعضــا مــن االســتقرار، وهــي 

مهــددة بالخطــر الــذي تعــرض لــه اليمــن وســوريا وليبيــا والعــراق وغيرهــا.
العالــم  فــي  أدواتــه  وعبــر  الســعودي  النظــام  بــه  يقــوم  مــا  إن  وتابــع 

امتــداد هــو  إنمــا  اإلســامي 

ــات السياســية  ــة الدراســات والعاق ــر مــن لجن ــد كبي ــا:- زار وف طهــران - ارن
ــم المقدســة، برئاســة  ــي ق ــة المصطفــى )ص(« ف ــة، و»جامع ــي الحــوزة العلمي ف

الســيد كاظــم ســيد باقــري، 

* الشيخ أحمد الزين: نعلن إيماننا ووالءنا لوالية الفقيه إيمانًا 
باإلسالم ونرفض كل جهة قد تنال من مكانتها في العالم

*مركز التنمية االسالمية: الجمهورية االسالمية في ايران هي ملجأ 
ومالذ للمسلمين، وتحمل قضاياهم وهمومهم
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كيهــان   - طهــران 
ــام  ــد الع العربــي:- أكــد القائ
الثــورة  حــرس  لقــوات 
محمــد  اللــواء  االســامية 
كل  فشــل  جعفــري  علــي 
األعــداء  وبرامــج  خطــط 
فــي المنطقــة ولفــت الــى 
الثــورة  حــرس  قــوات  أن 
ــوة  ــوى ق االســامية هــي أق

المنطقــة. فــي 
جعفــري  اللــواء  وقــال 

فــي  الدراســي  العــام  انطــاق  مراســم  وخــال 
جامعــة  القــوات البحريــة التابعــة لحــرس الثــورة 
اإلســامية قــال: فــي الوقــت الراهــن تقــع مهمــة 
جســيمة علــى عاتــق القــوات البحريــة فــي حــرس 
الثــورة االســامية ويجــب أن تســعى الــى طــرح 

نموذجيــة. جامعــة  باعتبارهــا  الجامعــة  هــذه 
الثــورة  حــرس  لقــوات  العــام  القائــد  وأشــار 
المســلحة  القــوات  تأســيس  الــى  االســامية 
ــة  ــوات البحري ــا: ان الق ــي الحــرس قائ ــة ف البحري
لحــرس الثــورة االســامية نشــأت خــال حــرب 
الدفــاع المقدس)الحــرب المفروضــة علــى ايــران مــن 
ســبتمبر 1980 حتــى أغســطس 1988( والصــراع مــع 
اميــركا وبعــد انتهــاء فتــرة الدفــاع المقــدس نشــطت 
الخليــج  فــي  الحــرب  ســاحة  فــي  القــوات  هــذه 

الفارســي ومضيــق هرمــز.
وأضــاف اللــواء محمــد علــي جعفــري: ان القــوات 

مشيرًا الى فشل كل خطط وبرامج األعداء في المنطقة..

الجعفري: شعار الثورة االسالمية التصدي لنظام الهيمنة واالستكبار العالمي وفقا  الرشادات القائد
* القوات البحرية للحرس نشأت خالل حرب الدفاع المقدس والصراع مع اميركا 

وتنشط بقوة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز
* من أهم الخصائص المؤثرة في أفراد حرس الثورة هي قوة االيمان واالستعداد 

للشهادة والحافز للدفاع والنضال والجهاد

الــى  نظــرا  اإلســامية  الثــورة  لحــرس  البحريــة 
وتهديــدات  الفارســي  الخليــج  منطقــة  حساســية 
العــدو فإنهــا دائمــا علــى أهبــة االســتعداد والجهوزيــة.
الثــورة  لحــرس  البحريــة  القــوات  ان  وتابــع: 
اإلســامية فــي حالــة اســتعداد وجهوزيــة دائمــة 

الفارســي  الخليــج  منطقــة  لحساســية  نظــرا 
العــدو. وتهديــدات 

عــن  والدفــاع  الدفاعيــة  الخطــوط  ان  وقــال: 
تدريــب  وكذلــك  الفارســي  الخليــج  فــي  الجــزر 
القــوات الجهاديــة وقــوات المغاويــر مهــدت لبنــاء 

اإلســامية. الثــورة  لحــرس  البحريــة  قــوات 
الثــورة  حــرس  لقــوات  العــام  القائــد  وأشــار 
االســامية الــى القــدرة الدفاعيــة لقــوات حــرس 
ــى  ــا عل ــرور 37 عام ــع م ــال: م ــامية وق ــورة االس الث
اليــوم  الثــورة اإلســامية فإنهــا  تأســيس حــرس 
وهــي  عــاٍل  دفاعــي  ورصيــد  بخبــرة  تتمتــع  قــوة 
ومــن  المنطقــة  فــي  مســلحة  قــوة  أقــوى  حاليــا 
ــرة فــي هــذه القــوة االيمــان  أهــم الخصائــص المؤث
والنضــال  للدفــاع  والحافــز  للشــهادة  واالســتعداد 


