
مشددًا أن اسلوبه من نمط القرون الوسطى..

ظريف: كلمة "ترامب" الصلفة والخرقاء تدل 
على عمق جهله وسلوكه المخادع

طهــران - كيهــان العربــي:- وصــف وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
ظريــف، كلمــة الرئيــس االميركــي "ترامــب" فــي الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة 

بانهــا صلفــة وخرقــاء ومؤشــر علــى جهلــه بحقائــق ايــران وســلوكه المخــادع.
ــة  ــنوي للجمعي ــاع الس ــي االجتم ــارك ف ــذي يش ــف ال ــر ظري ــال الوزي وق
العامــة لالمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي صفحتــه علــى موقــع "تويتــر"، فــي 

معــرض رده علــى كلمــة 
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خالل لقاء العميد حاجي زادة والفريق الركن انور حمة أمين..

تأكيد ايراني - عراقي على مواصلة وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة "داعش"
* قائد القوة الجوية العراقية: لن ينسى العراق ابدا دعم ايران وتعاونها االستشاري والتقني والتخصصي والتدريبي

بسبب مجازرها في اليمن..

حزب العمال البريطاني يمنع السعودية 
من حضور مؤتمره 

فرنسا: البديل لالتفاق 
النووي مع ايران

لجنــة  رئيــس  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - فيينــا 
ــد  ــة فــي فرنســا )CEA( رئيــس الوف ــة النووي الطاق
الدوليــة  للوكالــة  العــام  المؤتمــر  فــي  الفرنســي 
للطاقــة الذريــة دانيــل وروارده اننــا عازمــون علــى 
حفــظ خطــة العمــل المشــترك الشــاملة )االتفــاق 
النــووي( مؤكــدا انــه اليوجــد اي بديــل لهــذا االتفــاق.

وقــال وروارده فــي كلمتــه بالمؤتمــر، ان اتفــاق 
هــو  االيرانــي  النــووي  البرنامــج  بشــان  فيينــا 
جــزء ضــروري مــن نظــام حظــر االنتشــار النــووي 
بحيــث ان فرنســا عاقــدة العــزم علــى حفظــه وفــي 
الحقيقــة اليوجــد اي بديــل لــه االمــر الــذي يجــب 

ان يكــون واضحــا.

سعيًا للتضليل على خسائره الميدانية..

طيران العدوان السعودي االميركي يشن 52 غارة 
على المناطق السكنية في اليمن

كيهــان العربــي - خــاص:- شــن طيــران العــدوان 
غــارة   52 مــن  أكثــر  الغاشــم  االميركــي  الســعودي 
إجراميــة علــى المناطــق الســكنية فــي اليمــن أســفرت 
عــن استشــهاد وإصابــة عــدد مــن األطفــال والنســاء 
وتدميــر الممتلــكات الخاصــة والعامــة، ســعيًا للتضليــل 

ــة . ــائره الميداني ــى خس عل

مشدددًا أنه  العدو الذي يقلق الجيش االسرائيلي أكثر من أي عدو آخر..

ايزنكوت: حزب الله يقلقنا أكثر من أي عدو ونصرالله 
موجود في كل القرى القريبة من الحدود

* إذا ما حصل تمركز إيراني في سوريا فإن ذلك سيكون نبأ سيئا لنا

مشددا في كلمته امام الجمعية العامة لالمم المتحدة، االعتدال هو منهج وسلوك الشعب االيراني..

الرئيس روحاني: ما سمعناه من الرئيس االميركي خطاب جاهل وحاقد يسئ  لالمم المتحدة ويتعارض مع الشعوب
*االعتدال يعني تآزر االفكار وليس رقص السيوف ، االعتدال اليعني التظاهر بدعم الحرية في مكان ودعم الديكتاتورية في مكان اخر

ساخرًا من كلمة "نتنياهو" أمام الجمعية العامة..

شمخاني: حتى بطاريق القطب الجنوبي ال تستطيع تحمل 
عار دعم الكيان الصهيوني القاتل لألطفال

طهــران - كيهــان العربــي:- ســخر اميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي االدميــرال علــي شــمخاني، مــن تعليقــات 
رئيــس حكومــة كيــان العــدو الصهيونــي "نتنياهــو" حــول مواقــف بطاريــق القطــب الجنوبــي مــن الكيــان االســرائيلي.

وقــال شــمخاني أمــس األربعــاء، حتــى بطاريــق القطــب الجنوبــي ال تســتطيع تحمــل عــار دعــم الكيــان 
الصهيونــي الــذي يقتــل األطفــال.

وكان "نتنياهــو" قــد اثــار دهشــة الجميــع وســخرية علــى مواقــع التواصــل عندمــا ادلــى خــالل كلمتــه امــام الجمعيــة 
ــة العامــة بتعليقــات غريبــة حــول بطاريــق القطــب الجنوبــي ومواقفهــم السياســية. األممي

ردًا على خطاب "ترامب" السخيف واتهاماته الوقحة التي ساقها ضد ايران..

اللواء جعفري: آن االوان لنصحح الميركا حساباتها الخاطئة 
* اميركا كشفت للعالم عن وجهها الحقيقي والعالم بات يراها بذات الصورة التي سعت ايران على مدى أعوام طويلة إماطة اللثام عنها

ترامب تجسيد حي 
للشيطان االكبر 

بروكسل تحث الحكومة العراقية على 
اعدام 500 بلجيكي!

االعتقاالت تتوسع بالسعودية 

وأمنستي تنتقد السلطة

األزمة القطرية تفضح المستور: بن سلمان 
باع زهران علوش!

السعودية تخفض استثماراتها في 

السندات األميركية

العبادي: تغيير الحدود من طرف واحد 
يفتح باب الدماء على مصراعيه 

هيئة االركان الصهيونية :ال يمكننا ضمان عدم 

تسلل مقاومين للمستوطنات من غزة

الجيش السوري يفرض سيطرته على مساحات 
جديدة في محيط دير الزور 

الفروف لتيلرسون: الواليات المتحدة 

ضيف غير مدعو في سوريا

العدد )9670( السنة السابعة والثالثون ، الخميس 30 ذو الحجة، 1438 هـ ق 30 شهريور 1396 هـ ش، 21  ايلول 2017م على الصفحة الثانية

الجيش يطلق تدريبات جوية مشتركة 
مع حرس الثورة اإلسالمية

ــة حســن  ــس الجمهوري ــال رئي ــا:- ق طهران-ارن
روحانــي ان امريــكا باتــت تفقــد ثقــة االخريــن بهــا و 
مصداقيتهــا العالميــة بنقضهــا للتعهــدات الدوليــة وان 
هــؤالء الذيــن يتصــورون انهــم قــادرون علــى احتــواء 

االخريــن بافقــار الشــعوب ، يرتكبــون خطــأ فادحــا.
واضــاف الرئيــس حســن روحانــي فــي كلمــة 
فــي  المحلــي(  )بالتوقيــت  امــس  ظهــر  القاهــا 
ــمعناه  ــا س ــدة 'ان م ــم المتح ــة لالم ــة العام الجمعي
مــن الرئيــس االمريكــي وخطابــه الجاهــل والقبيــح 
والحاقــد والملــيء بالمعلومــات الخاطئــة واالتهامــات 
ضــد الشــعب االيرانــي فــي هــذا المــكان المحتــرم، 
اليشــكل اســاءة لالمــم المتحــدة - التــي تأسســت 
للســالم بيــن الشــعوب- فحســب بــل يتعــارض مــع 
مــا تطالــب بــه الشــعوب مــن هــذا االجتمــاع الــذي 
يعقــد التحــاد الــدول مــن اجــل مواجهــة الحــرب 

واالرهــاب.
اغتنــم  اذ  'اننــي  الجمهوريــة  رئيــس  وقــال 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد القــوة الجوفضائيــة التابعــة لحــرس 
الثــورة االســالمية العميــد اميــر علــي حاجــي زادة وقائــد القــوة الجويــة العراقيــة 
الفريــق الركــن طيــار انــور حمــة اميــن، اهميــة وحــدة اراضــي العــراق، ومواصلــة 

وتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي مكافحــة االرهــاب.
وخــالل لقائهمــا أمــس االربعــاء فــي مقــر قيــادة القــوة الجوفضائيــة لحــرس 
ــش والشــعب  ــة والجي ــد حاجــي زادة، المرجعي ــأ العمي ــورة االســالمية، هن الث
فــي العــراق لمناســبة االنتصــارات ضــد داعــش، واشــار الــى ان التعاطــي 
والتعــاون والعالقــات بيــن البلديــن ايــران والعــراق قــد تطــورت ودخلــت مرحلــة 
جديــدة بعــد الهجــوم الــذي شــنه داعــش علــى العــراق وقــال، انــه وفــي ظــل 
طلــب المســاعدة مــن جانــب الحكومــة العراقيــة والدعــم العســكري مــن قبــل 
ايــران فــي االبعــاد االستشــارية والتســليحية فقــد توثقــت العالقــات والتعــاون 

بيــن القــوات العســكرية فــي البلديــن.
وصــرح قائــال، انــه ومنــذ االيــام االولــى لهجــوم داعــش علــى العــراق وقفــت 
القــوة الجوفضائيــة للحــرس الثــوري الــى جانــب القــوة الجويــة العراقيــة فــي 
ــي  ــم التقن ــن خــالل المســاعدات االستشــارية والدع ــن م مكافحــة االرهابيي
والتدريبــي وان هــذه المســيرة مســتمرة لغايــة االن حيــث يلفــظ االرهــاب 

ــرة فــي العــراق. التكفيــري انفاســه االخي
واشــار الــى العالقــة المســتمرة والوثيقــة مــع القــوة الجويــة العراقيــة قائــال، 

انــه تــم خــالل اللقــاء البحــث فــي قضايــا مثــل اقليــم كردســتان والتداعيــات 
والنتائــج الســلبية المتوقعــة لتنفيــذ االســتفتاء فيــه، كمــا جــرى التباحــث حــول 

مرحلــة مــا بعــد داعــش كهاجــس مشــترك.
ونــوه الــى تناقضــات الســلوك االميركــي فــي موضــوع االرهــاب والتصــدي 
العلنــي  لــه وقــال، ان تناقضــات مثــل تاســيس وتجهيــز داعــش ودعمــه 
والســري مــن قبــل اميــركا مــن جانــب واالدعــاء بمكافحــة االرهــاب والدعايــة 
االعالميــة التــي تقــوم بهــا فــي هــذا الصــدد مــن جانــب اخــر، قــد جعلــت 

ــدا. ــر تعقي ــش اكث ــة داع مكافح

لنــدن - رويتــرز:- فيمــا تســتمر دول غربيــة فــي 
عقــد صفقــات أســلحة مــع الريــاض علــى الرغــم مــن 

ــن،  ــي اليم ــاكات انســانية ف ــم وانته ــا لجرائ ارتكابه
قــرر حــزب العمــال البريطانــي الــرد علــى جرائــم 
المملكــة بحــق المدنييــن اليمنييــن بحرمانهــا مــن 

حضــور مؤتمــره الســنوي.
العــدوان  لتحالــف  المســتمر  العــدوان  وقــع  علــى 
الســعودي علــى اليمــن، وارتــكاب مجــازر حــرب وانتهــاكات 
ــن وأغلبهــم مــن النســاء  انســانية فاضحــة بحــق المدنيي
واألطفــال، ومــع توجيــه انتقــادات حقوقيــة لــدول العالــم 
حــزب  عمــد  اليمــن،  علــى  بعدوانهــا  الريــاض  لدعمهــا 
العمــال البريطانــي الــى منــع كل مــن الســعودية والســودان 
األحــد  يــوم  أعمالــه  بــدء  المقــرر  مؤتمــره  مــن حضــور 

المقبــل 24 أيلــول/ ســبتمبر 2017 فــي مدينــة برايتــون.
واوضــح المتحــدث باســم حــزب العمــال، أنــه 
ــا  ــي ارتكبته ــرب الت ــم الح ــى جرائ ــة عل ــد األدل وبع
ــن  ــا م ــن، وغيره ــى اليم ــا عل ــي قصفه الســعودية ف
انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع، أقــرت 
الســفارة  طلــب  أن  الوطنيــة  االنتخابيــة  اللجنــة 
لــن  العمــال”  “حــزب  مؤتمــر  لحضــور  الســعودية 

يكــون مقبــوال.

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- يــرى رئيــس 
أركان كيــان العــدو الصهيونــي »غــادي ايننكــوت«، 
أن حــزب اهلل شــبه جيــش مــع عناصــر ومركبــات 
كثيــرة وهــو العــدو الــذي يقلــق الجيــش اإلســرائيلي 
أكثــر مــن أي عــدو آخــر، ويعتبــر أن مــن يقتــرب مــن 

حــدود إســرائيل يعــرّض نفســه للخطــر. 
وقــال »ايزنكــوت« أمــس األربعــاء إن حــزب اهلل 
اكتســب خبــرة فــي الســنوات الماضيــة فــي القتــال 
ال يســتخف بهــا، مشــيرًا إلــى أن الحــزب حصــل 
جمــع  وســائل  واكتســب  هجومــي  دعــم  علــى 
معلومــات، مؤّكــدًا أن الحــزب هــو شــبه جيــش مــع 

عناصــر ومركبــات كثيــرة للجيــش.
يقلــق  الــذي  العــدو  هــو  اهلل  حــزب  أن  وأكــد 
ــا  ــط به ــي تحي ــى الت ــرة األول ــي الدائ »إســرائيل« ف
وهــو علــى رأس تلــك التهديــدات، متابعــًا أن حــزب 
يحتمــل  ال  الــذي  الثمــن  يــدركان  وحمــاس  اهلل 

الــذي ســيدفعانه مقابــل التســلل الــى مســتوطنة 
إســرائيلية - حســب قولــه.

وتنــاول رئيــس أركان كيــان العــدو الحــرب األخيــرة مــع 
ــى  ــا ال ــة نظرن ــه خــالل الحــرب الثاني ــى أن ــان، مشــيراً إل لبن
نصــر اهلل كهــدف للعمــل وحاولنــا ضربــه فــي بدايــة الحــرب.

ورأى أنــه ال يمكــن أن يضمــن بــأال يكــون هنــاك 
تســلل الــى حــدود كيانــه اللقيــط والمســتوطنات.

أوضــح   االيرانــي  الســوري-  الموضــوع  وفــي 
ــي  ــي ف ــز إيران ــا حصــل تمرك ــه إذا م ــوت« أن »ايزنك
لنــا،  ســيئة  بشــرى  ســيكون  ذلــك  فــإن  ســوريا 
مضيفــًا نحــن أبلغنــا بأننــا لــن نقبــل بتمركــز إيرانــي 
قــرب »إســرائيل«، هــذه مصلحــة إســرائيلية واضحــة 
إنمــا  بالــكالم  فقــط  ليــس  عنهــا  التعبيــر  يتــم 

باألفعــال أيضــًا.

تواجــدي علــى هــذا المنبــر العلــن وباعلــى صــوت 
الشــعب  وديــدن  نهــج  هــو  االعتــدال  ان  للعالــم 
االيرانــي العظيــم ، نهجنــا هــو االعتــدال وليــس 
،االعتــدال  التجاهــل  وليــس  االعتــدال  العزلــة، 

والعــدوان'. العنــف  وليــس 
*نهــج االعتــدال هــو نهــج الســالم هــو النهــج 
العــادل والشــامل وليــس الســالم لشــعب والحــرب 

والصــراع لشــعب اخــر؛

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســالمية اللــواء 
ــال  ــان خطــاب الرئيــس االميركــي ال ينبغــي ان يمــر ب ــري ب ــي جعف محمــد عل
رد، مشــددا علــى ان اميــركا ســترى ردودا اكثــر ايالمــا فــي العمــل والســلوك 

والقــرارات التــي ســتتخذها ايــران خــالل االشــهر القادمــة.
التــي ســاقها  الوقحــة  الســخيف واالتهامــات  الخطــاب  الــرد علــى  وفــي 
ــاع  ــالل اجتم ــه خ ــي خطاب ــران ف ــد اي ــب« ض ــد ترام ــي »دونال ــس االميرك الرئي
الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة فــي نيويــورك، اوضــح اللــواء جعفــري بانــه لــم 
يكــن هنالــك جديــد فــي كالم »ترامــب«، وان مــا كان جديــدا فــي االمــر هــو 
ان اميــركا كشــفت للعالــم عــن وجههــا الحقيقــي وان العالــم اليــوم يــرى اميــركا 
بــذات الصــورة التــي ســعت ايــران علــى مــدى اعــوام طويلــة الماطــة اللثــام عنهــا 
وفــي الحقيقــة فــان هــذه االتهامــات التــي ســاقها اليــران تليــق باميــركا وحكومتهــا 

ــة. ــدة والمتغطرس الفاس

* من الطبيعي ان يختل جهاز االميركان العصبي واتزانهم الفكري بسبب 

الهزائم المتتالية والقاصمة التي تلقوها من ايران 

* خطاب »ترامب« ال ينبغي ان يمر بال رد ونامل من رئيس الجمهورية 

المحترم ان يرد عليه ردا حازما وثوريا وصريحا

* االتهامات التي وجهها »ترامب« الى ايران تليق باميركا 

وحكومتها الفاسدة البقية على الصفحة7

*ايران اليوم هي  في طليعة مكافحة االرهاب وموقفنا هذا ليس موقفا 
طائفيا وانما موقف انساني واخالقي واستراتيجي

*سنبقى ملتزمون باالتفاق النووي ولن نكون ابدا البادئين في نقضه 
لكننا لن نقف مكتوفي االيدي ازاء اي نقض لالتفاق

*لغتنا هي الكرامة والنطيق لهجة التهديد؛ نحن اهل الحوار، الحوار 
القائم على المساواة واالحترام المتبادل

*اليمكن ان يعاني اليمن وسوريا والعراق والبحرين وافغانستان وميانمار من وطأة 
الفقر والحرب فيما يظن البعض انه قادر على االحتفاظ بامنه ورفاهه


