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االمام العسكري والمسؤولية الكبيرة 
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كاشفا حضورهما في اجتماع داعش..

العميد حاجي زادة: ضربتنا الصاروخية لشرق الفرات استهدفت اجتماعا لإلرهابيين 
بحضور مبعوثين صهيوني وسعودي

طهران-فــارس:- أعلــن قائــد القــوة الجوفضائيــة 
ــي  ــد عل ــورة االســامية، العمي ــة لحــرس الث التابع
حاجــي زادة أن الضربــة الصاروخيــة للحــرس التــي 
اســتهدفت اجتماعــا لإلرهابييــن مــن مســافات 300 
و500 و700 كيلومتــر يــوم االثنيــن 0١ أكتوبــر ٢0١٨، كان 

قــد حضــره مبعوثــان صهيونــي وســعودي.

عراقجي يحذر من إنهيار 
اإلتفاق النووي

ــن  ــدة م ــة جدي ــدأت جول ــارس:- ب طهران-ف
الحــوار السياســي بيــن إيــران وهولنــدا بحضــور 
مســاعدي وزراء خارجيــة البلديــن ســيد عبــاس 

عراقجــي و'أندريــه هاســبل' فــي طهــران.
بدعــم  اللقــاء  هــذا  خــال  عراقجــي  ورحــب 
الحكومــة الهولنديــة لإلتفــاق النــووي وتأكيدهــا علــى 
تنفيــذه وكذلــك موقفهــا الرافــض للتفــرد أالميركــي .

القــرار  انتهكــت  قــد  أميــركا  ان  وأضــاف، 
عبــر  الدولــي  األمــن  مجلــس  عــن  الصــادر 
إجرائهــا األحــادي فــي اإلنســحاب مــن اإلتفــاق 

اإلعالم الصهيوني: استقالة ليبرمان تعني 
ان "حماس قد أسقطت حكومة اليمين"

داعيا االستفادة من الطاقات الوطنية الوفيرة لحل مشاكل البالد..

قائد الثورة االسالمية: الحرب الراهنة في عالم اليوم هي "حرب االرادات"
*بعض الدول، ورغم وجود شعار عدم تسييس الرياضة، تجعل القضايا السياسية في اطار االجواء المتعلقة بالرياضة البطولية

هزيمة العدو المدوية 
في غزة 

موغريني: االتحاد االوروبي يحافظ 
على االتفاق النووي مع ايران

تيار الوفاء وحركة "حق" البحرينيتان ترفضان التطبيع 
مع االحتالل االسرائيلي

طهــران- وكاالت انبــاء:- عقــد القيــادي فــي تيــار الوفــاء االســامي البحرينــي الســيد مرتضــى الســندي 
و المتحــدث باســم حركــة الحــق عبــد الغنــي خنجــر مؤتمــرا صحفيــا فــي مبنــى وكالــة " تســنيم " الدوليــة 
ــة  ــات القادم ــا االنتخاب ــن ضمنه ــة وم ــاحة البحريني ــى الس ــورات عل ــر التط ــول اخ ــه ح ــا في ــاء، تحدث لانب

وموقــف المعارضــة مــن هــذه االنتخابــات وغيرهــا مــن القضايــا. 
واشــار المتحــدث باســم حركــة الحــق عبــد الغنــي خنجــر الــى مســتجدات الوضــع البحرينــي واســتمرار 
انتهــاك حقــوق االنســان مــن قبــل النظــام فــي هــذا البلــد و قمــع  اي صــوت للمعارضــة مــن قبــل نظــام ال 

خليفــة واالجــراءات غيــر القانونيــة والمعاديــة للبشــرية 

»المقاومة االسالمية« العراقية: سنقف بوجه الغطرسة االميركية 
في المنطقة ونرفض هيمنتها على بالدنا

الجهاد االسالمي : استقالة ليبرمان 
عبرة لمن أراد اختبار مقاومة غزة

الرئيس األسد: وضعنا في أعلى سلم أولوياتنا تحرير 
كل مخطوف مهما كلف الثمن

الكرملين ينتقد اإلدارة األميركية 
المتقلبة فى عهد ترامب

»ميدل إيست آي«: بن سلمان طلب من نتنياهو شن حرب 
على غزة لطمس قضية خاشقجي

أحد أبواق ابن سلمان يدعم عدوان 

اسرائيل على غزة

مشرعون أميركيون يتوقعون إجراء تصويت 
قريب على معاقبة السعودية

الواليات المتحدة تصنّف نجل األمين العام 

لحزب اهلل »إرهابيًا عالميًا«!

 العدد )9994( السنة التاسعة والثاثون ، الخميس 7 ربيع االول، ١440 هـ ق ٢4 آبان ١397 هـ ش، ١5 تشرين الثاني ٢0١٨م

لدينا الكثير من السبل لبيع النفط الحباط تأثير الحظر..

الرئيس روحاني: ليس بامكان االميركيين والصهاينة قمع الشعوب الكبرى في المنطقة
*حكام البيت االبيض وبناء على افكارهم الفارغة تصوروا بان يوم )4 تشرين الثاني /نوفمبر( سيكون يوم نهاية الجمهورية االسالمية
* االميركيون سيُهزمون في الطريق الخاطئ الذي انتهجوه 

وسيهدرون سمعتهم في العالم اكثر فاكثر
*اليمكن فرض االستسالم على اهالي غزة عبر دعم الكيان الصهيوني الن الطريق 

الصحيح هو احترام حقوق الشعب الفلسطيني
*صفقة القرن النها القضية الفلسطينية لن تفلح وسندعم الشعوب 

المظلومة ومنها الشعب الفلسطيني كما في السابق 
طهران-فــارس:- اكــد الرئيــس حســن روحانــي 
بــان ايــران تمتلــك الكثيــر مــن الســبل لبيــع نفطهــا 

بمــا يحبــط تاثيــر الحظــر االميركــي.
وفــي تصريحــه خــال اجتمــاع الحكومــة امــس 
ــت  ــكام البي ــي، ان ح ــس روحان ــال الرئي ــاء ق االربع
االبيــض وبنــاء علــى افكارهــم الفارغــة تصــوروا بــان 
يــوم ١3 آبــان )4 تشــرين الثانــي /نوفمبــر( ســيكون 
ــراءات  ــر اج ــامية عب ــة االس ــة الجمهوري ــوم نهاي ي
ــي  ــا ف ــي اختلقوه ــوط والظــروف الت الحظــر والضغ
منظومتهــم االعاميــة لتيئيــس الشــعب االيرانــي.

واضــاف، انــه مــن الممكــن ان يكــون هنالــك 
اشــكالية  وال  للمســؤولين  الشــعب  مــن  عتــاب 
فــي ذلــك فليطرحــوا انتقاداتهــم بصــوت واضــح، اذ 
علينــا ان ندعــم ونــؤازر احدنــا االخــر ولكــن وقــوف 
الشــعب بقــوة وحــزم امــام قــوة متغطرســة فــي 
العالــم واثباتــه انــه ال يتاثــر بدعاياتهــا الخاطئــة انمــا 
يعــد نجاحــا وانتصــارا حيــث ينبغــي تهنئــة هــذا 

الشــعب الباســل والواعــي علــى ذلــك.
الرئيــس روحانــي، هنالــك مصاعــب  وصــرح 

ــة فــي المجتمــع اال ان وقــوف  ومشــكات اقتصادي
مؤامــرات  امــام  بشــموخ  العظيــم  الشــعب  هــذا 
ــم  ــد ادرك العال ــرا ولق ــرا كبي ــد فخ ــا يع ــركا انم امي
كلــه اليــوم بــان االميركييــن يطلقــون مزاعــم فارغــة 
ويمارســون دعايــة مزيفــة ويتابعــون اهدافــا لــن 
ــم  ــد تصــوروا بانه ــا واضــاف، لق ــا مطلق ــوا اليه يصل
ســيقطعون تصديــر النفــط االيرانــي تمامــا اال انهــم 

ادركــوا فــي االيــام االخيــرة بــان هــذا االمــر غيــر 
ــة  ــا، ســواء بســبب قضاياهــم الداخلي ــن عملي ممك

ــط. ــعار النف ــبب اس او بس
نبيــع  باننــا  االميركيــون  ادرك  لقــد  واضــاف، 
نفطنــا ولنــا الكثيــر مــن الســبل بحيــث يصبــح 
ــا  ــد عم ــا يع ــو م ــر، وه ــم التاثي ــا عدي الحظــر معه

قيمــا جــدا تــم انجــازه.

ــر  ــن وزي ــاء:- أعل ــة- وكاالت انب القــدس المحتل
الحــرب الصهيونــي أفيغــدور ليبرمــان، اســتقالته 
مــن منصبــه وانســحاب حزبــه مــن الحكومــة، داعيــا 
إلــى إجــراء انتخابــات برلمانيــة مبكــرة فــي البــاد.
وبــرر ذلــك بــأن الــرد اإلســرائيلي علــى إطــاق 
500 قذيفــة صاروخيــة خــال اليوميــن الماضييــن 
ــاع  ــاف قط ــتوطنات غ ــو مس ــزة نح ــاع غ ــن قط م
غــزة ومدينــة عســقان لــم يكــن مناســبا علــى حــد 

زعمــه.
إلــى  صحفــي  مؤتمــر  فــي  ليبرمــان  وأشــار 
اإلســرائيلي،  بالكيــان  تحيــط  التــي  التهديــدات 
مســتدركا »لكــن كان علينــا بالدرجــة األولــى أن 
ننهــي مســألة الجنــوب )قطــاع غــزة( فهــي تســبق 
ــى  ــاه ينعكــس عل ــذي أبدين ــوع ال كل شــيء والخن

األخــرى«. الجبهــات 
وأكــد ان »نقطتــي تحــوّل حاســمتين دفعتــا 
غــزة  إلــى  األمــوال  إدخــال  بــي لاســتقالة همــا 

النــار«. إطــاق  وحمــاس بحقائــب ووقــف 
ــى 500 صــاروخ  ــا عل ــان: »كان ردن واضــاف ليبرم

ــه«. ــر قــوي وهــذا ال يمكــن تقبل ــر كاف وغي غي
وكان اإلعــام العبــري ذكــر نقــًا عــن مقربيــن 
مــن رئيــس وزراء االحتــال بنياميــن نتنياهــو أنــه 
»إذا اســتقال ليبرمــان ســنحل الكنيســت وندعــو 

الجــراء انتخابــات مبكــرة«.
وكان مســؤول إســرائيلي افــاد أمــس األربعــا، 
بــأن ليبرمــان، قــد يعلــن اســتقالته بســبب »فشــله« 
أمنيــًا. وقالــت القنــاة الثانيــة العبريــة، ســابقًا: إن 
»وزيــر الحــرب اإلســرائيلي قــد يعلــن اســتقالته 
ــه مســاء  ــده باســم حزب ــذي عق ــر ال خــال المؤتم
أمــس«، وأوردت القنــاة الخبــر فــي إطــار األخبــار 

ــة. األولي
إعــام  وســائل  نقلــت  ســابق،  وقــت  وفــي 
إذا  إنــه  قولــه  حكومــي  مصــدر  عــن  إســرائيلية 
اســتقال ليبرمــان »تكــون حمــاس قــد أســقطت 

اليميــن«. حكومــة 

موقعا في صفوفهم خسائر في العديد والعتاد..

إطالق صاروخ زلزال 2 على معسكر للمرتزقة بمديرية صرواح وكسر زحفهم قبالة منفذ علب في عسير
مسؤول اميركي: اليمكننا لوحدنا 

تغيير حسابات ايران
* مقتل عدد من القوات السعودية وقبائل 

المهرة خالل مواجهات
* اعالمي يمني: غارات السعودية على اليمن تفوق غارات 

الحرب العالمية االولى والثانية
ــزال ٢ معســكرا مســتحدثا  ــاء:- اســتهدف صــاروخ زل ــاء- وكاالت انب صنع
لمرتزقــة العــدوان فــي نجــد العتــق بمديريــة صــرواح، موقعــا فــي صفوفهــم 

خســائر فــي العديــد والعتــاد.
وشــن مجاهــدو الجيــش واللجــان هجومــا أمــس االربعــاء علــى مواقــع 
ــل فاطــم بحريــب القراميــش فــي محافظــة مــأرب وذكــر  ــة فــي جب المرتزق
ــي  ــة ف ــع المرتزق ــى مواق ــة عل ــة الهجومي ــي ان العملي مصــدر عســكري يمن

ــف األســلحة. ــا قصــف مكثــف بمختل ــل فاطــم  رافقه جب
وأكــد المصــدر ايضــا أن وحــدات مــن الجيــش واللجــان الشــعبية نفــذت 
عمليــة هجوميــة علــى مواقــع المنافقيــن فــي شــعب بــرط فــي مديريــة 
ــة  ــف وأدت العملي ــة قصــف مدفعــي مكث ــع العملي ــق م صــرواح بمــأرب وتراف
الهجوميــة إلــى مقتــل وجــرح أعــداد كبيــرة مــن المنافقيــن وتكبيدهــم خســائر 

ماديــة كبيــرة.

فــي  المنســق  أقــر  فــارس:-  طهــران- 
شــؤون مكافحــة االرهــاب بــوزارة الخارجيــة 

ــاده لوحدهــا  ــان ســلز بعجــز ب ــة ناث االميركي
دعــم  دون  ايــران  حســابات  تغييــر  عــن 

. ئهــا حلفا
كلمتــه بمؤسســة  فــي  ناثــان ســلز،  وقــال 
االدنــى«  الشــرق  سياســات  فــي  »واشــنطن 
البحثــي، »ان الحاجــة تدعــو الــى المزيــد مــن 
النشــاطات لتغييــر محاســبات الحكومــة االيرانيــة 

وانهــاء دعمهــا لارهــاب«، علــى حــد وصفــه.
واضــاف، »اننــا نعلــم ان الواليــات المتحــدة 
غيــر قــادرة لوحدهــا فــي هــذا العمــل لذلــك 
نمــارس الضغــوط علــى شــركاءنا الدولييــن 
لمكافحــة االرهــاب الــذي تدعمــه ايــران« علــى 

حــد زعمــه.
ويشــار الــى ان الرئيــس االميركــي دونالــد 
ــو  ــار/ ماي ــا فــي ٨ اي ــرارا احادي ترامــب اتخــذ ق
الماضــي يقضــي باالنســحاب مــن االتفــاق 
النــووي واعــادة فــرض الحظــر علــى ايــران 

خــال مرحلتيــن 90 و ١٨0 يومــا.

نعزي األمة اإلسالمية بذكرى استشهاد خير الورى والعروة الوثقى اإلمام الحسن بن علي العسكري )عليهما السالم(

*رفع راية البعثة الرياضية االيرانية من قبل سيدة ترتدي الحجاب التشادر تعني 
الوقوف امام هجمة التحلل الخلقي المتزايد في عالم اليوم

*إنكم أبديتم صمودًا فيما يشهد العالم إنسحاب البعض أمام جبهة الكفر 
واإلستكبار في الساحات العالمية

*انتم المدافعين بـ »اقتدار ثقافي« عن الحجاب والعفاف والرداء الوطني والديني 
واوجه لكم الشكر والتقدير من صميم القلب

*علينا جميعًا و في كل االعمار وخاصة الشباب أن نتعلم منكم ألنكم نلتم الميداليات 
وأصبحتم أبطااًل وجسدتم تفعيل االنسان لطاقاته الكامنة


