
خالل لقائه قائد االمن الداخلي في بغداد..

وزير داخلية العراق يشيد بدعم ايران لبالده في التصدي 
لـ"داعش" الوهابية

االمــن  قــوى  قائــد  التقــى  طهران-العالــم:- 
الداخلــي العميــد حســين اشــتري فــي بغــداد وزيــر 

الداخليــة العراقــي ياســين طاهــر الياســري.
ــى عمــق  ــد اشــتري ال ــاء اشــار العمي ــي اللق وف
الشــعبين  بيــن  والعريقــة  الطيبــة  العالقــات 
االيرانــي والعراقــي فــي ضــوء المشــتركات الكثيــرة 

التــي تربطهمــا،

الســيد  العــام لحركــة حــزب اهلل  االميــن  اشــاد  العربــي:-  طهران-كيهــان 
حســن نصــر اهلل بالحضــور الشــعبي الكبيــر فــي مهرجــان االنتصــار الكبيــر وقــال: 
اللبنانيــون هــم مــن صنعــوا أمنهــم فــي لبنــان وفــي الجنــوب ومعادلــة الجيــش 

ــك. والشــعب والمقاومــة هــي التــي صنعــت ذل
واضــاف الســيد حســن نصــر اهلل فــي كلمــة القاهــا عصــر امــس الجمعــة فــي مهرجــان 
االنتصــار الكبيــر “نصــرٌ وكرامــة” ان الحضــور الشــعبي الكبيــر فــي هــذا المهرجــان يعبــر 

عــن مــدى االيمــان بالقــدرة علــى مواجهــة العــدو.

*بولتون خالل حرب تموز قال لمسؤول عربي ال تتعبوا انفسكم النها لن تقف اال بسحق حزب اهلل ولكن على مشارف 
نهاية الحرب طلب المندوب االسرائيلي وقف الحرب بأي ثمن ونفس الطلب عاد وطلبه بولتون

*حرب تموزتوقفت لسبب وحيد اال وهو إدراك االميركي واالسرائيلي بفشله من تحقيق الهدف من الحرب 
وكانت اسرائيل تدرك انها تتجه الى كارثة عظيمة وبدايات االنهيار في كيانهم

عهد استعراض العضالت والنفاق قد ولى..

قائد سالح البحر للجيش يحذر القوات المعادية 
البقاء في الخليج الفارسي

قائــد  طهران-العالم:-حــذر 
القــوة البحريــة للجيــش االدميــرال 
القــوى  خانــزادي  حســين 
الدوليــة المتواجــدة فــي منطقــة 
الفارســي، معتبــرا عهــد  الخليــج 
اســتعراض العضــالت والنفــاق قــد 
ولــى فــي هــذه المنطقــة وعلــى 

ســريعا. مغادرتهــا  االعــداء 
القاهــا  التــي  كلمتــه  وفــي 
الختاميــة  المراســم  خــالل 
لمســابقات الغــوص الدوليــة التــي 

ــعوب  ــى ان الش ــزادي ال ــرال خان ــار االدمي ــش ، اش ــرة كي ــي جزي ــت ف اقيم
الحــرة فــي المنطقــة هــي اليــوم اكثــر وعيــا تجــاه مصالحهــا وقــال، انــه علــى 
اعــداء المنطقــة؛ اميــركا وبريطانيــا والكيــان الصهيونــي واذنابهــم، ان يعلمــوا 

المقاومــة االســالمية بــان جبهــة 
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اليوم..ظريف يتوجه الى الكويت 
لمواصلة المشاورات اإلقليمية

باســم  المتحــدث  أعلــن  طهران-إرنــا:- 
وزيــر  ان  موســوي  عبــاس  ســيد  الخارجيــة 
الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف ســيتوجه اليــوم 
مواصلــة  فــي ســياق  الكويــت  الــى  الســبت 

اإلقليميــة.  المشــاورات 
ــس  ــه ام ــح ل ــي تصري ــوي ف ــاف موس وأض
الجمعــة بــأن وزيــر الخارجيــة ســيلتقي نظيــره 
كبــار  مــن  آخــر  عــدد  عــن  فضــال  الكويتــي، 
المســؤولين فــي هــذا البلــد ويبحــث معهــم 
وآخــر  الثنائيــة  بالعالقــات  الخاصــة  القضايــا 

فيما تستلم بريطانيا تقريرا عن انتهاكات تحالف العدوان باليمن..

اليمن للسعودية: يكفيكم 5 سنوات من الفشل والخيبة والهزيمة 
وجيشكم يقتل وينهار منذ البداية

* مستشار هادي يهاجم دولتي العدوان السعودية واالمارات

مشيرًا الى ان اللبنانيين هم من صنعوا نصر تموز عبر المعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة..

نصرالله: الحرب على ايران يعني الحرب على كل محور المقاومة واشتعال المنطقة
* هدف حرب 2006كان سحق المقاومة وانهاء الحكم في سورية وعزل ايران تمهيدا السقاطها

وسقطت هيبتهم أمام 
تحدي طهران

صديقي: مخطط تجزئة اليمن يرمز 
الى عجز المعتدين وإفالسهم

وول ستريت جورنال: اجتماعات سرية بين اإلمارات 
و"إسرائيل" بشأن إيران

واشــنطن- وكاالت انبــاء:- ذكــرت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" األميركيــة إن "إســرائيل" واإلمــارات 
عقدتــا اجتماعيــن ســريين بترتيــب مــن الواليــات المتحــدة، لتنســيق جهــود التصــدي إليــران.

وذكــرت الصحيفــة األميركيــة أن المبعــوث األميركــي الخــاص إليــران برايــن هــوك هــو مــن نســق االجتماعيــن 
بيــن اإلمــارات وإســرائيل، وأن االجتمــاع األول عُقــد فــي الربيــع الماضــي، بينمــا عُقــد الثانــي مؤخــرا.

ــات  ــود الوالي ــد جه ــران يعّق ــع إي ــة م ــية خلفي ــاة دبلوماس ــارات قن ــالك اإلم ــة أن "امت ــت الصحيف وأضاف
ــا. ــب زعمه ــران" حس ــد طه ــف ض ــديد المواق ــدة لتش المتح

ونقلــت عــن مســؤول أميركــي ســابق قولــه إنــه فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه الواليــات المتحــدة إلــى مســاعدة إســرائيل واإلمــارات 
فــي حمــل عــدد مــن الــدول العربيــة واألوروبيــة علــى اتخــاذ مواقــف متشــددة تجــاه إيــران.

النجباء للجيش العراقي : اثبتم انه لن ينال االعداء من وحدتنا 
ولم تنطل عليكم اكذوبة سفارة الشر االميركية

المقاومة االسالمية الفلسطينية : »استمرار اإلرهاب الصهيوني المنظم 
في مدينة القدس سيفجر المنطقة في وجه العدو

دمشق .. وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا معاديا 
في منطقة مصياف بريف حماة

استطالع .. تراجع في شعبية ترامب ونقص 
الشعور باألمان لدى االميركيين

االنتقاليان عيدروس وابن بريك في 
زيارة مفاجئة أبوظبي!

حادث طعن قرب مكاتب الحكومة 

البريطانية في لندن

كوشنر يحذر إبن سلمان: عليك التخلي عن 
القحطاني سريعا!

مقطع فيديو »سري«..معمر القذافي 

يوجه تعليمات لحفتر!
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رغم الطلب االميركي باإلبقاء على احتجازها..

طهران: اإلفراج عن الناقلة "غريس-1" تم بدون تقديم اي ضمانات لبريطانيا
*المتحدث باسم الحكومة: االفراج عن ناقلة النفط سجل هزيمة أخرى للبيت 

األبيض وإنتصارا آخر للدبلوماسية اإليرانية الفاعلة
*واعظي: االفراج عن »غريس-1« تم بفضل كافة أركان ومكونات نظام الجمهورية 

اإلسالمية ويعد نصرا دبلوماسيا للبالد برمتها
*ظريف: أميركا حاولت سرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار واالفراج عن ناقلة 

نفطنا في جبل طارق يؤكد فشل قرصنتها
طهران-كيهــان العربــي:- أكــد المتحــدث باســم 
ناقلــة  عــن  االفــراج  إن  ربيعــي،  علــي  الحكومــة 
النفــط »غريــس-1«، ســجل هزيمــة أخــرى للبيــت 
اإليرانيــة  للدبلوماســية  آخــر  وإنتصــارا  األبيــض 
ــذي جــاء مــن  ــا ان هــذا اإلنتصــار ال ــة؛ مضيف الفاعل
دون تقديــم أي ضمانــات هــو نتيجــة لعــدم التخلــي 

ــي. ــوق الشــعب اإليران عــن حق
امــس  لــه  تغريــدة  فــي  ربيعــي  وأضــاف 
الجمعــة علــى شــبكة تويتــر للتواصــل اإلجتماعــي، 
احتجازهــا  بعــد  »غريــس-1«  الناقلــة  إطــالق  ان 
بشــكل غيــر قانونــي، ســجل هزيمــة أخــرى للبيــت 
األبيــض رغــم كافــة الضغــوط والمحــاوالت ونكــث 
العهــود مــن جانــب أميــركا التــي ال تــزال متواصلــة.

رئاســة  مكتــب  رئيــس  أكــد  جهتــه   مــن 
الجمهوريــة محمــود واعظــي، ان تحريــر الناقلــة 
»غريــس- 1« الــذي تــم بفضل دعــم الحكومة وكافة 
أركان ومكونــات نظــام الجمهوريــة اإلســالمية بمــن 
ــراء القانــون والدبلوماســيين اإليرانييــن،  فيهــم خب

ــا. ــالد برمته ــد نصــرا دبلوماســيا للب يع
الجمعــة  أمــس  زيارتــه  هامــش  وعلــى 
للمعــرض الرابــع للطاقــات الريفيــة والعشــائرية فــي 

ــط  ــة النف ــران أضــاف واعظــي، ان احتجــاز ناقل طه
اإليرانيــة »غريــس- 1«، كان إعتراضــا بحريــا تــم 
بأمــر مــن الواليــات المتحــدة وواجــه ردود أفعــال 
واســعة مــن كافــة أركان الجمهوريــة اإلســالمية.
جــواد  محمــد  الخارجيــة  وزيــر  نشــر  كمــا 
ظريــف تغريــدة علــى موقــع تويتــر اشــار فيهــا الــى 
فشــل امريــكا فــي تحقيــق اهدافهــا مــن خــالل 

. االقتصــادي  االرهــاب 

موقــع  فــي  لــه  تغريــدة  فــي  ظريــف  وعلــق 
»تويتــر« للتواصــل االجتماعــي  علــى افراج ســلطات 
ــة النفــط االيرانيــة غريــس 1  جبــل طــارق عــن ناقل
قائــال؛ : » أميــركا حاولــت ســرقة ممتلكاتنــا فــي 
أعالــي البحــار بعــد أن فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا 

ــاب االقتصــادي« . ــن خــالل »اإلره م
النفــط  ناقلــة  عــن  االفــراج   «  : قائــال  وتابــع 

الناطــق  وجــه  انبــاء:-  وكالــت  صنعــاء:- 
الرســمي للقــوات المســلحة العميــد يحيــى ســريع، 
الخميــس، رســالة للنظــام الســعودي قائــال »كفــى 
مــن  ســنوات   5 يكفيكــم  ألــم  وبغيًــا،  عدوانًــا 
الفشــل والخيبــة والهزيمــة وجيشــكم يقتــل وينهــار 
منــذ البدايــة؟« وذلــك خــالل زيارتــه لمجاهــدي 
الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية المرابطيــن 
علــى مشــارف مدينــة الخوبــة الســعودية بمنطقــة 

جيــزان.
الســودانيين  المرتزقــة  ســريع  وخاطــب 
قائــال »يســقط منكــم أعــداد كبيــرة مــن القتلــى 
والجرحــى كل يــوم دون فائــدة وأصبحتــم حمــاة 

ومرتزقتــه«. الســعودي  للجيــش 
كمــا نصــح العميــد يحيــى ســريع المغــرر بهــم 
باســتغالل العفــو العــام، مؤكــدا أن دفاعهــم عــن 
ــو  ــدي ه ــازي والمعت ــعودي الغ ــام الس ــي النظ أراض
عــار ســيلحقه بهــم التاريــخ وتلعنهــم عليــه األجيــال.

للمرابطيــن  الرســمي  الناطــق  زيــارة  وتأتــي 
ميدانيــة  زيــارات  إطــار  فــي  جيــزان  جبهــة  فــي 
ومــن  اليمنــي  الشــعب  أبنــاء  ينفذهــا  عيديــة 
مختلــف القطاعــات العلمائيــة والثقافيــة واإلعالميــة 
ــد  ــي تأكي ــة ف ــية واالجتماعي ــكرية والسياس والعس
علــى االلتحــام الشــعبي الموحــد المســاند للجيش 
واللجــان الشــعبية فــي مختلــف جبهــات القتــال.

اإلجــراءات  شــبكة  ســّلمت  جانبهــا  مــن 
»بندمانــز«  وشــركة  العالميــة  القانونيــة 
القانونيــة، الحكومــة البريطانيــة تقريــرا مــن 
»الغارديــان«  صحيفــة  ذكــرت  صفحــة   288
ــدوان الســعودي  ــف الع ــاء تحال ــد إخف ــه يؤك إن
ــي  ــن ف ــى اســتهدافه مدنيي ــة عل ــي أدل اإلمارات

باليمــن. جويــة  غــارات 

احتجاجا على االهمال الطبي المتعمد والتنسيق االمني بين نيجيريا والهند..

الشيخ زكزاكي: نيجيريا ضللت الهند بشأن وضعي الصحي
ميشال عون: اذا تكررت الحرب االسرائيلية 

سيتكرر االنتصار
* طائرة زعيم الحركة االسالمية في نيجيريا 

تصل الى مطار أبوجا
* زكزاكي: قضيت 13 عاما من عمري في المعتقالت 

ولكني لم اشهد معتقال كهذا
* آية اهلل اراكي يهاتف الشيخ الزكزاكي 

لالطمئنان على صحته
طهــران- كيهــان العربــي:- وصلــت طائــرة زعيــم الحركــة االســالمية فــي 
ــى مطــار أبوجــا فــي  ــة ال ــم الزكزاكــي امــس الجمع ــا الشــيخ ابراهي نيجيري

العاصمــة النيجيريــة.
وافــادت مصــادر مطلعــة أن الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي عــاد إلــى نيجيريــا 

دون ان يتلقــى العــالج بســبب الضغــوط التــي تعــرض لهــا.
وكان الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي اكــد فــي وقــت ســابق مــن خــالل مقطــع 
فيديــو ان الســلطات النيجيريــة زودت الهنــد بمعلومــات خاطئــة حــول وضعــه 

الصحــي االمــر الــذي عرقــل عالجــه.
ــا وإن أمكــن  وأضــاف: » لهــذا الســبب مــن المرجــح ان نعــود الــى وطنن

ــة أخــرى فســوف نفعــل ذلــك«. ــا للعــالج فــي دول الذهــاب مــن نيجيري
يــوم  الهنــد  فــي  مــكان عالجــه  مــن  الزكزاكــي  الشــيخ  واوضــح 
الخميــس، أن الســلطات النيجيريــة خدعــت الحكومــة الهنديــة بشــأن 
حقيقــة وضعــي الصحــي، وأعطــت االوامــر لمحكمــة كادونــا العليــا، لكــن 

ــم تحــل بعــد. ــة ل القضي

الرئيــس  قــال  انبــاء:-  وكاالت  بيــروت- 
امــس  عــون،  ميشــال  العمــاد  اللبنانــي 

االســرائيلية  الحــرب  تكــررت  اذا  الجمعــة، 
االنتصــار. ســيتكرر 

وشــدد العمــاد ميشــال عــون علــى »أهميــة 
الورقــة الماليــة التــي صيغــت فــي حضــوره 
ــوزراء  ــواب وال ــي الن ــي مجلس ــور رئيس وحض
نبيــه بــري وســعد الحريــري«، مشــيرا الــى 
وســننفذها«،  وســنتابعها  المتابعــة  »اهميــة 
وأمــل ان »يحصــل التعــاون نظــرا ألهميتهــا«.

بغــض  لبنــان  لمصلحــة  »نعمــل  وقــال: 
حــول  الخارجيــة  المواقــف  كل  عــن  النظــر 
تبقــى  طبعــا  المشــكلة  انتهــت  المصالحــة. 

جيــد«. بشــكل  ســتختم  ولكنهــا  االثــار 
وعــن ذكــرى انتصــار تمــوز قــال: »فــي حــال 

تكــرار الحــرب علينــا، نأمــل تكــرار االنتصــار«.
وعــن حادثــة قبرشــمون، أشــار الرئيــس 
اللبنانــي إلــى أن »الجــروح ختمــت بشــكل 
ســتختم  ولكنهــا  اآلثــار  وتبقــى  ســليم 

بشــكل جيــد«.

نرفع اسمى التهاني والتبريكات الى صاحب العصر والزمان )عج( والى االمة األسالمية كافه بمولد النور عاشر األئمة االمام الهادي )ع(

*اقول )لالسرائيليين( انه اذا اعتديتم علينا ،فكل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة »بنت 
جبيل« مربع الصمود بأكثر من 500 مرة

* توقف الحرب كان ليس بسبب الضغوط الدولية أو العربية انما خوف 
األميركي واالسرائيلي ان ينقلب السحر على الساحر

*كلفة الصمود كما كان يقول قائد الثورة االسالمية أقل بكثير 
من كلفة الخضوع والمساومة واالستسالم
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