
كاشفًا عن رصد استخبارات الحرس تحركات المجموعة لمدة ستة أشهر..

مدعي عام المحاكم الثورية يكشف تفاصيل محاولة 
اغتيال اللواء سليماني

* اإلحباطات المتكررة للمثلث العبري العربي االميركي المقيت في منطقة 
الشرق األوسط الرامي لضرب الجمهورية االسالمية وراء العملية

طهــران - كيهــان العربــي:- اســتعرض مدعــي المحاكــم 
العامــة والثوريــة فــي مدينــة كرمــان جنوبــي ايــران "دادخــدا 
ســاالري" تفاصيــل مخطــط محاولــة اغتيــال قائــد قــوات القــدس 
التابــع لحــرس الثــورة االســامية اللــواء قاســم ســليماني، معلنــا 
ــة فــي أقــل  اعتقــال العناصــر الرئيســية الضالعــة فــي المحاول

مــن 10 ســاعات.

ــى النحــو التالــي” )43 طفــل، 24 امــرأة، 99 رجــل (.  الجرحــى 166 جريحــا، عل
وأوضــح، أن إجمالــي الغــارات بعــد المبــادرة اليمنيــة للســام تجــاوزت الـــ 
300 غــارة منهــا غــارات أدت الــى وقــوع شــهداء وجرحــى، مؤكــدا أن اســتمرار 

الغــارات الجويــة يؤكــد عــدم وجــود نوايــا 

خالل تفقده  معرض التقنيات المتطورة للشركات المعرفية..

قائد الثورة االسالمية يشدد على ضرورة 
تحرر اقتصاد البالد من النفط

طهــران - كيهــان العربــي:- قــام ســماحة قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل 
ــة معــرض  ــارة تفقدي ــاء بزي ــي أمــس الثاث ــي الخامنئ العظمــى الســيد عل
الشــركات المعرفيــة والتقنيــات المتطــورة فــي طهــران، اســتغرقت ســاعتين 
بتفقــده 30 جناحــًا للشــركات المعرفيــة والتحــدث الــى التقنييــن والباحثيــن 
والمشــاريع  والتقنيــة  العلميــة  االنجــازات  اخــر  واطلــع عــن كثــب علــى 

ــن . ــن االيرانيي ــة للشــباب والمختصي التجاري
ــاد  ــن االقتص ــرر م ــرورة التح ــى ض ــي عل ــد الخامنئ ــماحة القائ ــد س واك
القائــم علــى النفــط وتداعياتــه، وقــال: ان احــد انتقــادات الشــباب فــي هــذا 

ــن يســتورد ــاك ممّ المعــرض، هــو ان هن
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شؤون دولية فيما قوى العدوان الغاشم تواصل إستهداف محافظات الحديدة وصعدة وحجة..

أكثر من 370 شهيداً وجريحاً بينهم عشرات األطفال والنساء في غارات الغزو السعودي األميركي
مصادر أميركية: ترامب قد 

يستقيل ليتفادى عزله!
"باربــرا  قالــت  انبــاء:-  وكاالت   – واشــنطن 
ريــس" نائــب مديــر منظمــة ترامــب الســابقة إنهــا 
ــد ترامــب قــد  تعتقــد أن الرئيــس األمريكــي دونال
يســتقيل ويتــرك الرئاســة بــداًل مواجهــة العــزل 

المحتمــل الــذي يهــدد منصبــه.
علــى الصعيــد ذاتــه قــال مصــدر أميركــي مطلــع 
إن الســلطات اتخَــذتْ إجــراءات أمنيــة لحمايــة 
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــدّم باغ ــرات ق ــي المخاب مســؤول ف

ــد ترامــب. ــى مســاءلة الرئيــس دونال إل
ــوا عــن  وكان مُحامــو مُقــدِِّم البــاغ قــد أعرب
ــه  ــال عن ــا ق ــم بعدم ــى ســامة موكلِه ــم عل قلقِه

ــة. ــه جاســوس ارتكــب خيان ترامــب إن
وتحــدث المحامــون عــن أشــخاٍص عرضــوا 
مكافــأًة قدرهــا خمســون الــف دوالر لمــن يقــدمُ 
بعدمــا  البــاغ  مُقــدِّم  هويــةِ  عــن  معلومــاتٍ 
اشــتكى لهيئــةِ رقابــة حكوميــة مــن أّن ترامــب 

مشددًا أنه عليهم التخلي عن هذا النهج في مواجهة شعبنا..

الرئيس روحاني: األعداء تقبلوا فشل استراتيجية 
الضغط األقصى ضد الشعب االيراني

خبراؤنا الشباب يلبوا توصيات سماحة قائد الثورة االسالمية..

ً صالحي: إطالق القسم الثانوي من مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة قريبا
* إستخدامنا ألجهزة طرد مركزي متطورة ليس نقضا لالتفاق النووي بل هو بناء على الفقرتين 26 و36

مشددًا ان البعض بات يفكر بقطع رأس نتنياهو سياسيًا لتفاديها..

خبير إسرائيلي: الحرب األهلية وشيكة 
وستقطعنا إرباً إرباً

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- قــال "آرييــه شــابيط" أهــم خبيــر ومحلــل إســرائيلي إنــه "ال بــد مــن 
ــرأس  ــال ب ــاء االحتف ــد انته ــة بع ــام القادم ــإن األي ــن اإلســرائيليين، وإال ف ــرة بي ــة الدائ ــف الحــرب األهلي وق
ــرة  ــة وقاســية، وســتكون أمــام الســاحة السياســية اإلســرائيلية فرصــة أخي ــة ســتكون صعب الســنة اليهودي

للعــودة لطريــق التوبــة”.

معلنة استعدادها إجراء اتصاالت مع المسؤولين االتراك والسوريين لمعالجة الهواجس القائمة سلميا..

طهران تعارض بشدة أية عمليات عسكرية تركية محتملة في سوريا
* قرار أميركا بانهاء إحتاللها لالراضي السورية وسحب قواتها العسكرية من هناك خطوة كان من المفروض أن تتم قبل هذا الوقت بكثير

عمرو بن العاص 
يرتدي سروا الً !

وول ستريت جورنال: تفتيش الهواتف في شوارع مصر 
بحثا عن منشورات تعارض السيسي!!

»اسرائيل هيوم«: المقاومة ترصد 
انشطة اسرائيل

وفيق السامرائي يكشف عن احباط »مؤامرة 
أخطر كثيرا من داعش« في العراق

مسؤول »إسرائيلي« يكشف عن 
تعاون كيانه مع مملكة المغرب

عبدالمهدي: المرجعية والعشائر ركنان أساسيان 
بكل األحداث التي مرت بتأريخ العراق

هنية : ال يوجد فرق بين حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس ونبدع 
في التفكير لنصرة القضية الفلسطينية

لليوم ال )26( .. إرهابيو )النصرة( يمنعون أهالي 
إدلب عن الخروج إلى المناطق المحررة

المعارضة التركية : على اردوغان احترام سيادة 
سوريا ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها

على الصفحة الثانية العدد )10247( السنة التاسعة والثاثون ، االربعاء 10 صفر ، 1441 هـ ق 17 مهر 1398 هـ ش، 9 تشرين االول 2019م

حرس الحدود االيراني والعراقي يؤكدان 
على تسهيل عبور زوار االربعين

مســاعد  اعلــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الطاقــة  منظمــة  رئيــس  الجمهوريــة  رئيــس 
ــر صالحــي، أن  ــي أكب ــور عل ــة الدكت ــة الوطني الذري
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران ســتطلق القســم 
الثقيــل فــي  الثانــوي مــن مفاعــل »أراك« للمــاء 
ــا أن  ــة، مبين ــة القادم غضــون االســبوعين او الثاث
مفاعــل »أراك« يتكــون مــن قســمين، وان معظــم 

العمليــات تتــم فــي القســم الثانــوي.
الثاثــاء،  أمــس  صالحــي  الدكتــور  وقــال 
لقــد بــذل خبراؤنــا الشــباب جهــودًا كبيــرة بنــاءًا 
علــى توصيــات وتأكيــدات ســماحة قائــد الثــورة 
ــاره  ــا، باعتب ــرك االبحــاث جانب االســامية، ان ال نت
حقــا للجمهوريــة االســامية، لذلــك وافقنــا علــى 

والعدديــة. الزمنيــة  القيــود  بعــض 
واوضــح، ان االنتــاج الصناعــي الجهــزة الطــرد 
المركــزي IR 6 يســتغرق قرابــة 10 ســنوات، وقــد 
اتفقنــا وفــق التوقعــات فــي االتفــاق النــووي، اننــا 
ــة االنتــاج الصناعــي لهــذا  مــا لــم نصــل الــى مرحل
الجيــل مــن اجهــزة الطــرد المركــزي، ان نعــرض 

* القوات المسلحة اليمنية: استمرار الحصار سيقابل بضربات 
عسكرية بعمق التحالف السعودي

* وقفات شعبية في الحديدة دعما للجيش واللجان وتنديدا 
بجرائم العدوان و إقامة دورات تأهيلية للمغررين

ــا بغــارات جويــة  كيهــا العربــي - خــاص:- استشــهد وأصيــب 371 مواطن
لطيــران العــدوان الســعودي األميركــي خــال شــهري أغســطس وســبتمبر.

فقــد اســتمر طيــران الحقــد والكراهيــة الســعودي باســتهداف القــرى 
والمــدن والطرقــات وممتلــكات المواطنيــن بالغــارات الجويــة فــي عــدد مــن 
المحافظــات حيــث بلــغ عــدد غــارات العــدوان خــال شــهري أغســطس 
اســتهدفت  الغــارات  هــذه  معظــم  أن  حيــث  جويــة،  1760غــارة  وســبتمبر 
محافظــة صعــدة بمختلــف مديرياتهــا ومناطقهــا حيــث تجــاوز عــدد الغــارات 

ــارة. ــا محافظــة حجــة بـــ 249غ ــارة تليه ــدة 1317غ ــى صع عل
وقــال المتحــدث باســم القــوات اليمنيــة العميــد ســريع، أن الغــارات شــملت 
محافظــات عــدة مــن بينهــا عمــران ومــأرب والجــوف وذمــار والضالــع وعــدن وأبيــن 
والحديــدة وشــبوة وأدت هــذه الغــارات الــى وقــوع العشــرات مــا بيــن شــهيد 
وجريــح ، مؤكــدا أن إجمالــي الشــهداء والجرحــى 371 ، منهــم 205شــهيد موزعيــن 
ــدد  ــي ع ــغ أجمال ــا بل ــرأة، 145 رجــل(، فيم ــل ، 16 ام ــي ” )  44 طف ــى النحــو اآلت عل

رئيــس  أكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
أعــداء  ان  روحانــي،  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
النظــام االســامي وإن لــم يعترفــوا لكنهــم تقبلــوا 

الضغــط  اســتراتيجية  أن 
االقصــى قــد بــاءت بالفشــل.

وقــال الرئيــس روحانــي 
االمــن  لقائــه وزيــر  خــال 
ومســاعديه وكبــار المــدراء 
فــي الــوزارة أمــس الثاثــاء، 
وزارة  مجموعــة  ان  قــال: 
اهــم  مــن  هــي  االمــن 
انجــازات النظــام االســامي 
وأرصدتــه، موضحــا انــه بنــاء 
الوحيــد  التنفيــذي  الجهــاز  فــإن  الدســتور،  علــى 
ــر مجتهــدا عــادال،  ــه الوزي ــذي يجــب ان يكــون في ال

هــو وزارة االمــن.

سلســات متوســطة مــن 10 و20 جهــازا فــي فواصــل 
أجهــزة   10 عرضنــا سلســلة  وقــد  محــددة.  زمنيــة 
وسلســلة 20 جهــازا، وبنــاء علــى االتفــاق كان مقــررا 
ــة ســنوات  ــد اربع ــازا بع ان نعــرض سلســلة 30 جه
ــج  ــى نتائ ــا ان نحصــل عل ــص الســنة، الن علين ون
سلســلة 20 جهــازا، ولكــن بمــا ان االوروبييــن خالفــوا 
وعودهــم، لذلــك قررنــا فــي تحــدٍّ سياســي ان 
اننــا  وأثبتنــا  المقابــل  للطــرف  قدراتنــا  نعــرض 

يمكننــا ان نقــوم بخطــوات اكبــر.

اننــا  الجمهوريــة:  رئيــس  مســاعد  واضــاف 
خــال االســبوعين او الثاثــة القادمــة ســنعرض 
سلســلة 30 جهــازا. وهــذا الــكام ايضــا صــادق بشــأن 
االجهــزة المتطــورة االخــرى، ولكــن عددهــا يختلــف. 
ــى  ــا ال ــا توصلن ــة ولكنن ــاث جاري ــإن االبح ــك ف لذل

ــزي. ــزة الطــرد المرك ــداد اجه تفاهــم بشــأن اع
ولفــت الــى ان منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة 
ملتزمــة بالحجــم الــذي حــدده قائــد الثــورة بضــرورة 

* احترام السيادة الوطنية ووحدة االراضي السورية وكذلك اتفاقية 
أضنة تشكل أساسًا مناسبا لمثل هذه المحادثات

* ظريف مخاطبًا نظيره التركي: يجب العمل على مكافحة االرهاب 
وإرساء دعائم االستقرار واالمن في سوريا

* وزارة الخارجية: ايران مستعدة دوما للتعاون مع جيرانها لضمان 
أمن المنطقة وقد اعلنا هذا الموقف بشكل رسمي

طهــران – كيهــان العربــي:- اصــدرت الجمهوريــة االســامية فــي ايــران بيانــا 
اعلنــت فيــه معارضتهــا الي عمليــات عســكرية محتملــة مــن جانــب تركيــا فــي 
ســوريا، معلنــة اســتعداد ايــران الجــراء اتصــاالت فوريــة مــع المســؤولين االتــراك 

والســوريين لمعالجــة الهواجــس القائمــة ســلميا.
وجــاء فــي بيــان وزارة الخارجيــة أمــس الثاثــاء، ان طهــران اذ تعتبــر تواجــد 
العســكريين االميــركان فــي ســوريا تواجــدا غيــر مشــروع، تعتبــر قــرار الواليــات 

المتحــدة االميركيــة بانهــاء احتالهــا

كفى حروبا ودماراً 
للمنطقة 

كتب المحرر السياسي
ــوب  ــام ص ــذه االي ــه ه ــار  تتج ــت االنظ بات
انقــرة  ومــا ســيتخذه الرئيــس اردوغــان مــن 
قــرار خاطــئ وخطيــر قــد يدفــع  بتركيــا الــى 
حــرب اســتنزاف مدمــرة  ترهــق بــاده وســوريا 
ــى اي مكســب  ــم يحصــل عل ــي آن واحــد ول ف
كمــا نــراه حتــى اليــوم مــن زج تركيــا فــي اتــون 
االزمــة الســورية وباعتقادنــا ان الضــوء  االخضــر  
الــذي فتحــه ترامــب الردوغــان ليوقعــه فــي 
الفــخ الســوري يشــبه الــى حــد مــا مــا فعلــه 
ــع بســفيرته فــي بغــداد   بــوش االب عندمــا دف
ــور   ــدام المقب ــاء ص ــى لق ــبى« ال ــل غاس »ابري

ــت. ــزو الكوي ــه الضــوء االخضــر بغ واعطائ
علــى الرئيــس اردوغــان  الــذي حشــد فــي 
علــى  عســكري  الــف   120 االخيــرة  الســاعات 
الحــدود مــع ســوريا ان يعــي هــذه المرحلــة 
تركيــا  علــى  ليــس  الجســيمة  وخطورتهــا 
فحســب بــل علــى المنطقــة جميعــا وليعــي 
ايضــا ان الجيــش التركــي منــذ نهايــة الحــرب 
يخــض  لــم  اليــوم  وحتــى  االولــى  العالميــة 
اي حــرب حتــى يقيّــم اداءه اضافــة الــى ان 
اربعــة عقــود عاجــز  التركــي ومنــذ  الجيــش 
حتــى اليــوم عــن ترويــض الحركــة الكرديــة 
علــى  القضــاء  يســتطيع  فكيــف  بــاده  فــي 
اكــراد ســوريا تحــت ذريعــة  محاربــة االرهــاب؟! 
ــركا مــن  ــم يمعــن اردوغــان بمــا كســبته امي أل
احتالهــا لبعــض دول المنطقــة وكيــف هزمــت 
منهــا وهــل يقــارن امكانــات بــاده بدولــة كبــرى 

مثــل اميــركا؟.
حقــا  يريــد  التركــي  الرئيــس  كان  واذا 
اســتتباب  االمــن علــى حــدود بــاده مــع ســوريا 

ويدفــع شــر االرهــاب 
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