
طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية 
اللــواء حســين ســامي، ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران ال ينقصهــا 
شــيء لتكــون فــي مســتوى القــوى العظمــى العالميــة، مشــددا علــى ان 

الشــعب االيرانــي احبــط الحــرب النفســية لاعــداء.
وقــال اللــواء حســين ســامي خــال مراســم االســتعراض الصباحــي 
ــول اهلل  ــد رس ــق محم ــة لفيل ــة التابع ــرس والتعبئ ــة للح ــدات النموذجي للوح
ــن  ــد م ــى العدي ــدار عل ــكل اقت ــا ب ــوم وتجاوزن ــا الي ــد تغلبن ــران، لق )ص( بطه
مــآرب وأهــداف االعــداء العالمييــن للثــورة، وبــإذن اهلل وبقيــادة اإلماميــن )االمــام 

ــداء. ــا كل االع ــي( هزمن ــام الخامنئ ــي واالم الخمين
للتغلــب  ســبيا  يجــدون  وال  عاجزيــن،  اصبحــوا  االعــداء  ان  واضــاف: 
علينــا، ألن كل الســبل ســواء البريــة والجويــة والبحريــة مغلقــة علــى االعــداء، 
ــن عــن المســلمين  ــا والمدافعي ــم ثورتن ــا وعــن قي ــن عــن وطنن ألن المدافعي

المضطهديــن والمدافعيــن عــن مراقــد اهــل البيــت، صامــدون فــي كل مــكان 
كالجبــال وكالصخــور الصمــاء.

ولفــت قائــد حــرس الثــورة االســامية الــى ان االعــداء كانــوا يتمنــون ان 
يصــاب اقتصادنــا بالشــلل، اال انهــم يــرون اليــوم ان هــذا البلــد مســتمر بالبنــاء، 
واليــوم رغــم اننــا معرضــون للحظــر، اال اننــا نقــوم برفــع مشــكاتنا، فــي حيــن 

ان العــدو يواجــه فــي الوقــت الحاضــر مشــكات أكبــر.
وتابــع: ان عمليــات الحــرب النفســية قــد أفشــلها الشــعب االيرانــي ولــم 
يعــد احــد فــي ايــران يتماهــى مــع اصــوات االجانــب، فالشــعب االيرانــي يــدرك 
ان االجانــب انمــا يســعون لكســر عزتنــا، كمــا ان العالــم يــدرك ان ســاحة 

المواجهــة هــذه ال تنطــوي اال علــى اليــأس لألعــداء.
وأردف: اننــا ال ينقصنــا شــيء لنكــون فــي مســتوى القــوى العظمــى فــي 

العالــم، فــكل شــيء جاهــز، 

ــدراز التــي اعتقــال منهــا فجــر يــوم  ــزت المداهمــات فــي منطقــة ال وترّك
ــد. ــم يعــرف مصيرهــم بع ــي 5 شــبان ل ــاء 6 نوفمبر/تشــرين الثان األربع

وعــادة مــا يُنقــل المعتقليــن مــن حمــات الدهــم إلــى مبنــى التحقيقــات 
ــادة  ــذ إع ــة من ــت مجهول ــة االحتجــاز بات ــت إال أن جه ــة ســيئ الصي الجنائي
ملــك البحريــن صاحيــات جهــاز األمــن الوطنــي ســيئ الصيــت فــي ينايــر 

العــام 2017.

مؤكدة أميركا هي زعيمة الشر ومؤسسة االرهاب وداعمته وحاضنته في العالم..

طهران: الكيان الصهيوني ليس مؤهال لتقديم النصائح 
للدول االعضاء في الوكالة الدولية

بروكســل - وكاالت انبــاء:- رد مندوبنــا لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
كاظــم غريــب آبــادي علــى تصريحــات مندوبــي اميــركا والســعودية والكيــان 
الصهيونــي فــي اجتمــاع مجلــس حــكام الوكالــة، معتبــرا الكيــان الصهيونــي بانــه 
ليــس مؤهــا لتقديــم النصائــح للــدول االعضــاء فــي الوكالــة لتنفيــذ تعهداتهــا.

واســتعرض غريــب آبــادي خــال اجتمــاع مجلــس حــكام الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة الــذي عقــد بهــدف مناقشــة تقريــر مديرعــام الوكالــة المؤقــت 
ــك  ــران وكذل ــران، اســتعرض اجــراءات طه ــي اي ــات ف حــول مســالة الضمان
ــب  ــاة تخصي ــى منش ــة ال ــة للوكال ــة تابع ــة دولي ــول مفتش ــع دخ ــة من قضي

اليورانيــوم فــي نطنــز.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية نقلتهم قواتها األمنية الى جهة مجهولة..

السلطات الخليفية تصعد من قمعها الطائفي الممنهج وتعتقل العديد من الشباب
* ايرلندا: حاالت االنتهاكات للحريات األساسية مستمرة هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير

الشيخ دعموش: اميركا وحلفاؤها يريدون 
قلب الموازين السياسية في لبنان

بيــروت - وكاالت انبــاء:- شــدد نائــب رئيــس 
المجلــس التنفيــذي فــي حــزب اهلل الشــيخ علــي 
دعمــوش، علــى أن الحــراك الشــعبي المطلبــي 
النــاس اجتماعيــًا  المعبّــر عــن معانــاة  العفــوي 
ــًا ومعيشــيًا تــم إختطافــه ويتــم توظيفــه  وإقتصادي
ــة  ــة ودولي ــة وإقليمي مــن قبــل قــوى وجهــات محلي
لخدمــة أهــداف سياســية وفــرض أجنــدات معينــة.
واعتبــر الشــيخ دعمــوش ان أميــركا وحلفاءهــا 
البلــد  فــي  السياســية  الموازيــن  قلــب  يريــدون 
وتغييــر المعادلــة الداخليــة وإعادة تشــكيل الســلطة 
نحــو  دفعــوا  ولذلــك  لمصلحتهــم  لبنــان  فــي 
الشــعبي  الحــراك  اســتقالة الحكومــة واســتغلوا 
وقامــوا بقطــع الطــرق وشــل البلــد خــال االيــام 
ــة لفــرض شــروطهم السياســية لتشــكيل  الماضي
ــراط مــن خــال  ــة تكنوق ــرض حكوم ــة وف الحكوم
اإلتيــان  أمريكيــًا  المطلــوب  ان  وتابــع  الشــارع، 

الى من يهمه االمر وجمهورنا 
المقاوم تحديداً...!

* محمد صادق الحسيني
كام كثيــر فــي لبنــان يهــول مــن خطــر 
ــكا هــي  ــي وان امري ــار االقتصــادي والمال االنهي
ــدف  ــه هــذا...! به ــى حتف ــان ال ــع بلبن ــن تدف م
جعــل الدولــة اللبنانيــة تضغــط علــى حــزب اهلل 
ــه واخراجــه مــن مطبــخ صناعــة  للتخلــص من

القــرار...! وهــذا صحيــح...
اصحــاب  مــن  المتحمســون  والمحبــون 
ــات الجاهــزة  ــرؤى اليســارية مــن ذوي الوصف ال
اهلل  حــزب  يتهمــون  لامبرياليــة  المعاديــة 
لمنــع  الزوايــا  تدويــر  ومحاولــة  بالتراخــي 
االنهيــار او االنفجــار ، وهــو مــا ال ينفــع مــع العــدو 

الفاجــر كمــا يقولــون ...
وعليــه يطالبــون حــزب اهلل باشــهار حكومــة 
االمــور  لحســم  مقاومــة  وحكومــة  مواجهــة 
لصالحــه ولصالــح الشــعب اللبنانــي بعــد ان 

اصبــح اللعــب علــى المكشــوف...
لكــن مــا ال يريــد معرفتــه هــؤالء بــان حــزب 
ــا  ــا ال تعرفونه اهلل يعــرف امــورا اخــرى ايضــا ام
انتــم او تتغافلــون عنهــا بســبب حماســتكم...!

فــي  تخــاض  التــي  المعركــة  ان  وهــي 
ــن  ــدا وال يمك ــر تعقي ــر تشــابكا واكث ــان اكث لبن
حصرهــا بهــذا العامــل الوحيــد ، رغــم صحتــه...

ــى  وان المعركــة االوســع التــي تخــاض عل
مســتوى االقليــم والعالــم والتــي نحــن جــزء 
او تقديــم  فيهــا ال يجــوز تجزئتهــا  اساســي 

ــال..! ــا يق ــرق كم ــا بالمف ــول له الحل
ولمــا كانــت امريــكا هــذه التــي وضعــت 
هــذه الخطــة للبنــان غيــر قــادرة علــى الذهــاب 
بهــا الــى النهايــة لمعرفتهــا التامــة بجهوزيــة 
حــزب اهلل الكاملــة والناجــزة بكســر ارادة امريــكا 
وزبائنهــا فــي لبنــان وخطــورة ان يتســلم  فــي 

دفاعنا الجوي يسقط طائرة مسّيرة 
معادية جنوبي البالد

ــي رضــا صباحــي  ــد عل ــاع الجــوي للجيــش العمي ــوات الدف ــد ق ــن قائ ــي:- اعل ــان العرب ــران – كيه طه
فــرد، عــن اســقاط طائــرة مســيرة معاديــة بواســطة 
ــي  ــع ف ــة الصن ــة االيراني ــة "مرصــاد" الدفاعي منظوم
اطــار  فــي  ماهشــهر  لمدينــة  العامــة  المنطقــة 
الشــبكة الشــاملة لمقــر الدفــاع الجــوي فــي البــاد.
وقــال العميــد صباحــي فــرد أمــس الجمعــة، 
ــت باطــاق  ــي تمثل ــة الت ان هــذه الخطــوة الحازم
صــاروخ )مضــاد للجــو( جــاءت ردا علــى اختــراق 
طائــرة اجنبيــة مســيرة معاديــة للمجــال الجــوي 
للبــاد حيــث تــم تدميــر الطائــرة فــي ظــل اليقظــة 

مشددة أن فرض الحظر على المسؤولين االيرانيين يتعارض والقوانين الدولية..

روسيا: االتفاق النووي لم يفقد قانونيته رغم 
تصرفات واشنطن غير المقبولة

* من مصلحة جميع الدول الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتهيئة الظروف لتنفيذها الكامل والمستدام في الوقت المحدد

طالما لم ينتفع شعبنا من مصالح االتفاق النووي..

عراقجي: سنواصل مسيرتنا في خفض التزاماتنا النووية ومنحنا الجهود الدبلوماسية مهلة كافية

أنصار الله: الشعب اليمني يرفض الطائفية وإحيائه 
للمولد النبوي خير شاهد

كيهــان العربــي - خــاص:- أكــدت رابطــة علمــاء اليمــن، أهميــة االســتفادة مــن ذكــرى المولــد النبــوي 
بمــا يســهم فــي العــودة الــى الرســول محمــد صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم كقائــد وقــدوة والرســالة كمشــروع 
ــرا ونصــرة  ــا وتوقي ــادم تعظيم ــي كل المحافظــات الســبت الق ــة الحتشــاد تأريخــي ف ــة، داعي ــة وهداي رحم
للرســول األعظــم، كمــا دعــت مــن ارتمــوا فــي أحضــان العــدوان لاســتفادة مــن مشــروع المصالحــة الوطنيــة.

وشــددت الرابطــة علــى أن االحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف يمثــل رســالة ســام 
ومحبــة للعالــم وتجديــد الدعــوة ألهــل الكتــاب إلــى الكلمــة الســواء المتمثلــة فــي 

العبوديــة هلل رب العالميــن.

مؤكدًا أنه ال ينقصنا شيء لنكون في مستوى القوى العظمى العالمية..

اللواء سالمي: لقد تجاوزنا وبكل اقتدار العديد من مآرب وأهداف االعداء الدوليين للثورة
* االعداء أصبحوا عاجزين، وال يجدون سبيال للتغلب علينا، ألن كل السبل سواء البرية والجوية والبحرية مغلقة عليهم

المرجعية العليا تحذر 
من التآمر الخارجي

ابن سلمان تكبد خسارة بمليارات الدوالرات 
في أقل من ساعة

أرملة البغدادي تكشف عن معلومات 
بشأن تنظيم داعش االرهابي

برلماني سوري: رجال أعمال صهاينة 
يتعاونون مع قسد لسرقة النفط

مسؤول أمريكي يندد بعدم منع بالده 
التطهير العرقي في سوريا

المرجعية الدينية العليا : هناك اطرافاً وجهات داخلية وخارجية 
كان لها دور بارز في قمع وتنكيل العراقيين

إصابة 38 فلسطينيا خالل قمع االحتالل الصهيوني 
المشاركين في مسيرات العودة

الكزبري: منفتحون على وضع دستور جديد لسوريا 
شريطة الحفاظ على الثوابت الوطنية 

الفروف: الغرب بزعمه استخدام أسلحة كيميائية 
في سوريا ليحقق أهدافا جيوسياسية

على الصفحة الثانية العدد )10268( السنة االربعون ، السبت 11 ربيع االول ، 1441 هـ ق 18 آبان 1398 هـ ش، 9 تشرين الثاني 2019م

شمخاني: ايران لن تتنازل امام اجراءات 
اميركا واوروبا الفعلية

* الحفاظ على مصالح الشعب االيراني أهم 
من الحفاظ على اتفاق مع دول اخرى

* ايران أثبتت بصورة شفافة إرادتها للعمل 
بالتزاماتها في اطار االتفاق النووي

ــد مســاعد  ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور 
ــة االســامية  ــاس عراقجــي، ان الجمهوري عب
الديبلوماســية  الجهــود  منحــت  ايــران  فــي 

ــة. ــة كافي مهل
تصريــح  فــي  عراقجــي  الدكتــور  وقــال 
هامــش  علــى  الجمعــة  أمــس  للمراســلين 
النوويــة  االســلحة  لنــزع  الدولــي  المؤتمــر 
المنعقــد فــي العاصمــة الروســية موســكو، انــه 
ــتواصل  ــران س ــإن اي ــروف ف ــر الظ ــم تتغي مال
مســيرتها فــي خفــض التزاماتهــا فــي اطــار 

النــووي. االتفــاق 
ــامية  ــة االس ــول: ان الجمهوري ــد بالق واك
التزاماتهــا  خفــض  ســتواصل  ايــران  فــي 
ــووي. ــاق الن ــن االتف ــع م ــم تنتف ــة إن ل النووي

دولــة  ال  انــه  عراقجــي:  الدكتــور  وقــال 
تشــكك بحســن نوايــا ايــران فــي الحفــاظ 
علــى االتفــاق النــووي كمــا ال يشــكك احــد 

كيهــان العربــي - خــاص:- صعّــدت مليشــيات مدنيــة مقنّعــة تابعــة 
ــال  ــة حمــات الدهــم واالعتق ــزة األمني ــن منتســبي األجه للنظــام بدعــم م

منــذ مطلــع شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري.
وخــال 6 أيــام أفــادت شــبكة رصــد المداهمــات أنــه تــم اعتقــال مــا ال يقــل 
عــن 17 مواطنًــا منــذ بدايــة الشــهر بينهــم الخطيــب الحســيني الشــيخ علــي 

مهــدي الســندي اســتاذ المنطــق والعلــوم فــي الحــوزة العلمية.

موســكو – وكاالت انبــاء:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
الروســي »ســيرغي الفــروف«، أن بعــض دعــوات 
ــزازات  ــع البت ــامل تخض ــار الش ــلحة الدم ــر أس حظ

وألعــاب سياســية، مشــيرا الــى ان االتفــاق النــووي 
تصرفــات  رغــم  قانونيتــه  يفقــد  لــم  االيرانــي 

واشــنطن غيــر المقبولــة.
خــال  الجمعــة،  امــس  »الفــروف«  وذكــر 
كلمتــه فــي مؤتمــر حــول الحــد مــن التســلح: 
المقبولــة  غيــر  التصرفــات  مــن  الرغــم  علــى 
والمعروفــة للواليــات المتحــدة، فــإن خطــة العمــل 

الشــاملة لــم تفقــد أهميتهــا.
وتابــع: فقــد ســمحت باإلجابــة علــى جميــع 
األســئلة التــي كانــت لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة لطهــران، وأنشــأت نظامــا مــن الشــفافية 

لــم  إن  بــان طهــران 
مصالــح  مــن  تنتفــع 
االتفــاق النــووي فانهــا 
خفــض  ســتواصل 

النوويــة. التزاماتهــا 
بالقــول:  واكــد 
علــى  الحفــاظ  ان 
الجمهوريــة  مصالــح 
االســامية فــي ايــران 
الحفــاظ  مــن  آهــم 
علــى اتفــاق مــع الــدول االخــرى، مضيفــا: ان 
طهــران اثبتــت بصــورة شــفافة ارادتهــا للعمــل 
مــن  النــووي  االتفــاق  اطــار  فــي  بالتزاماتهــا 
جانــب وخفــض التزاماتهــا فــي حــال عــدم وفــاء 
ــر. ــب آخ ــن جان ــا م ــرى بالتزاماته ــدول االخ ال

ان  الخارجيــة:  وزيــر  مســاعد  وتابــع 
ايــران منحــت  فــي  االســامية  الجمهوريــة 
الفرصــة الكافيــة لجهــود الدبلوماســية وان لــم 
ــي مســار  ــا ســتتحرك ف ــر الظــروف فانه تتغي

االلتزامــات. خفــض 
وقــال: أن الحفــاظ علــى مصالــح الشــعب 
اتفــاق  علــى  الحفــاظ  مــن  أهــم  االيرانــي 
ــران ســتواصل  ــدا أن اي ــرى، مؤك ــع دول اخ م
خفــض التزاماتهــا النوويــة إن لــم تنتفــع مــن 

ــووي.  ــاق الن االتف
وأكــد الدكتــور عراقجــي: أن ايــران اثبتــت 
بصــورة شــفافة ارادتهــا للعمــل بالتزاماتهــا فــي 
اطــار االتفــاق النــووي مــن جانــب وخفــض 
التزاماتهــا فــي حــال عــدم وفــاء الــدول االخــرى 

بالتزاماتهــا مــن جانــب آخــر. 

* عمليات الحرب النفسية قد أفشلها الشعب االيراني ولم يعد 
أحد في ايران يتماهى مع أصوات االجانب

* سنصنع الفرص من أي تهديد تعرضوننا اليه وسنفشلكم 
في تحقيق أي هدف تسعون وراءه

* الحرس: الحظر األميركي عمل استفزازي وسيجعل قواتنا 
المسلحة أكثر عزيمة على مواجهة الشيطان األكبر

* فرض الحظر على هيئة األركان العامة وعدد من قادتنا 
العسكريين وبعض مسؤولي البالد عمل استفزازي
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