
قائد الثورة االسالمية يقيم مراسم العزاء بذكرى استشهاد 
الرسول وحفيديه األمامين الحسن والرضا

طهــران - كيهــان العربــي:- أقــام قائــد الثــورة االســامية ســماحة 
ــزاء بمناســبة  ــس ع ــي مجال ــي الخامنئ ــى الســيد عل ــة اهلل العظم آي

ذكــرى وفــاة الرســول األكــرم )ص( واستشــهاد ســبطه األمــام الحســن 
ــك فــي حســينية االمــام  ــده االمــام الرضــا )ع(، وذل المجتبــى )ع( وحفي

الخمينــي /قــدس ســره/.
واقيمــت المراســم بــدون حضــور المعزيــن بســبب االلتــزام بالتعليمــات 
الصحيــة، حيــث تطــرق الخطيــب الــى ســيرة النبــي )صلــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( ووصيــه أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، موضحــا ان االعتمــاد بالنصــر 
اإللهــي فــي الحســابات وعــدم الشــعور بالكلــل بالجهــاد فــي ســبيل اهلل همــا 

مــن أهــم العناصــر فــي العقانيــة االســامية . 

KAYHAN-AL-ARABI
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كاشفة عن عرقلته ومرتزقته لعملية التبادل..

صنعاء: قوائم العدوان السعودي ضمت مجموعات لداعش والقاعدة
*عدد من األسرى المحررين هم مواطنون يمنيون تم اعتقالهم داخل السعودية

قرة باغ.. وصول دفعة جديدة 
من المرتزقة السوريين

باكــو - وكاالت انبــاء:- كشــفت مصــادر فيمــا 
مــن   93“ أن  الســورية"  "المعارضــة  بـــ  يســمى 
قــره  معــارك  فــي  قتلــوا  الســوريين  المرتزقــة 
مــن  جديــدة  دفعــة  توجهــت  فيمــا  مؤخــراً،  بــاغ 
المســلحين الســوريين الــى جبهــة القتــال هنــاك”. 
 53 جثــث  نقــل  “تــم  أنــه  المصــادر  وأفــادت 
مرتزقــًا الــى ســوريا أمــس، بذلــك بلــغ إجمالــي 
عــدد القتلــى مــن المرتزقــة الســوريين 93 شــخصًا".

وقالــت: أن “دفعــة ثالثــة مــن المرتزقة الســوريين 
ــي  ــزاع ف ــة الن ــى منطق ــادرت ال تضــم 430 عنصــراً، غ
قــره بــاغ نهايــة األســبوع الماضــي”. وذكــر مصــدر آخــر 
فــي المعارضــة الســورية أنــه بحلــول 1 تشــرين األول/

أكتوبــر، وكان هنــاك 322 مرتزقــًا ســوريًا “مجهزيــن 
بشــكل جيــد” فــي قــره بــاغ. 

ــرون"  ــل ماك ــس الفرنســي "إيمانوي وكان الرئي
قــد صــرح قبــل ذلــك إنــه “تم نقل 300 مســلح ســوري 
عبــر مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة الــى باكــو”، 
علييــف  إلهــام  أذربيجــان  رئيــس  طالــب  حيــث 
فرنســا باالعتــذار عنــه، مؤكــدا أن “أذربيجــان ليــس 

ــة”.  ــا أي مرتزق لديه

من هي االمارات ان تطبع 
أو ال تطبع ؟!

كتب المحرر السياسي
جوقــة  االمــارات  مشــيخة  ترســل  ان 
ــة ليتســللوا  ــدس المحتل ــى الق ــا ال ــن ازالمه م
وتحــت  االقصــى  المســجد  الــى  خلســة 
المخصصــة  البــاب  ومــن  صهيونيــة  حمايــة 
للمســتوطنين بــاب السلســلة مــن جهــة حائــط 
البــراق يدلــل علــى انهــا تنتهــك حرمــة الشــعب 
الفلســطيني  وهــي بالتالــي تخشــى مــن ردة  

الفلســطيني. الشــارع  فعــل 
مــا قامــت بــه االمــارات هــي خطــوة عدائيــة 
فبــدل  الفلســطيني  الشــعب  اســفزازية ضــد 
ــل ان تقــف  ــى االق ــه او عل ــة ل ــدم الحماي ان تق
علــى الحيــاد تصنــف نفســها فــي خانــة اعــداء 
ال  انهــا  والدانــي  للقاصــي  وتؤكــد  فلســطين 

عربيــة وال اســامية.
لكــن ان تمضــي فــي غيهــا علنــًا وتعتبــر 
مســار  علــى  هــذه خطــوة  الدنيئــة  خطوتهــا 
الصهيونــي  الجانــب  يعتبرهــا  كمــا  التطبيــع 
ايضــا، فهــي فــي غايــة الحماقــة والوهــم الن 
خلســه  ازالمهــا  مــن  جوقــة  تســلل  مجــرد 
ومــن البــاب الخلفــي الــى القســم المخصــص 
للنســاء ومــا بعــد العصــر الداء صــاة صوريــة 
ــر  ــر ســليمة وتعتب ــا خطــوة غي ــى انه ــل عل يدل
االمــارات  تفضــح  مهزلــة  بعدهــا  مــا  مهزلــة 
وحكامهــا المرتميــن فــي احضــان االميــركان 
والصهاينــة الذيــن يتصــورون عبــر تقديمهــم 
لهــذه الخدمــات ان يبقــوا لفتــرة اطــول فــي 
هــذه  الن  جــدا،  واهمــون  فهــم  الحكــم  
فــي  تســرع  بالعكــس  الرخيصــة  الخدمــات 
الشــارع  لتفاعــل  نتيجــة  بحكمهــم  االطاحــة 
للوقــوف  االمــارات  فــي  واالســامي  العربــي 

بوجــوه اعــداء االمــة.

الرئيس االوزبكي يدعو الستثمار طاقات 
التعاون المتبادل مع ايران

طاشــقند - وكاالت انبــاء:- دعــا الرئيــس االوزبكــي "شــوكت 
ميرضيايــف" الســتثمار طاقــات التعــاون المتبــادل مــع الجمهوريــة 
اعتمــاد  أوراق  تســلمه  خــال  وذلــك  ايــران،  فــي  االســامية 

ــادي. ــر آب ــد ني ــد فــي طاشــقند حمي الســفير االيرانــي الجدي
واشــار الرئيــس األوزبكــي الــى العاقــات بيــن 
ايــران،  فــي  االســامية  والجمهوريــة  اوزبكســتان 
قائــا: ان طاشــقند ترغــب باســتثمار طاقــات التعــاون 

المتبــادل مــع طهــران.

مشددة أن الشعب االيراني سيواصل استخدام الطاقة النووية الى األبد...

الطاقة الذرية: علماؤنا ملتزمون بتوجيهات سماحة القائد 
ومستعدون لمواجهة الغطرسة والتفرد األميركي

مشيرة الى ازدواجية واشنطن في السماح للرياض بقيام نشاطات نووية سرية ..

طهران: للسعودية والكيان الصهيوني أنشطة نووية سرية تهدد األمن األقليمي

قريباً.. رفع التأشيرة السياحية 
بين روسيا وايران

موســكو - وكاالت انبــاء:- اعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية "ماريــا زاخاروفــا"، إن اتفاقيــة 
إلغــاء التأشــيرات الســياحية بيــن موســكو وطهــران ســتنفذ فــي المســتقبل القريب.

وحــول تنفيــذ اتفاقيــة إعفــاء تأشــيرات الرحــات الســياحية الجماعيــة بيــن روســيا وايــران، قالــت 
زاخاروفــا: أن هــذه االتفاقيــة تــم التوقيــع عليهــا فــي 27 مــارس 2017 بيــن الحكومتيــن اإليرانيــة والروســية، 
ــف لموســكو  ــارة محمــد جــواد ظري ــة خــال زي ــا االتفاقي ــران وروســيا وقع ــة إي ــري خارجي موضحــة إن وزي

ــن. ــي البلدي ــة لمواطن ــاء التأشــيرات للرحــات الســياحية الجماعي ــى إلغ ــص عل وتن
وأشارت الى أن االتفاقية تنص على سفر مجموعات من 5 إلى 50 شخصا لمدة 15 يوما.

متسائاًل لماذا تشعر القوات االميركية بالهلع في انحاء العالم؟!..

قائد عسكري: إن اصبحت المنطقة اكثر أمنا لالميركان فلماذا يفرون منها ؟
لماذا ترتجف القوات االميركية في قواعدها ولماذا تبعثون برسائل الرجاء والتوسل بان نعطيكم الفرصة؟!

ال مكان للتواجد العسكري 
االميركي في المنطقة

الكيان الصهيوني يبحث مع اإلمارات 
والسعودية إنشاء سكة حديد

السعودية تقرر بيع أنابيب نفط 
لسد عجزها المالي

توقيع اتفاق افتتاح السفارات بين 
البحرين واالحتالل األحد

استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها إثر 
قصف سعودي على صعدة

المرجع السيستاني يفتي بعدم جواز التعامل مع المنتوجات 
االسرائيلية وحتى الشركات الداعمة لها

»حماس«: رفضنا طلب واشنطن للحوار 
بشأن »صفقة القرن«

سوريا تدين بشدة بيان المجلس األوروبي 
بشأن تمديد العقوبات ضدها

مجلس األمن الدولي يعقد غدا االثنين جلسة مغلقة 
حول النزاع األذربيجاني األرمني
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* الكيان الصهيوني العائق الوحيد امام تحقيق مشروع 
الشرق االوسط الخالي من السالح النووي

* اميركا والكيان الصهيوني يشكالن العقبة الكبرى امام نزع 
السالح النووي في العالم والمنطقة

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد مجيــد تخــت 
فــي  االســامية  الجمهوريــة  منــدوب  روانجــي 
ايــران الدائــم لــدى منظمــة االمــم المتحــدة، أن 
الحكومــة الســعودية بامتناعهــا عــن التنفيــذ الكامــل 
للضمانــات النوويــة المطلوبــة مــن قبــل الوكالــة، قــد 

ــووي نحــو الســرية. ــا الن ــي برنامجه لجــات ف
أمــام  كلمتــه  فــي  روانجــي  تخــت  واضــاف 
الدولــي  واالمــن  الســاح  نــزع  لجنــة  اجتمــاع 
لاجتمــاع الـــ 75 للجمعيــة العامــة لمنظمــة االمــم 
المتحــدة، قائــًا: أن اميــركا اعطــت الضــوء االخضــر 
لتوســيع البرنامــج النــووي الســعودي دون االخــذ 
التوافــق  أي  الدوليــة  القــرارات  االعتبــار  بنظــر 

االنتشــار. اجــراءات عــدم  لتنفيــذ  الســابق 
الصهيونــي  الكيــان  أنشــطة  الــى  كذلــك  واشــار 
يعــد خطــرا  الصهيونــي  الكيــان  ان  واضــاف:  الهدامــة 

امنيــا اقليميــا يهــدد بدعــم 
مــن اميــركا الــدول االخــرى 

بالتدميــر النــووي.
منــدوب  وتابــع 
الكيــان  ان  ايــران: 
ــق  ــد العائ ــي يع الصهيون
تحقيــق  امــام  الوحيــد 
الشــرق  مشــروع 
مــن  الخالــي  االوســط 
الــذي  النــووي  الســاح 
اقترحتــه ايــران فــي العــام 1974 ونحــن نطلــب مــن 
النظــام الدولــي ارغــام هــذا الكيــان علــى االنضمــام 

لمعاهــدة حظــر االنتشــار النــووي »ان بــي تــي« 
شــرط  او  قيــد  دون  ومــن  نــووي  غيــر  كعضــو 
الدوليــة  للوكالــة  الضمــان  الجــراءات  والرضــوخ 

الذريــة.  للطاقــة 
وصــرح أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
تــرى انــه وبعــد 75 عامــا مــن اســتخدام الســاح 
ــة  ــد اي ضمان ــركا ال توج ــل امي ــن قب ــووي م الن
ــذا  ــرة اخــرى ل ــذا الســاح م ــدم اســتخدام ه لع
المصادقــة  العامــة  الجمعيــة  علــى  يتوجــب 
علــى وثيقــة خاصــة واالعــان بانــه ال رابــح مــن 
الحــرب النوويــة وال ينبغــي ان تحــدث مثــل 

هــذه الحــرب.

كيهــان العربــي – خــاص:- تتواصــل عمليــة تبــادل األســرى بيــن الحكومــة اليمنيــة 
وتحالــف العــدوان الســعودي اإلماراتــي ومرتزقتهــم، والتــي تتــم بإشــراف مــن األمــم 
المتحــدة والصليــب األحمــر الدولــي، وتشــمل أكثــر مــن ألــف أســير مــن كا الطرفيــن.
وقــال مصــدر رســمي فــي الوفــد اليمنــي المفــاوض لصحيفتنــا، أن قوائــم تحالــف 
العــدوان ضمــت فــي طياتهــا أســماء مجموعــات مــن تنظيمــي »القاعــدة« و«داعــش« 

االرهابييــن الــى جانــب عــدد مــن العســكريين الســعوديين ومرتزقــة ســودانيين.
وقــد وصلــت أمــس الســبت الطائرتــان الخامســة والسادســة اللتــان 
تقــان دفعتيــن مــن أســرى الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية الــى مطــار 

ــد الســيد  ــد مــن مكتــب قائ ــي. حيــث كان فــي اســتقبالهم وف صنعــاء الدول
عبــد الملــك بدرالديــن الحوثــي، الــى جانــب عــدد كبيــر مــن قيــادات حكومــة 
اإلنقــاذ مدنييــن وعســكريين فــي صــف طويــل، تصدرهــم عضــو المجلــس 

ــوزراء. السياســي األعلــى محمــد علــي الحوثــي وعــدد مــن ال
ــراب الوطــن،  ــن ت ــرة ســجدوا هلل شــاكرين مقبلي ــزول األســرى مــن ســلم الطائ ــور ن وف
فيمــا نثــر الفــل علــى رؤوســهم، وســط أجــواء حماســية وفرائحيــة وهتافــات الحريــة المناهضــة 
للسياســية األمريكيــة فــي المنطقــة، باإلضافــة إلــى أداء رقصــة البــرع الشــعبي علــى أرضيــة 

المطــار بمشــاركة بعــض األســرى العائديــن.

العربــي:- ردا علــى مزاعــم  طهــران- كيهــان 
ــة بخصــوص  ــة االميركي ــر الخارجي وتخرصــات وزي
اســتخدام الطاقــة النوويــة مــن قبــل الجمهوريــة 
الطاقــة  منظمــة  اكــدت  ايــران،  فــي  االســامية 

لمواجهــة  اســتعدادها  الذريــة 
االميركيــة  واألحاديــة  الغطرســة 
النوويــة. الطاقــة  اســتخدام  فــي 

الذريــة  الطاقــة  منظمــة  وكتبــت 
الوطنيــة فــي صفحتهــا علــى تويتــر عقــب 
الخارجيــة  لوزيــر  الجديــدة  المطالــب 
الطاقــة  اســتخدام  بشــأن  األميركــي 
النوويــة مــن قبــل الجمهوريــة اإلســامية 
ــة  ــة النووي ــاء الصناع ــران: أن علم ــي اي ف
بتوجيهــات  الملتزمــون  االيرانيــة، 
وارشــادات قائــد الثــورة اإلســامية، مســتعدون لمواجهــة 
الغطرســة والتفــرد االميركــي فــي موضــوع اســتخدام الطاقــة 

النوويــة.

على الصفحة الثانية

ممثلية ايران لدى األمم المتحدة: مستعدون لبدء 
شراء وبيع األسلحة مع أصدقائنا

البقية على الصفحة7

*اميركا تريد الهرب من افغانستان سريعا، فهل ان طريقة 

الخروج نابعة من الخوف أم مخطط لها؟

*ترامب المجرم والقاتل يتصور بانه ينعم باالمن في ظل جرائمه 

لكن على االميركان الوقوف ودفع ثمن جرائمهم

*امير عبد اللهيان: على االميركان مغادرة المنطقة اليوم، فغدا 

سيكون متاخرا النهم سيتكبدون خسائر جادة
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