
* ايران مثال في التعامل باحترام مع اليمن وفي مناصرة فلسطين والمقاومة، 
واليمن ال يتلقى أي أمر منها في أي شأن كان

* قوى العدوان في مأزق ولم يعد باإلمكان التغطية على خالفاتها، وهادي 
يخضع بالمطلق للسعودي واألميركي

* على القوى المرتبطة بدول العدوان الكف عن سياسة التزييف والخداع 
فالمصلحة الحقيقية للبالد هي في استقاللها

* الموقف الفريد من نوعه في التضامن مع اليمن كان موقف ايران 
الذي كان صريحًا وواضحًا جدًا

* موقف حزب اهلل في التضامن مع اليمن وشعبه كان موقفًا 
متقدمًا جدًا ولم يماثله موقف

* من مصلحة شعب اليمن تنفيذ االتفاقيات الموقعة مع ايران وأن العالقة 
مع طهران ستكون أفضل من الماضي

* العالقة مع ايران والتي كانت تخدم الشعب اليمني قبل تجميد النظام 
السابق لها خشية السعودية

* عبد السالم: منفتحون على أي عاصمة عربية أو إسالمية ولن نألو جهدا في 
سبيل التعريف بقضية اليمن للعالم

مشيرًا الى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب الى 370 كلغم..

صالحي: أخبار جيدة عن مفاعل "أراك" في غضون 
األسابيع المقبلة

مســاعد  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة 
الوطنيــة الدكتــور علــي أكبــر صالحــي، اننــا قــادرون 
علــى العــودة إلــى ظــروف مــا قبــل االتفــاق النــووي، 
وســنعلن أخبــارا جيــدة عــن مفاعــل "أراك" فــي 

ــة. ــة المقبل ــابيع القليل ــون االس غض
ــه وأعضــاء  ــور صالحــي خــال لقائ ــال الدكت وق

ــي ــل الوالئ التكت

في ذكرى »يوم العهد المعهود« المباركة..
بيعة الغدير .. أقرار بعبودية الله 

ووالية رسوله

KAYHAN-AL-ARABI
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تنامي تجارة اعضاء البشر 
في الكيان الصهيوني

ــق  ــي:- حســب وثائ ــان العرب ــران- كيه طه
نشــرتها وســائل اعــام صهيونيــة اعتبــرت هــذا 
النظــام اهــم مركــز لشــراء وبيــع وتجــارة اعضــاء 

البشــر علــى المســتوى العالمــي.
الكيــان  فــي  المســؤولين  نفــي  ورغــم 
ــى وجــود تجــارة اعضــاء البشــر  ــي عل الصهيون
حســب  انــه  اال   ، المحتلــة  االراضــي  فــي 

خالل لقائه ولي العهد الكويتي ونظيره..

ظريف: نحن وأنتم باقون في المنطقة 
والغرباء سيرحلون عنها

* الشيخ نواف األحمد: نرغب على الدوام للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها وإستقرارها

مخاطبًا آل سعود: ستخسرون على مختلف المستويات أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وحتى على مستوى السمعة..

الحوثي: نلتقي مع أحرار األمة ايران وحزب الله وسوريا في مواجهة الهيمنة األميركية والعداء إلسرائيل
* جرائم التحالف السعودي ضد اليمن لن تؤثر على تماسك شعبه وعزمه ولن يصل به الى االستسالم، بل سيدفع اليمنيين الى تطوير قدراتهم الدفاعية

خطاب القائد 
المنتصر

وزير الداخلية العراقي: مذكرة التفاهم مع ايران تهدف 
لتسهيل سفر زوار االمام الحسين )ع(

معلنًا استعداده مرافقة ناقالتنا النفطية..

قائد سالح البحر: جميع مصالح ومعدات العدو 
بالمنطقة في مرمى نيراننا

األمن البرلمانية: حكومة عبد المهدي اخفت الحقائق عن الطائرات 
المجهولة التي استهدفت مواقع الحشد 

»الجهاد االسالمي« و »حماس« : جرائم الصهاينة تؤكد على حق شعبنا 
في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان

الجيش السوري يكبد إرهابيي )النصرة( خسائر كبيرة 
ويوسع نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي

مفاجاة ..نتنياهو يرشح رئيس جهاز 
الموساد لتولي الحكومة الجديدة!

وثائق مسربة: بريطانيا ستواجه نقصاً في 
الوقود والغذاء بعد »بريكست«

هتافات مناوئة تجبر عادل الجبير 
على مغادرة الخرطوم

ناشط باكستاني: الغاء الحكم الذاتي في كشمير 
يعرض أمن المنطقة الى المخاطر

العفو الدولية تطالب تمكين نائب 
بحريني سابق من السفر للعالج
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مشيدًا بإجراءات حرس الثورة االسالمية األخيرة في الخليج الفارسي، في رسالة كشف عنها ممثله..

القائد: ال شلت ايديكم لقد قمتم بعمل عظيم باسقاط الطائرة المسيرة وتوقيف ناقلة النفط
* حاجي صادقي: مقومات اقتدار الثورة اإلسالمية تزداد قوة 

فيما مقومات جبهة االستكبار آخذة في التراجع
* اسقاط الطائرة المسيرة االميركية في مضيق هرمز وتوقيف 

ناقلة النفط البريطانية كانتا بتسديد من اهلل تعالى

ــي  ــل الول ــد ممث ــي:- اك ــان العرب ــران- كيه طه
حجــة  االســامية  الثــورة  حــرس  فــي  الفقيــه 
االســام عبــد اهلل حاجــي صادقــي، ان عزلــة وتراجع 
جبهــة االســتكبار أمــر واضــح ومشــهود، منوهــا الــى 
أن ســماحة قائــد الثــورة االســامية القئــد العــام 
للقــوات المســلحة الشــيد الخامنئــي حملــه رســالة 
الــى كــوادر حــرس الثــورة االســامية أثنــاء تفقــده 

ــج الفارســي.   ــي الخلي ــة ف للجــزر االيراني
وقــال حاجــي صادقــي فــي المؤتمــر الصحفــي 
العلميــة: ان  الحــوزات  لملتقــى تعبئــة مدرســي 
مقومــات جبهــة االســتكبار آخــذة فــي التراجــع، فــي 
حيــن ان مقومــات اقتــدار الثــورة اإلســامية تــزداد 
فــي جبهــة  والتراجــع  العزلــة  نــرى  قــوة، ونحــن 

االســتكبار.
ولفــت الــى ان ســماحة قائــد الثــورة االســامية 
ــى المســؤولين خــال االشــهر  ــه ال اصــدر توجيهات
االربعــة الماضيــة وكانــت نتيجــة هــذه المقاومــة 

تحقيــق االنتصــار فــي مواجهــة االســتكبار، مضيفــا: 
ــر  ــرف فك ــامية غ ــورة االس ــد الث ــاب قائ ــوم أص الي

االســتكبار بالشــلل.
واكــد ، ان اســقاط الطائــرة المســيرة االميركيــة 
ــط  ــة النف ــف ناقل ــك توقي ــز وكذل ــق هرم ــي مضي ف

ــى. ــة كانــت بتســديد مــن اهلل تعال البريطاني
وتطــرق حاجــي صادقــي الــى التطــورات التــي 
شــهدتها منطقــة الخليــج الفارســي واســقاط طائــرة 
النفــط  ناقلــة  واحتجــاز  االميركيــة  التجســس 

وزيــر  اكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف خــال 
لقائــه ولــي العهــد الكويتــي الشــيخ نــواف االحمــد 
الجابــر الصبــاح، قائــا: نحــن وانتــم باقــون فــي 

عنهــا. ســيرحلون  والغربــاء  المنطقــة  هــذه 
مــن جانبــه رحــب ولــي العهــد الكويتــي خــال 
العاصمــة  الــذي جــرى أمــس األحــد فــي  اللقــاء 
الــى  واشــار  ظريــف  الخارجيــة  بوزيــر  الكويــت، 
رغبــة اميــر الكويــت باســتقباله اال ان هــذا االمــر لــم 

ــه. ــت ب ــة المّ ــة صحي يتيســر بســبب وعك
واعتبــر مصالــح المنطقــة بانهــا فــوق واهــم مــن 
أي شــيء آخــر، معلنــا رغبــة بــاده الدائــم للتعــاون 
والحــوار بمــا يصــب فــي مصلحــة المنطقــة وامنهــا 

واســتقرارها.
الخارجيــة ظريــف  وزيــر  تمنــى  مــن جانبــه 
مــن  واعتبــره  الكويــت،  الميــر  العاجــل  بالشــفاء 

المنطقــة. فــي  الحكمــاء  القــادة 
بيــن  العاقــات  ظريــف  الدكتــور  ووصــف 

الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران والكويــت بانهــا وديــة 
لتطويــر  داعيــا  واخويــة، 
بيــن  العاقــات  وتعميــق 

البلديــن.
ــة  ــر الخارجي واشــار وزي
دول  تعــاون  ضــرورة  الــى 
ضــوء  فــي  المنطقــة 
الجاريــة  التطــورات 
نحــن  واضــاف:  والقادمــة، 
وانتــم باقــون فــي هــذه المنطقــة فيمــا الغربــاء 

عنهــا. ســيرحلون 

الحركة االسالمية في نيجيريا تكشف عن مؤامرة دبرتها أبوجا لقتل الشيخ الزكزاكي في الهند..

قوات االمن النيجيرية تفرض تدابير مشددة في مطار أبوجا وتخطف الشيخ الزكزاكي وترتهنه
مشددًا أن كل ما يقوم به االميركي من “عقوبات” واستهداف ضدها لن يغير شيئًا..

صفي الدين: المقاومة تهتم بالواقع والحقيقة وليس بالكالم والدعاية 
* الحكومة النيجيرية أبلغت الهند بان الشيخ مشتبه به خطير ومصاب بمرض غير والمعلن عنها أقل بكثير مما هو غير معلن

معروف، وطالبت بإجراءات أمنية مشددة ضده
* الشيخ الزكزاكي قرر العودة الى نيجيريا لرفض حكومة أبوجا السماح ألطبائه 

المعنيين اإلشراف على عالجه في الهند
* الحركة اإلسالمية ستواصل نضالها كي يتمكن الشيخ الزكزاكي من تلقي العالج 

الطبي المناسب وهو من حقه
ــا،  ــي نيجيري ــة اإلســامية ف ــاء:- كشــفت الحرك ــا – وكاالت انب أبوج
عــن مؤامــرة حاكتهــا حكومــة ابوجــا لقتــل الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي فــي 
الهنــد، رافضــة االدعــاءات المزيفــة التــي اطلقتهــا الســلطات النيجيريــة 

ــة. ــه العاجي بشــأن رحلت
ــا  ــا بيان ــل الحركــة االســامية فــي نيجيري ــم موســى« ممث واصــدر »ابراهي
رفــض فيــه بشــدة االدعــاءات التــي نشــرتها وســائل اعــام مقربــة مــن الحكومــة 

النيجيريــة حــول امتنــاع الشــيخ الزكزاكــي عــن تلقــي العــاج فــي الهنــد.

واوضــح البيــان انــه بعــد وصــول الشــيخ الزكزاكــي الــى مطــار »ننامــدي 
آزيكيــوه«  فــي العاصمــة ابوجــا، فرضــت قــوات االمــن النيجيريــة تدابيــر 
مشــددة عليــه ومنعــت المراســلين الــذي كانــوا منتظريــن لعــدة ســاعات مــن 

التحــدث اليــه.
االمــن  ســلطات  نيجيريــا  فــي  االســامية  الحركــة  ممثــل  وطالــب 
النيجيريــة الكشــف عــن المــكان الــذي يحتجــز فيــه الشــيخ الزكزاكــي والــذي 

ــة. ــم أخــذه كرهين ت

بيــروت – وكاالت انبــاء:- أكــد رئيــس المجلس 
التنفيــذي فــي حــزب اهلل الســيد هاشــم صفــي 

ــية أن  ــة األساس ــزات المقاوم ــن ممي ــه م ــن أن الدي
المعلــن عنهــا هــو أقــل بكثيــر ممــا هــو غيــر معلــن، 
فهــذه المقاومــة تهتــم بالواقــع والحقيقــة وليــس 

بالــكام وال بالدعايــة وال بالوهــم.
أقــول  الديــن:  صفــي  الســيد  وقــال 
تســمعونه  مــا  كل  اللبنانيــون  أيهــا  لكــم 
مــن األميــركان وكل مــا يقومــون بــه مــن 
عقوبــات وتهديــدات واســتهداف - وفيــه ظلــم 
وتعــدٍّ وعــدوان علــى رجــال أعمــال وعلــى 
ــا مــن  ــا وعدوان ــاس هــم يســتهدفون ظلم أن
األمريكــي -، كل مــا يفعلــه األميركــي وكل مــا 
تســمعونه منــه ال تهتمــوا لــه ألنــه لــن يغيــر 
فــي الوقائــع شــيئا، فاألميركــي حــاول وفشــل، 

وأصيــب بخيبــات كثيــرة.

نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لألمة االسالمية بذكرى عيد الغدير األغر يوم الميثاق المأخوذ والجمع المسؤول

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد القــوة 
خانــزادي  حســين  االدميــرال  للجيــش  البحريــة 
بــان جميــع مصالــح ومعــدات العــدو بالمنطقــة فــي 

مرمــى نيــران قواتنــا المســلحة.
ان  االحــد،  أمــس  خانــزادي  االدميــرال  وقــال 
ــدم  ــر لايحــاء بع ــام االخي ــدو ســعى خــال الع الع

ومضيــق  الفارســي  الخليــج  منطقــة  اســتقرار 
هرمــز فــي حيــن ســعينا نحــن الماطــة اللثــام عــن 
اكاذيبهــم مــن خــال ارســاء االمــن المســتديم.

االســتخبارية  المجموعــات  ان  واضــاف، 
اكملــت  قــد  االلكترونيــة  والحــرب  والصاروخيــة 
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