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مشيرًا الى ان المسؤولين االميركان لم يتعظوا من الماضي، خالل تصريحاته في نيويورك..

ظريف: نملك خيار الخروج من اإلتفاق النووي في حال نقضه من جانب أميركا
* نواجه أسوأ كابوس في مجال حقوق االنسان، فوقف الحرب وتقديم المساعدات االنسانية للشعب اليمني يشكل حجر االساس للتعاون بين ايران والسعودية

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة لطيران حقد آل سعود على األسر النازحة في تعز..

القوات اليمنية المشتركة تلقن قوات العدوان السعودي ومرتزقته وتكبده خسائر كبيرة في عدة جبهات
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بينهم معاق وطفل لمشاركتهم في تظاهرات سلمية..

السعودية.. 14 شاباً يواجهون أحكام االعدام "حرابة"
طهــران - كيهــان العربــي:- ذكــر موقــع "ريبريــف" البريطانــي المعنــي بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان أّن 

هنــاك مخــاوف اآلن مــن أن يواجــه 14 رجًل ســعوديًّا 
تنفيــًذا وشــيًكا ألحــكام اإلعــدام الصــادرة بحّقهــم 

علــى خلفيــة مشــاركتهم باحتجاجــات شــعبية.
أّن  الشــرقية،  المنطقــة  مــن  الــواردة  األنبــاء  وذكــرت 
"المجموعــة المحكومــة باإلعــدام والتــي تتضمّــن المعــوّق منيــر 
آل آدم والطفــل مجتبــى الســويكت، قــد تــمّ نقلهــا إلــى العاصمــة 

الريــاض". الســعوديّة 

السلطات تمنع تظاهرة مقررة في الحسيمة غدًا الخميس..

المغرب.. معتقلو "حراك الريف" يضربون عن الطعام ومخاوف من فاجعة

السعودية السرائيل: ال تحرجونا 
إمام الرأي العام

ــاء:- أشــارت  ــة - وكاالت انب القــدس المحتل
تســريبات اعلميــة الــى ان اتصــاالت علــى أرفــع 
والكيــان  الســعودية  بيــن  المســتويات جــرت 
االســرائيلي حــول االنتهــاكات الخطيــرة التــي 

ــدس الشــريف. ــي الق ــة ف يمارســها الصهاين
االتصــال حســب مصــادر لــم يكــن بســبب 
المقدســات  علــى  الســعودية  القيــادة  غيــرة 
االنتهــاكات  تلــك  تشــكل  لمــا  بــل  االســلمية 
الســعودية  لقيــادات  إحــراج  مــن  االســرائيلية 
واالمــارات ومصــر التــي تشــارك بحلــف واحــد مــع 

االســرائيلي. الكيــان 

مشيرًا الى دور اميركا في خلق التحديات االقليمية..

مسؤول عسكري: لدينا 60 هدفا لمقار "داعش" قصفنا 
منها 3 بدير الزور

نواب الشعب يقرون باغلبية ساحقة مشروع قرار عاجل للتصدي للسياسات المعادية اليران..

الريجاني: سنقف بكل قوة امام المغامرات االميركية وممارساتها االرهابية في المنطقة

ما برح الخيار العسكري 
أسفل الطاولة

بروجردي: ايران اصبحت واحدة من القوى 
الصاروخية الكبرى في العالم

للمرة الثانية.. ترامب يقر إلتزام إيران 
باالتفاق النووي

نيويــورك - وكاالت انبــاء:- أقــر الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب وإدارتــه، بالتــزام الجمهوريــة االســلمية 
فــي ايــران باالتفــاق النــووي الــذي أبرمتــه مــع القــوى العالميــة عــام 2015.

ــي  ــه الســلطة ف ــذ تولي ــاق من ــران باالتف ــزام إي ــا ترامــب بالت ــة التــي يشــهد فيه وهــذه المــرة هــي الثاني
ــي 2016. ــة ف ــه االنتخابي ــه خــلل حملت ــاده ل ــم انتق ــر، برغ ــون الثاني/يناي كان

وبموجــب القانــون األميركــي يتعيــن علــى وزارة الخارجيــة أن تبلــغ الكونغــرس كل 90 يومــا بمــدى التــزام 
إيــران باالتفــاق النــووي. وكان أمــام ترامــب مهلــة حتــى يــوم االثنيــن القــادم التخــاذ قــرار.

يذكــر أن سلســلة مــن المفاوضــات الصعبــة بيــن سداســية الوســطاء الدولييــن )روســيا والواليــات المتحــدة 
األميركيــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا والصيــن وألمانيــا( مــن جهــة، 

الحكيم للمهندس : علينا استثمار النصر في الموصل 
باخراج »داعش« من العراق

المقاومة االسالمية : عملية الخليل مقدمة للرد على 
جرائم االحتالل بحق األقصى

طيران )تحالف واشنطن( يرتكب مجزرة جديدة ضد 
المدنيين السوريين بريف دير الزور 

عمدة لندن يدعو الحكومة البريطانية الى عدم 
استقبال ترامب »كرئيس دولة«

صحفية بلغارية: طائرات »دبلوماسية« تحمل 
سالحاً لإلرهابيين بسوريا!

مصدر حكومي عراقي: داعش نفذ حكم اإلعدام 
بعوائل عناصره في تلعفر

نبوءات فلكي: داعش سيظهر بالسعودية وستقسم 
المملكة الى قبائل متناحرة

مفتي داعش يدعو عناصره العرب للهجرة الى ارض 
الميعاد بمصر وفلسطين!

 العدد )9618( السنة السابعة والثلثون ، االربعاء 24 شوال، 1438 هـ ق 28 تير 1396 هـ ش، 19 تموز 2017م

نعزي العالم االسالمي بذكرى استشهاد منظر العلوم الحديثة السادس من أئمة الهدى االمام جعفر بن محمد الصادق )عليهما السالم(

* مشروع القرار هذا يأتي ردًا على قرار مجلس الشيوخ األميركي بتشديد 
إجراءات الحظر غير النووية على إيران

*هدف االجراءات االميركية هي مواجهة الشعب االيراني 
والمجلس سيقف بوجهها بقوة 

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســلمي 
ــكا أن تعــي فحــوى رســالة تصويــت  ــى امري الدكتــور علــي الريجانــي، انــه عل
نــواب مجلــس الشــورى االســلمي وباغلبيــة ســاحقة علــى مشــروع قــرار 

التصــدي للمغامــرات االميركيــة وممارســاتها االرهابيــة فــي المنطقــة.
ــس الشــورى  ــواب مجل ــة ن ــى مصادق ــا عل ــي تعليق ــور الريجان ــال الدكت وق
ــى التصــدي للجــراءات  ــرار مســتعجل ينــص عل ــى مشــروع ق االســلمي عل
والمغامــرات االميركيــة وممارســاتها االرهابيــة فــي المنطقــة، أمــس الثلثــاء: ان 
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* سياسة فرض العقوبات على ايران والتدخل في شؤونها لتغيير 

الحكم فيها لن تجدي اميركا نفعا

* اننا ناخذ قوتنا من الشعب وهذا هو الفارق الكبير بيننا 

وبين حلفاء اميركا في المنطقة

* الشعب االيراني يقف في صفوف طويلة لالدالء باصواته في االنتخابات 

حيث لم نشهد مثله في باقي دول المنطقة
طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ان سياســة فــرض 
فيهــا،  الحكــم  وتغييــر  ايــران  علــى  العقوبــات 
الــى التحلــي  لــن تجــدي نفعــا داعيــا واشــنطن 
ــي مســؤوليها عــن  ــة و ضــرورة تخل بالنظــرة الواقعي

التدخليــة. التصريحــات 
واشــار الوزيــر ظريــف خــلل كلمتــه فــي مركــز 
ــة'  ــة االميركي ــات الخارجي ــس العلق ــاث 'مجل االبح
فــي نيويــورك مســاء االثنيــن، الــى التصريحــات 
فــي  بالتدخــل  االميركييــن  للمســؤولين  االخيــرة 
شــؤون ايــران الداخليــة، واكــد ان هــذه التصريحــات 

ــن الماضــي. ــم يتعظــوا م ــم ل ــدل انه ت
ــورة االســلمية  ــذ انتصــار الث ــركا ومن ــال: امي وق
ايــران كانــت و الزالــت تبحــث عــن تغييــر  فــي 
الحكــم فيهــا، فيمــا اعلنــت االدارة االميركيــة عنــد 
ــت  ــا تخل ــمي انه ــكل رس ــا بش ــاراك اوبام ــة ب رئاس

عــن هــذه السياســة اال اننــا لــن نصــدق ذلــك.
مــن  قوتنــا  ناخــذ  اننــا  وزيرالخارجيــة،  واكــد 
وبيــن  بيننــا  الكبيــر  الفــارق  هــو  وهــذا  الشــعب 

حلفــاء اميــركا فــي المنطقــة. واضــاف ان جميــع دول 
المنطقــة مــا عــدا ايــران تلقــت الدعــم مــن الخــارج 

ــا. ــكل م بش
واشــار الدكتــور ظريــف الــى الحــرب العدوانيــة 
التــي فرضــت علــى ايــران لثمانــي ســنوات )1980- 
1988(، واكــد ان االعضــاء الدائميــن فــي مجلــس االمــن 

بمــا فيهــم اميــركا واالتحــاد الســوفياتي الســابق قدمــوا 
الدعــم للجانــب االخــر )نظــام صــدام البائــد( فــي تلــك 

ــدوالرات. ــن ال ــوا مليي الحــرب و انفق
وشــدد ان تغييــر الحكــم فــي ايــران خيــار ال يمكــن 
تحقيقــه الن ايــران التســتمد مشــروعيتها مــن اميــركا 

وانمــا مــن شــعبها .
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* السودان يفكر بسحب قواته من اليمن وإعالنه االنسحاب من التحالف 
السعودي لحجم خسائره الكبيرة 

* بارجة »سويفت« االماراتية العسكرية في سوق يونان للخردة 
بعد تعرضها لصواريخ الحوثيين

كيهــان العربــي - خــاص:- ارتفــع عــدد ضحايــا الذيــن ســقطوا فــي مجــزرة 
جديــدة للعــدوان الســعودي - االميركــي البربــري أمــس الثلثــاء الــى 23 شــهيدًا 
و16 جريحــًا، فــي غــارات لطيــران حقــد آل ســعود اســتهدفت تجمعــا ألســر 

نازحــة بمديريــة مــوزع جنــوب غــرب محافظــة تعــز.
طيــران العــدوان اســتهدف ثــلث أســر نازحــة شــمال غــرب معســكر 

خالــد بمديريــة مــوزع مــا أدى إلــى استشــهاد 19 شــخصًا مــن األســر 
ــة. ــي المنطق ــة ف النازح

وأضــاف المراســل أن طيــران العــدوان عــاود اســتهداف المنطقــة حيــث شــن غــارة 
علــى بقالــة أحــد المواطنيــن بالقــرب مــن جســر الهاملــي بمديريــة مــوزع مــا أدى إلــى 

البقية على الصفحة7استشــهاد مواطــن وجــرح اثنيــن آخريــن.

المعتقلــون  دخــل  ب:-  اف   - البيضــاء  الــدار 
السياســيون فــي الحــراك الشــعبي الريفــي فــي 
إضــراب عــن الطعــام ابتــداء مــن يــوم االثنيــن رافعين 

شــعار »البــراءة أو الشــهادة«، ويأمــل السياســيون فــي 
إصــدار الملــك المغربــي محمــد الســادس بمناســبة 
عيــد الجلــوس عفــوا عامــا غيــر مشــروط عنهــم 

ــة. ــوع مأســاة جماعي ــا لوق تجنب
وكانــت إدارة الســجون فــي المغــرب قــد كّذبــت 
المعتقليــن  أهالــي  لكــن  الطعــام،  عــن  اإلضــراب 
عــن  اإلضــراب  دخولهــم  أكــدوا  السياســيين 
ــام، وأعلــن  الطعــام فــي بيــان نشــروه منــذ ثلثــة أي
عائلتهــم  أفــراد  ســيتقبلون  أنهــم  المضربــون 
األربعــاء المقبــل فــي آخــر لقــاء وبعدهــا سيســتعدون 
ــة أو  ــة إمــا الحري للمعركــة التــي وصفوهــا بالمصيري

الشــهادة.
خــلل  المغربيــة  الســلطات  واعتقلــت 
الحــراك الشــعبي الريفــي أكثــر مــن 230 ناشــطا 
سياســيا أكثــر مــن الثلثيــن فــي الســجن بيــن 
مدينــة الحســيمة، مركــز االحتجاجــات وســجن 
كبــرى  البيضــاء  الــدار  مدينــة  فــي  عكاشــة 

المغــرب. حواضــر 

ــوة  ــد الق ــان العربــي:- كشــف قائ طهــران - كيه
االســلمية  الثــورة  لحــرس  التابعــة  الجوفضائيــة 
العميــد اميــر علــي حاجــي زادة بــان االهــداف الثلثة 
التــي تــم  الــزور بســوريا  لـــ »داعــش« فــي ديــر 
اســتهدافها قبــل فتــرة بـــ 6 صواريــخ قــد انتقيــت مــن 

ــا. ــن 60 هدف بي
وخــلل تقديمــه شــرحا حــول كيفيــة تنفيــذ 
ــز  ــوري ضــد مرك الهجــوم الصاروخــي للحــرس الث
ــر  ــي دي ــن ف ــن التكفيريي ــع االرهابيي ــادة ومواق القي
القومــي  االمــن  لجنــة  العضــاء  بســوريا  الــزور 
الشــورى  مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة 
االســلمي؛ قــال العميــد حاجــي زادة: بالتزامــن مــع 
ارســال تقريــر الــى ســماحة قائــد الثــورة االســلمية 
تــم  الصاروخيــة،  الضربــات  بتنفيــذ  االذن  الخــذ 
ــوة  ــرف الق ــت تص ــا تح ــع 60 هدف ــة وض ــي البداي ف
الجوفضائيــة مــن قبــل فيلــق »القــدس« ونظــرا 
والخطيــة  الشــفهية  القائــد  ســماحة  لتاكيــدات 
باتخــاذ الحيطــة والحــذر للحيلولــة دون الحــاق 

فقــد  بالمدنييــن،  الضــرر 
تــم فــي النهايــة اســتهداف 
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صواريــخ.
واوضــح بانــه تــم تصويــر 
االهــداف المعنيــة بطائــرات 
وبعــد  واثنــاء  قبــل  مســيرة 
بالصواريــخ  اســتهدافها 
مباشــرة  الصــور  وارســلت 
انــه  واضــاف،  ايــران  الــى 
فقــد  تعالــى  اهلل  وبفضــل 
اصابــت جميــع الصواريــخ االهــداف المطلوبــة وتــم 
تدميــر مقــر وانفــاق داعــش فــي هــذه العمليــات بصــورة 
كاملــة حيــث تــم عــرض الشــريط المصــور عــن تدميــر 

االنفــاق. هــذه 


