الرئيس روحاني :اميركا ستواجه العالم
كله اذا ارادت انتهاك االتفاق النووي
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العدد ( )9638السنة السابعة والثالثون  ،االثنين  21ذو القعدة 1438 ،هـ ق  23مرداد  1396هـ ش 14 ،آب 2017م

رداً على الحظر االميركي ووسط شعار "الموت الميركا" وبغالبية أعضائه وفي  27بنداً..

مشدداً نمتلك معلومات دقيقة تؤكد أن اميركا قدمت األسلحة والعتاد لداعش..

مجلس الشورى االسالمي يصوت لصالح مشروع قانون مواجهة االرهاب االميركي

مصدر عسكري :أعداؤنا ال يفهمون سوى منطق القوة والمعركة
في الخليج الفارسي ستكون متحركة

تخصيص  780مليون دوالر لدعم المنظومة الصاروخية اإليرانية ،وفيلق القدس وتنفيذ مشروعي الدفاع النووي وصناعة المحركات العاملة بالوقود النووي

كاشفاً ان السعودية طلبت رسمياً منا التوسط لدى طهران..

االعرجي :تاثير ايران في الحرب ضد «داعش» واضح تماما وتواجد مستشاريها
مؤشر للعالقات االخوية بين البلدين

طهــران  -كيهــان العربــي -:كشــف وزيــر
الداخليــة العراقــي قاســم األعرجــي ،أن ولــي العهــد
الســعودي طلــب مــن رئيــس الــوزراء العراقــي
العبــادي رســميا أن تتوســط بغــداد بيــن الريــاض
وطهــران ،للحــد مــن التوتــر بيــن البلديــن.
وأوضــح وزيــر الداخليــة العراقــي االعرجــي أمــس
االحــد للمراســلين فــي طهــران بعــد لقائــه نظيــره
االيرانــي رحمــان فضلــي وبحــث معــه العالقــات
بيــن البلديــن ،اوضــح أنــه أبلــغ الجانــب الســعودي
بــأن الخطــوة األولــى التــي يمكنهــا أن تــؤدي
لتخفيــف التوتــر بيــن طهــران والريــاض تتمثــل
فــي إبــداء الريــاض االحتــرام للحجــاج اإليرانييــن
ومعاملتهــم بأفضــل نحــو ،وأن تســمح لهــم بزيــارة
مقبــرة البقيــع.
وقــال إن الجانــب الســعودي وعــد بتطبيــق
ذلــك وأكــد أن البقيــع مفتوحــة اآلن أمــام الحجــاج
اإليرانييــن.
وصــرح األعرجــي بــأن العــراق يؤمــن بضــرورة

وجــود عالقــات صداقــة بيــن إيــران والســعودية،
ألنهــا تســهم فــي تعزيــز أمــن المنطقــة.
ووصــف وزيــر الداخليــة العراقــي العالقــات بيــن
بغــداد وطهــران بانهــا اســتراتيجية وقــال ،ان الشــعب
االيرانــي وقــف الــى جانــب الشــعب العراقــي دومــا
ونحــن لــن ننســى ابــدا مواقــف الجمهوريــة
االســامية فــي ايــران ازاء الجماعــات االرهابيــة
ومنهــا «داعــش».
واشــار الــى قــول اوبامــا حينمــا ســقطت الموصل
بــان القضيــة هــي بيــن الشــيعة والســنة اال ان ايــران
اكــدت بــان ســقوط الموصــل هــو بمثابــة هجــوم
علــى الشــعب العراقــي كلــه واضــاف ،ان تاثيــر
ايــران واضــح تمامــا فــي الحــرب ضــد «داعــش» وان
التواجــد الطوعــي للمستشــارين االيرانييــن فــي
العــراق مؤشــر للعالقــات االخويــة بيــن البلديــن.
البقية على الصفحة7

ايران من أفضل  10دول علميا
على الصعيد العالمي

طهــران  -كيهــان العربــي -:أكــد مســؤول
مؤسســة "مقاتلــي اإلســام" العلميــة ،أن ايــران
مــن بيــن أفضــل عشــر دول عالميــا مــن الناحيــة
العلميــة ،مصرحــا ان رســالة التالميــذ االيرانييــن
اليــوم تتمثــل فــي الحركــة الجهاديــة فــي
المياديــن العلميــة.
وقــال علــي يزديخــواه :ان االهتمــام بالعلــم
والمعرفــة الــى جانــب اإليمــان القلبــي أمــر هــام،
مــن شــأنه ان يقــدم االســام بشــكل جميــل
الــى العالــم .مضيف ـاً :ان ايــران وخــال النهضــة
العلميــة التــي حصلــت بعــد الثــورة االســامية،
أصبحــت مــن أفضــل  10دول عالميــا.
البقية على الصفحة7

عشرات آالف األطباء النفسيين
يطالبون بعزل ترامب

لنــدن  -وكاالت انبــاء -:طالبــت منظمــة

"هيومــن رايتــس ووتــش" الســعودية بتوفيــر
الخدمــات لســكان بلــدة العواميــة المحاصــرة منــذ
أشــهر ،والتحقيــق فــورا وبشــكل موثــوق فــي مــا إذا
كانــت قواتهــا قــد اســتخدمت القــوة المفرطــة ضــدّ
ســكانها.

البقية على الصفحة7

لبنــان ،أن المقاومــة اكتشــفت جهــاز
تجســس إســرائيلياً بإحــدى المرتفعــات
االســتراتيجية فــي جبــل البــاروك مقابــل
بلــدة صغبيــن وبحيــرة القرعــون بالبقــاع
الغربــي.
وأضــاف ،أنــه تــم تفجيــر الجهــاز عــن
بعــد قبــل فتــرة خشــية انكشــافه ،وقــد
تناثــرت قطــع الجهــاز فــي أرجــاء المنطقــة
مــن بينهــا قاعــدة لالقــط ارســال مــن كابــل
كهربائــي خــاص بــه ،إضافــة الــى بطاريــات
وأجــزاء مــن قطــع الطاقــة الشمســية
للتغذيــة الكهربائيــة.
كذلــك عُثــر علــى أجــزاء مــن مــادة
الفايبــركالس التــي كانــت تغلــف الجهــاز
علــى شــكل صخــرة كانــت مثبتــة بإحــدى
الصخــور الكبيــرة المشــرفة علــى كامــل
قــرى البقــاع الغربــي مــروراً بالطريــق
الدوليــة وصــو ً
ال الــى السلســلة الشــرقية
للبنــان.

طهــران  -كيهــان العربــي-:
اكــد مســاعد القائــد العــام لحرس
الثــورة االســامية العميــد
حســين ســاميّ ،إن طهــران
لديهــا معلومــات دقيقــة تؤكــد
ّأن المخابــرات األميركيــة قدمــت
األســلحة والمعــدات لداعــش،
وأن الطائــرات األميركيــة قدمــت
دعمــاً كبيــرا لهــا.
وذكــر ّأن طهــران تمتلــك
طائــرات اســتطالع ومســيرة
ترصــد بدقــة كافــة التحــركات فــي الميــاه الخليجيــة وبحــر عمــان ،مشــيراً الــى أنــه "إذا
كانــت قناعــة األميركييــن هــو أن نكــف عــن نشــاطنا هــذا فعليهــم تغييــر قناعاتهــم” .
واوضــح مســاعد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية أنــه إذا تعــرض
الخليــج الفارســي ألي تهديــد ،فــإن "الطاقــة لــن تصــل الــى أي جهــة كانــت،
وأن مصيــر األنظمــة التابعــة ألميــركا ســيكون فــي خطــر ،وأن أمــواج المعــارك
ســتتجاوز آنــذاك حــدود البلــدان الخليجيــة”.
البقية على الصفحة7

في ذكرى حرب تموز مؤكداً أن رجالنا ثبتوا في هذه الحرب مقابل فرار جنود العدو كالفئران..

نصر الله :على العدو الصهيوني أن يفكر بمفاعل ديمونا ألنه أخطر من حاويات حيفا
اإلسرائيلي بات يشكو لبنان احتجاجاً «على شجرة على الحدود» انعكاساً لخوفه من المقاومة بعد ان بقينا  60سنة نشكو «إسرائيل» إلى مجلس األمن دون جدوى

* داعش سينتهي في سوريا والعراق والجماعات المسلحة والمعارضة السورية

* الميزة االخالقية للمقاومة انها وضعت أهدافاً وطنية نصب أعينها تعمل على

منهارة ،واألميركيون أنفسهم اعترفوا بفشل من راهنوا عليهم

تحقيقها وال تبحث عن مكاسب على الطريقة اللبنانية

الفائزون بـ «نوبل» يناشدون سلمان

* عندما تتكامل قوة معادلة الشعب والجيش والمقاومة ترتفع الجدران أكثر عند
العدو االسرائيلي وتكبر مخاوفه ويرتدع

بالتراجع عن إعدام  14شخصا

* ترامب وصف حزب اهلل بقوة هدامة ومدمرة وخطرة صحيح لناحية تدمير

سقوط الطائرة اإلماراتية مدبر الغتيال

الحزب المشروع اإلسرائيلي
*اإلسرائيليون يتجنبون خوض أي حرب على لبنان ألنهم يعلمون الكلفة الباهظة

زايد بن حمدان بن زايد!

عليهم وانها لن تكون سهلة عليهم

على الصفحتين2و3

"هيومن رايتس" تطلب التحقيق في "استخدام
القوة المفرطة" بالعوامية

لبنان ..المقاومة تكتشف جهاز تجسس
إسرائيليا في جبل الباروك

بيــروت  -وكاالت انبــاء -:أفــاد االعــام
المركــزي للمقاومــة االســامية فــي

سوري الى حلب

التفاصيل على الصفحة7

* تكليف الحكومة بتوفير الدعم الالزم لرعايا فلسطين ولبنان من ضحايا االجراءات
االميركية الالمشروعة وحلفائها في المنطقة
* منع إصدار تأشيرات السفر الى ايران لألشخاص الذين تم إدراجهم على قائمة
الحظر وتجميد ممتلكاتهم من قبل السلطة القضائية
* الريجاني :التصويت على هذا المشروع هو الخطوة االولى للتصدي الميركا
اقليمياً وهناك  16اجراء اخر سيتم التصويت عليه
* عراقجي :الحكومة تقدم شكرها لنواب الشعب لتبني هذا المشروع الذكي الذي
يتسم بالحزم في مواجهة العداء والجرائم االميركية

الهجرة الدولية :عودة  400الف نازح

على الصفحة الثانية

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد االميــن العــام
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل ،أن النمــوذج
الــذي قدمتــه المقاومــة فــي ســهل الخيــام ووادي
الحجيــر وكل ســهول وجبــال الجنــوب هــو نفــس
النمــوذج لكنــه تطــور أكثــر علــى كل صعيــد ،وشــدد
بالقــول :أي قــوات بريــة صهيونيــة ســتدخل الــى
جبالنــا وســهولنا لــن ينتظرهــا ســهل الخيــام كمــا
 2006بــل مضروبــاً بالمئــات.
وقــال الســيد نصــر اهلل خــال كلمتــه فــي
االحتفــال المركــزي الــذي أقامــه حــزب اهلل بالذكــرى
الســنوية الحاديــة عشــرة لنصــر عــام  2006علــى
االحتــال الصهيونــي فــي بلــدة الخيــام الجنوبيــة،
البقية على الصفحة7

في الحكومة الجديدة..

صالحي :سنواصل انشطتنا وصناعاتنا
النووية باقتدار

طهــران  -كيهــان العربــي -:اعلــن مســاعد رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة
الدكتــور علــي اكبــر صالحــي اننــا ســنواصل فــي الحكومــة الجديــدة انشــطة الصناعــة النوويــة باقتــدار وقــوة.
وفــي تصريــح لــه علــى هامــش اجتمــاع مجلــس الــوزراء أمــس االحــد قــال الدكتــور صالحــي :ســنواصل
فــي الحكومــة الجديــدة انشــطة الصناعــة النوويــة بقــوة واقتــدار.
واضــاف ان ســير العمــل مــن قبــل الــروس فــي محطتيــن نوويتيــن للبــاد يجــري بشــكل جيــد كمــا انــه تــم
توفيــر  % 95مــن التمويــل المالــي التفاقيــة مستشــفى الطــب النــووي المبرمــة.
البقية على الصفحة7

مشيرة أن استهداف سفينة العدو في المخا تدشين لمراحل تصعيدية كبيرة..

صنعاء :أصبحنا نتحكم بالعمليات العسكرية براً وبحراً وصاروخياً والعمليات القادمة ستكون كبيرة جداً

* قوات انصار اهلل تتصدى لهجوم لتنظيم «داعش» في البيضاء

* هالك العشرات من مرتزقة الجنجويد السودانية خالل افشال القوات

وتكبد االرهابيين عشرات القتلى والجرحى

اليمنية المشتركة محاولة تقدمهم بمديرية موزع بتعز

كيهــان العربــي  -خــاص -:اعلــن مســاعد المتحــدث باســم الجيــش
اليمنــي العقيــد عزيــز راشــد تعليقـاً علــى اســتهداف القــوات البحريــة لســفينة
حربيــة تابعــة لتحالــف العــدوان الســعودي األميركــي فــي ســاحل المخــأ أنــه
“عمــل نوعــي وأصــاب هدفــه بدقــة وتعــد هــذه الســفينة رقــم  13مــن الســفن
التــي تــم اســتهدافها مــن قبــل القــوات البحريــة والدفــاع الســاحلي”.
وأشــار العقيــد راشــد الــى أن “العمليــات ســتكون واســعة وكبيــرة جــداً كمــا

أعلــن وزيــر الدفــاع ســابقاً بــأن العمليــات ســتكون مؤلمــة اقتصاديـاً وعســكرياً
وهــا هــي اليــوم تُدشّــن العمليــات العســكرية الميدانيــة أو البحريــة أو
الصاروخيــة التــي تنهــال علــى الغــزاة وعلــى المرتزقــة وعلــى العمــق الســعودي
فــي مراحــل تصعيديــة كبيــرة جــداً مــن قبــل الجيــش واللجــان الشــعبية”.
وأضــاف أن الجيــش واللجــان أصبحــا مــن يتحكــم بالعمليــات العســكرية ســواء
البريــة أو البحريــة أو القــوة الصاروخيــة المتعــددة”.
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شؤون دولية
العبادي لوزير الخارجية البحريني  :يجب التصدي
لالستقطاب الطائفي الذي يخدم اإلرهاب
آالف المتظاهرين «االسرائيليين»
يطالبون نتنياهو بالرحيل
الجيش السوري يحكم سيطرته على تالل حاكمة ويكبد
(داعش) خسائر كبيرة في ديرالزور
الفروف :تنظيم “داعش” اإلرهابي
سيهزم دون أدنى شك
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