
صندوق النقد الدولي: نمو االقتصاد االيراني 
بنسبة 5ر3% هذا العام

تقريــره  الدولــي  النقــد  صنــدوق  اصــدر  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
التقديــري االقتصــادي الجديــد عــن النمــو االقتصــادي فــي بلــدان العالــم، الفتــا 
ــدر بنســبة  ــي ق ــام الحال ــي خــال الع ــى أن النمــو االقتصــادي االيران ــه ال في

5ر3 بالمئــة.
وقــدر صنــدوق النقــد الدولــي قــدر النمــو االقتصــادي فــي االيــران للعــام 
ــى نمــو  ــه  اشــار ال ــة؛ وبحســب احــدث تقديرات الماضــي بنســبة 5ر12 بالمئ
بنســبة 5ر3 لاقتصــاد االيرانــي خــال العــام الحالــي؛ الفتــا الــى ان هــذه 

ــة. ــغ 8ر3 بالمئ ــادم )2018( لتبل ــام الق النســبة ســتزداد خــال الع
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السلطات الخليفية تواصل المداهمات األمنية وتعتقل العديد من المواطنين..

 منظمات حقوقية: أربعة آالف معتقل سياسي في سجون آل خليفة
اسوشيتدبرس: تهديدات ترامب وحدت االيرانيين 

خاصة عدم وثوقهم بواشنطن
وكالــة  كتبــت  العربــي:-  كيهــان  طهــران- 
االميركــي  الرئيــس  ســلوك  ان  اسوشــيتدبرس، 
)ترامــب( ادت الــى توحيــد االيرانييــن بخصــوص 

بواشــنطن. الوثــوق  عــدم 
ــة فــي تقريرهــا، فــي الوقــت  واســتطردت الوكال
ايــران،  النــووي مــع  الــذي يهــدد ترامــب االتفــاق 
ــم يســتفيدوا  ــس ل ــم لي ــون يشــعرون انه فااليراني
الــى اآلن مــن االتفــاق وحســب بــل ان شــكهم قــد 

زاد باميــركا.
وتطرقــت الوكالــة فــي اســتطاع مــع اهالــي 
وطلبــة  والمعمريــن  الشــباب  ان  تقــول،  طهــران 
الجامعــات والمعلميــن نســاء ورجــا قلقهــم واحــد. 
وبعبــارة اخــرى فــان 80 مليــون ايرانــي لــم ينتفعــوا 
الــى اآلن مــن االتفــاق الحاصــل عــام 2015 ومــا زال 

التضخــم والبطالــة بنفــس المعــدل.
وحســب الوكالــة فــان تهديــدات ترامــب ضــد 
ايــران تعــزز تصريحــات زعمــاء هــذا البلــد حيــن 
فقــد  باميــركا.  الوثــوق  بعــدم   1979 عــام  حــذروا 
وحــدت هــذه التهديــدات انصــار تيــارات سياســية 

مختلفــة فــي ايــران.

داعش هي أميركا وأميركا هي 
داعش.. والحرب سجال!

*محمد صادق الحسيني
لقــد تمّكنــت طهــران ومعهــا محــور المقاومــة 
قياســي  زمــن  فــي  واشــنطن  هزيمــة  مــن 
ــي الســاحات  ــم ف ــى تجــرّع العلق ــا عل وأجبرته
ــام باســتراتيجية  ــر باالنتق ــا تفك ــا جعله ــا، م كّله

محاولــة إســقاط القلعــة مــن الداخــل...!
إنهــا ليســت قصــة االتفــاق النــووي اإليرانــي، 
ــى  ــة ضــدّ حــزب اهلل، وال حت وال الحــرب المالي
ــه،  ــوري باإلرهــاب أو عدم ــف الحــرس الث تصني
اســتطاع  إيرانــي مســتقّل  إنهــا وجــود حكــم 
ليــس فقــط أن يبقــى ويصمــد كّل هــذا الزمــن 
الطويــل، بــل وتمّكــن مــن قهــر أميــركا وإخراجهــا 
مــن غــرب آســيا، ويُجبرهــا اآلن علــى الرحيــل 
باتجــاه بحــر الصيــن للتحضّــر لمواجهــة أكبر...!
واألهــمّ اّن هــذا المحــور اســتطاع ان يهــزم 
فــي  أطلقتهــا  التــي  التكفيريــة  أميــركا  أدوات 
منطقتنــا العربيــة واإلســامية لتعيــث فســادًا 
فــي الحــرث والنســل لمــدة ثاثــة عقــود بمــدة 

قصيــرة ال تتجــاوز الســنوات الثــاث...!
هــذا هــو التحــدي األكبــر الــذي يقهــر أميــركا 
ويجعلهــا تمــوت غيظــًا وال تقــدر علــى فعــل 

ــيء...! ش
التكفيريــة  الوحــوش  إطــاق  بدايــة  منــذ 
بــأّن  نقــول  ونحــن  ودولهــا،  شــعوبنا  بوجــه 
ــات  ــي إال عصاب ــا ه ــا م ــي تقاتلن ــات الت الجماع
والشــتيرن  الهاغانــا  تشــبه  متوحّشــة 
فــي  أهلنــا  بوجــه  أطلقــت  التــي  الصهيونيــة 
اإلمبريالــي  الزحــف  بدايــة  مــع  فلســطين 

بادنــا! علــى  الحديــث 
قلنــا كذلــك وأثبتنــا مــرارًا بــأّن أميــركا هــي 
بهــذه  وتلعــب  وتقــود  وتســوس  تديــر  مَــن 

االســتراتيجية. خططهــا  حســب  الورقــة، 
واآلن هــذا هــو وجــه اســتخدام الوحــش 

الراهنــة: المرحلــة  فــي  التكفيــري 

خالل اتصال هاتفي مع "ترامب"..

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد التزام لندن باالتفاق 
النووي مع ايران

الــوزراء  رئيســة  جــددت  رويتــرز:-   - لنــدن   
البريطانيــة "تيريــزا مــاي" التــزام بادهــا باالتفــاق 
النــووي مــع ايــران الــذي أبــرم عــام 2015، وذلــك فــي 
محادثــة هاتفيــة مــع الرئيــس األميركــي "دونالــد 
ترامــب" قبيــل القــرار األميركــي المرتقــب بشــأن 

االتفــاق والتــزام طهــران ببنــوده.

مواصلة سياسة العداء الطائفي ضد سكان المنطقة؟؟

السلطات السعودية تواصل قطع شبكات االتصاالت 
واالنترنت عن العوامية

بعد حوالى 3 سنوات من الحرب والقتل والدمار واالجرام..

سلمان يلتمس حال سياسيا لألزمة اليمنية والسورية!!

مؤكدة أن خروج واشنطن منه سيزعزع الشرق األوسط..

روسيا: اليران الحق في وقف تنفيذها االتفاق النووي 
حال استئناف اميركا للحظر

موســكو- وكاالت انبــاء:- اعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية أن خــروج الواليــات المتحــدة مــن االتفــاق 
النــووي يزعــزع الوضــع فــي الشــرق األوســط، مؤكــدة أنــه ال يوجــد هنــاك حتــى اآلن أي بديــل لهــذا االتفــاق.
وقــال مديــر قســم أميــركا الشــمالية فــي وزارة الخارجيــة الروســية، غيورغــي بوريســينكو، أمــس 
ــووي حــول  ــاق الن ــا مــن االتف ــي خروجه ــا هــي مصلحــة واشــنطن ف ــم م ــاء، إن موســكو ال تفه األربع
إيــران، مشــيرا إلــى أن هــذه الخطــوة المحتملــة ســتزعزع الوضــع فــي الشــرق األوســط بشــكل أكبــر 

وســتؤثر علــى االســتقرار العالمــي.

مؤكدًا أن الشعب االيراني لم يثق يومًا باميركا حيث كانت كل اجراءاتها ضد مصالحه الوطنية..

الرئيس روحاني: اميركا ممتعضة من حرس الثورة االسالمية لنجاحه في إذالل "داعش"
* حرس الثورة االسالمية ليس محبوبا لدى الشعب االيراني فقط وانما يحتل قلوب الشعب العراقي واالكراد ولبنان وسوريا

السعودية نحو 
المجهول

الجبير من موسكو: فصلنا آالفا 
من األئمة المتطرفين!

مصادر تحذر من وقوع حمام دم 

في السعودية!

واشنطن تخصص ماليين الدوالرات مقابل معلومات 
عن قياديين في المقاومة االسالمية

»التغيير« تحذر من خسارة كركوك وتؤكد: 

كردستان في »مأزق شديد«

المالكي يشيد بقوة وحضور المرجعية 
العليا في الشأن العام والخاص

مصادر صهيونية : تعرض دورية »إسرائيلية« 

إلطالق نار فلسطيني على حدود القطاع

المعلم : »تحالف واشنطن » يدمر كل شئ 
باستثناء » داعش«

روسيا: »داعش » االرهابي ينشط بحرية 

قرب قاعدة أميركية في سوريا

العدد )9686( السنة السابعة والثاثون ، الخميس 21 محرم، 1439 هـ ق 20 مهر 1396 هـ ش، 12 تشرين االول 2017م على الصفحة الثانية

نواب المجلس يؤكدون على التزامهم بتوجيهات 
سماحة القائد بشأن االتفاق النووي

* عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في وادي شواق 
بالغيل وتبة الجروف في الساقية بالمصلوب

* قنص 14 عسكريا سعوديا ومن المرتزقة في عدة جبهات 
واغتيال قيادي سلفي بتفجير سيارته في عدن 

ــى ثــاث  ــي - خــاص:- بعــد حوال ــان العرب كيه
ســنوات مــن الدمــار واإلجــرام الدمــوي البشــع علــى 
يــد قــوات تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي 
الغاشــم، أدى الــى استشــهاد واصابــة عشــرات آالف 
اليمنييــن األبريــاء قســم كبيــر منهــم مــن األطفــال 
ــًا  ــًا وبحري ــًا وجوي والنســاء؛ وبعــد فرضــه حصــارًا بري
ظالمــًا مــا أدى الــى انتشــار وبــاء الكوليــرا بيــن أكثــر 
مــن 500 الــف مواطــن يمنــي ذهــب ضحيتــه اآلالف 
حتــى اآلن، يــرى الملــك الســعودي المصــاب بمــرض 
الزهايمــر العضــال أن الحــل فــي اليمــن سياســي - 

ــاة الســعودية. حســب صحيفــة الحي
وقالــت صحيفــة الحيــاة الســعودية الصــادرة فــي 
لنــدن، ان ملــك الســعودية ســلمان بــن عبــد العزيــز 
تــرأس جلســة مجلــس الــوزراء، مســاء الثاثــاء، 
فــي قصــر اليمامــة، وأطلــع المجلــس علــى نتائــج 
زيارتــه لروســيا االتحاديــة، ورأى أنــه البــد مــن حــل 

ــي اليمــن وســوريا!!. سياســي ف

اليمنــي  الجيــش  قــوات  نفــذت  ميدانيــًا، 
ــى  ــة عل ــات هجومي واللجــان الشــعبية أمــس عملي
مواقــع مرتزقــة العــدوان فــي وادي شــواق بالغيــل 

بالمصلــوب. الســاقية  فــي  الجــروف  وتبــة 

وأكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا مقتــل وإصابــة 
أعــداد مــن المرتزقــة فــي العمليــات الهجوميــة علــى 

مواقعهــم فــي وادي شــواق وتبــة الجــروف.

* منتدى البحرين: 12 حالة اختفاء قسريًا في المملكة على يد 
القوات الخليفية إحداها تجاوزت عاما كاماًل

* تأجيل قضية حل »وعد« وتيار الوفاء يؤكد أن تصعيد اعتقال 
األطفال محاولة فاشلة لكبح تنامي الثورة

كيهــان العربــي - خــاص:- يواصــل نظــام التمييــز الطائفــي الخليفــي 
حماتــه األمنيــة ضــد المواطنيــن العــزل معتقــًا العديــد مــن المواطنيــن 
األبريــاء منهــم »مهــدي أحمــد مفتــاح وعلــي محمــد جعفــر« مــن بلــدة الــدراز 

ــوة. ــا بالق ــة منزليهم ــد مداهم بع
ــر  ــزل الشــاب محمــود زهي ــة من ــة للمنام ــة تابع ــوات أمني ــا داهمــت ق كم

ــة. ــر معلوم ــة غي ــه لجه ــرزكان أمــس واقتادت ك

وفــي عاصمــة التعذيــب المنامــة، اعتقلــت ســلطات ال خليفــة المدعومــة 
بقــوات االحتــال الوهابــي التكفيــري الســعودي االماراتــي، أمــس الشــاب 
منتظــر الســماك الــذي أفرجــت عنــه قبــل 3 شــهور فقــط، بعــد مداهمــة منزلــه.
ــادق  ــاب ص ــًا الش ــت أيض ــة اعتقل ــلطات الخليفي ــإن الس ــطاء ف ــق نش ووف
حســين المغلــق مــن الســهلة الجنوبيــة، أثنــاء زيــارة شــقيقه فــي ســجن 

الحــوض الجــاف.

انبــاء:- كشــفت  المنطقــة الشــرقية - وكاالت 
معلومــات متداولــة عــن اســتمرار انقطــاع شــبكة 

واألنترنــت  اإلتصــاالت 
عــن بلــدة العواميــة مننــذ 
ــل  ــي ظ ــهر، ف ــن ش ــر م أكث
اســتمرار الســلطات بصــم 
مطالبــات  عــن  اآلذان 
باصــاح  المواطنيــن 

. األعطــال.
الســلطات  أن  يبــدو 
إنهــاء  اختــارت  الســعودية 
ــدة  ــا العســكري لبل اجتياحه
العواميــة بعــد هــدم حــيّ 
»المســورة« األثــري وبعــد أن عاثــت بالبلــدة وجوارها 
ليســتكمل  وتشــريداً،  وقتــًا  وتخريبــا  فســادًا 
االجتيــاح العســكري الــذي انتهــى فــي التاســع مــن 
ــي اغســطس الماضــي، بآخــر خدماتــي يحــرم أهال

 طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي 
بــان اميــركا ممتعضــه مــن حــرس الثــورة االســامية لنجاحــه فــي إذالل »داعــش« 

الــذي أرادت أميــركا إبقــاءه فــي المنطقــة لعشــرين عامــًا.
ــاء،  ــس االربع ــة أم ــاع الحكوم ــه باجتم ــال كلمت ــي خ ــس روحان ــال الرئي وق
أن شــعبية حــرس الثــورة االســامية التقتصــر علــى الشــعب االيرانــي فحســب 
بــل لــدى الشــعب العراقــي ايضــا النــه انقــذ بغــداد ولــدى كــرد العــراق النــه انقــذ 
اربيــل ولــدى الشــعب الســوري ايضــا النــه انقــذ دمشــق ولــدى الشــعب اللبنانــي 
ايضــا النــه نصيــر لســمعة واســتقال لبنــان، فالحــرس الثــوري داعــم علــى الــدوام 

للمظلوميــن ومكافــح لارهابييــن.
 واشــار، الــى انــه مــن الواضــح تمامــا مــن هــي الحكومــة المتمــردة ومــن الــذي 

يتجاهــل القــرارات الدولية وســيتبين

* االتفاق النووي أبطل مزاعم اميركا بأن إيران تسعى لصناعة 

القنبلة النووية خلف الستار وأثبت كذبها

* من الواضح تماما من هي الحكومة المتمردة والتي تتجاهل القرارات 

الدولية ومن  التي تحظى باحترام الدول والراي العام

* لو التزمت جميع االطراف باالتفاق النووي فمعنى ذلك انها حفظت سمعتها 

وفيما لو لم يلتزم احد به فهو يمس بسمعته في الحقيقة


