
منها تخطيطه لضرب البارجة الحربية الصهيونية..

اللواء سليماني يشير الى دور الشهيد 
عماد مغنية في حرب الـ33 يوماً

طهــران – كيهــان العربــي:- فــي مقطــع فيديــو قصيــر نُشــر علــى 
ــواء قاســم ســليماني  ــاه الل ــذي ألق ــن الخطــاب ال ــل جــزء م ــت يمث اإلنترن
قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري، تحــدث فيــه عــن الــدور البنــاء 
ــال  ــزب اهلل خ ــي ح ــة ف ــات الخاص ــد العملي ــة قائ ــاد مغني ــه عم ــذي لعب ال

ــوز. حــرب تم
وقــال اللــواء ســليماني إن عمــاد مغنيــة خلــق مفاجــأة جديــدة للعــدو فــي 
حــرب الـــ33 يومًــا وكان غريبــًا أن اهلل ســبحانه وتعالــى فعــل هــذا فــي نفس 
اللحظــة التــي خــرج فيهــا هــذا الــكام مــن لســان األميــن العــام لحــزب اهلل 

اللبنانــي والــذي قــال "االن فــي عــرض البحــر
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شؤون دولية مؤكدًا على ضرورة وجود شراكة عالمية للقضاء على ظاهرة "داعش"..

خرازي: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه طموحات أميركا ومواجهة عقوباتها ضد ايران

ترامب: أذهب لالجتماع مع بوتين 
بتوقعات منخفضة

الرئيــس  صــرّح  انبــاء:-  وكاالت  لنــدن- 
إلــى  يذهــب  أنــه  ترامــب"  "دونالــد  األميركــي 
ــن  ــر بوتي ــي فاديمي ــره الروس ــع نظي ــاع م االجتم
منخفضــة”.  “بتوقعــات  هلســنكي  فــي  االثنيــن 
“ســي  قنــاة  مــع  حــوار  فــي  "ترامــب"  وقــال 
“ال  اللقــاء،  علــى  تعليقــا  األميركيــة  أس”  بــي 
ــاء، ربمــا تحــدث  شــيئ ســيء ســيحدث مــن اللق
ــات  ــي أذهــب بتوقع ــدة، ولكن بعــض األشــياء الجي

. منخفضــة”

تموز.. ونصر 
المقاومة

* هناء دويري
اللبنانيــة  المقاومــة  زرعتهــا  ثقــة  أزمــة 
علــى  اإلســرائيلي  العــدو  نفــوس  فــي 
واالقتصــادي  والثقافــي  العســكري  الصعيــد 
ــي عشــر  ــرور اثن ــد م ــوم وبع واالجتماعــي.. الي
عامــا علــى هزيمــة كيــان االحتــال االســرائيلي 
ــار  ــزال اآلث ــان، الت ــي لبن ــام ٢٠٠٦ ف ــوز ع ــي تم ف
مدويــة فــي روحــه وإرادتــه وجبروتــه وثقتــه 
بنفســه بدليــل الضربــات االحترازيــة العدوانيــة 
ــي القنيطــرة  ــن ف ــل يومي ــا قب ــررة وآخره المتك
ــه  ــى الحــدود مــع الجــوالن المحتــل، وحروب عل
التــي يعلنهــا بالوكالــة خوفــا مــن المواجهــة 
عبــر جماعــات إرهابيــة مصيرهــا قــاب قوســين 
بقعــة جغرافيــة  كل  علــى  الســحق  أدنــى  أو 

ســورية.. 
الســورية زرع  اللبنانيــة  المقاومــة  حصــاد 
ونشــر ثقافــة الخــوف الدائــم واهتــزاز الجمهــور 
عزيمــة  وتثبيــت  المحتــل,  االســرائيلي 
المقاومــة فــي زمــن االنتصــارات والوقــوف علــى 
ــت الــى غيــر رجعــة..  أطــال الهزيمــة التــي وّل
وفــازت  المقاييــس  بــكل  المقاومــة  انتصــرت 
فــي الحــرب لوجســتيا وإعاميــا وكســرت هالــة 
نهضويــا  فكــرا  وأوجــدت  االســرائيلي  الــردع 
مقاومــا لــدى الشــباب العربــي يصعــب كســره 
رغــم االدارات السياســية التــي تحكــم تلــك 

الشــعوب.. 
ــية،  ــد االدراكات الحس ــى صعي ــدالت عل تب
وواقــع جديــد فــي المنطقــة والعالــم تفرضــه 
ثقافــة المقاومــة يصيــب الــرأي العــام األميركــي 
الــذي اليــزال داعمــا الســرائيل يصيبــه فــي 
مقتلــه ألن خارطــة القــوى العالميــة تتبــدل مــن 
هنــا.. مــن بقعــة جغرافيــة صغيــرة رفعــت شــعار 

عبر استهدافه الممنهج الرامي للقتل البطيء..

علماء البحرين: النظام الخليفي يتحمل مسؤولية تردي 
صحة الشيخ عيسى قاسم

خالل استقباله جابري انصاري كبير مساعدي وزير الخارجية..

الرئيس األسد يؤكد أهمية ما حققته العالقة الستراتيجية بين سوريا 
وإيران لشعبي البلدين ومصلحة المنطقة

أنصار اهلل: تصعيد العدو الصهيوني ضد غزة مدفوع الثمن سعوديا..

القوات اليمنية تسيطر على عدة قرى ومواقع في جيزان ونجران وتقتل عسكريين سعوديين

مشددًا أنها تتجاوز الواليات المتحدة في عدائها اليران..

كاتب صهيوني: سياسة السعودية وعدائها للمقاومة 
يحقق أحالم "اسرائيل"

القــدس المحتلــة - وكاالت االنبــاء:- اعتبــر الكاتــب الصهيونــي "زفــي بارئيــل" أن تحالــف الريــاض 
يحقــق كل أمنيــات وأهــداف دولــة االحتــال بفعــل عدائهــا المطلــق اليــران ومحاربتهــا للمقاومــة اإلســامية 

فــي لبنــان وفلســطين.
الكاتــب الصهيونــي وفــي مقــال لــه بصحيفــة "هاآرتــس" الصهيونيــة ، أكــدّ أنــه لــن يكــون هنــاك حليــف 

للريــاض أفضــل مــن كيــان اإلحتــال إذ أن “الســعودية” تعمــل اليــوم

واصفًا مواقف الرئيس روحاني في اوروبا بالقوية، خالل استقباله له وأعضاء حكومته..

القائد: ايران بتسخير قدراتها وتعاون الشعب قادرة على تخطي المشاكل االقتصادية
من الضروري اظهار االقتدار امام االجانب خاصة االميركيين وان هذا االمر يجب ان يتم في الوقت المناسب وبصراحة وحزم

غزة قلعة حصينة 
لن تسقط

ارتفاع أسعار النفط ينعش قطر والكويت... 
والسعودية غارقة بديونها

اآلالف يتظاهرون في تل أبيب ضد 
مشروع »قانون القومية«

نيويورك تايمز: انشقاق ولجوء أمير إماراتي إلى قطر 
يكشف عن احتقان كبير في اإلمارات

أنقرة تكشف عن محاولة انقالبية 
في قرغيزيا

العبادي : العراقيون ال يقبلون بالفوضى وباالعتداء على القوات 
االمنية وممتلكات الدولة والخاصة  

هنية : دماء األطفال الطاهرة التي سالت لن تذهب هدرًا 
والعدو لن يفلت من العقاب على يد المقاومة

الجيش السوري يستعيد بلدة مسحرة في 
ريف القنيطرة ويقترب من الجوالن

قمة ترامب وبوتين في هلسنكي تجمع بين رئيسين 
تفرقهما كل التناقضات

على الصفحة الثالثة العدد )9897( السنة الثامنة والثاثون ، االثنين ٢ ذو القعدة، 1439 هـ ق ٢5 تير 1397 هـ ش، 1٦ تموز  ٢٠18م

بروجردي: ينبغي أن نرى مدى قدرة االتحاد 
االوروبي  في تنفيذ االتفاقيات الدولية

* تدمير عدة آليات عسكرية للغزاة ومقتل عدد من جنودههم 
ومرتزقتهم بينهم ضابط كبير وأسر آخرين

* بريطانيا تحذر رعاياها في اإلمارات بمغادرتها فورًا وتبلغ 
شركاتها العاملة هناك بمغادرتها قبل وقوع الكارثة

مصــادر  اكــدت  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
اليمنيــة  القــوات  ســيطرت  لصحيفتنــا  ميدانيــة 
والمواقــع  القــرى  مــن  عــدد  علــى  المشــتركة 
العســكرية فــي جيــزان جنوبــي الســعودية مشــيرة 
واالســتياء  ســعوديين  عســكريين  مقتــل  الــى 
علــى أســلحة فــي هجــوم نفذتــه القــوات اليمنيــة 
ــدود  ــي الشــرفة وشــمال ال ــع ســعودي ف ــى موق عل

وقبالــة جبــل دخــان بنجــران.
ــارز مــوال لتحالــف  كمــا قتــل قائــد عســكري ب
كميــن  فــي  وقوعــه  إثــر  الســعودي  العــدوان 

الغربــي. الســاحل  جبهــة  فــي  عســكري 
اليمنيــة؛  القــوات  جيــزان تحــت نيــران مدفعيــة 
الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية ســيطروا علــى اربــع 
قــرى ســعودية وعــدد مــن مواقــع الجيــش الســعودي 

ــل دخــان. ــة جب ــدود وقبال ــي شــرق وشــمال ال ف
واللجــان  اليمنــي  الجيــش  قــوات  وتمكنــت 
الشــعبية مــن تدميــر اربــع اليــات عســكرية مــا 
الــى مقتــل عــدد مــن الجنــود الســعوديين  ادى 

* ايران تتمتع بمواهب وكفاءات عالية وسوف تحقق المزيد 
من النجاح بنهجها المناوئ للتدخل األميركي

*«داعش« انهارت بفضل التضحيات التي قدمها العراقيون 
والسوريون وااليرانيون واللبنانيون وغيرهم 

* طهران وفي كل مرة وثقت باميركا وتفاوضت معها حصلت 
على نتائج معكوسة وتخلت االخيرة عن التزاماتها

رئيــس  الدكتــور كمــال خــرازي  العربــي:- وصــف  كيهــان  طهــران – 
العقوبــات  البــاد،  فــي  الخارجيــة  للعاقــات  االســتراتيجي  المجلــس 
األميركيــة ضــد ايــران بالجائــرة، وقــال: إن علــى المجتمــع الدولــي أن يقــف 

بوجــه طموحــات أميــركا ويواجــه عقوباتهــا ضــد ايــران.
ــر الســام العالمــي«  ــام »مؤتم ــه ام ــور خــرازي، خــال كلمت ــال الدكت وق
ــي  ــد »داعــش«، وف ــا بع ــرة م ــي فت ــه ف ــن، ان ــة »تشــينغهوا« ببكي ــي جامع ف
ــن الضــروري  ــي مكافحــة االرهــاب، م ــن النجــاح ف ــد م ــق المزي اتجــاه تحقي
تعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن الــدول للقضــاء علــي هــذه الظاهــرة المقيتــة 

ومــدارس الفكــر الضالــة والمعاديــة لاســام. مضيفــًا: يمكــن لبلــدان المنطقة 
ــاد  ــات وإيج ــد االجتماع ــال عق ــن خ ــل م ــكل أفض ــاب بش ــارب االره أن تح

ــات. ــد التحدي ــول وتحدي الحل
ــي بعــض أجــزاء أفغانســتان،  ــر »داعــش« ف ــه إزاء تأثي واعــرب عــن قلق
وقــال: مــن الضــروري عقــد اجتماعــات منتظمــة لتبــادل المعلومــات والتعامــل 
ــن وروســيا ودول  ــران وباكســتان والصي ــن إي ــة بي ــرة المقيت ــذه الظاه ــع ه م
آســيا الوســطى، والتخطيــط التخــاذ إجــراءات منســقة ومشــتركة لمكافحتهــا.

وقال: إذا نظرنا الى النشاطات 

طهــران – كيهــان العربــي:- اســتقبل الرئيــس 
االحــد  أمــس  األســد  بشــار  الدكتــور  الســوري 
حســين جابــري أنصــاري كبيــر مســاعدي وزيــر 
والوفــد  الخاصــة  السياســية  للشــؤون  الخارجيــة 

المرافــق لــه.

اللقــاء  خــال  وتــم 
أهميــة  علــى  التأكيــد 
العاقــة  حققتــه  مــا 
التــي  االســتراتيجية 
ســوريا  بيــن  تجمــع 
البلديــن  لشــعبي  وإيــران 
ككل  المنطقــة  ولمصلحــة 
وكان هنــاك اتفــاق علــى مواصلــة العمــل لتعزيــز 
هــذه العاقــة وتطويرهــا بشــكل مســتمر ألنهــا 
فــي  وأساســيا  مهمــا  اســتقرار  عامــل  تشــكل 

. لمنطقــة الــى اســر آخريــن.ا ومرتزقتهــم اضافــة 
عســكرية  آليــة  المشــتركة  القــوات  ودمــرت 
تبــة  فــي  ناســفة  بعبــوة  هــادي  لمرتزقــة  تابعــة 

الســعودي. الطــوال  منفــذ  قــرب  البلبلــة 
واســتهدفت القــوة الصاروخيــة مســكر لقــوات 
ــة. ــي المملك ــي نجــران، جنوب ــي ف الحــرس الوطن

وقبالــة نجــران ايضــا تصــدى الجيــش اليمنــي 
واللجــان الشــعبية، لمحاولــة زحــف لمرتزقــة العــدوان 
اليمنيــة  القــوات  تصــدت  االجاشــر  صحــراء  وفــي 
لمرتزقــة العــدوان حيــث دمــرت وحــدات الهندســة 
بعبــوات ناســفة آليتيــن عســكريتين اســفرت عــن 

مصــرع كل مــن فيهمــا.

* ينبغي تطوير عالقات البالد مع الشرق والغرب وتعزيز 
التحرك الدبلوماسي العمالني والهادف

* لو تم إعداد خارطة طريق لالقتصاد فالشعب واالقتصاديين 
سيدركون مهمتهم ويسارعون الى دعم الحكومة

* على مؤسسة االذاعة والتلفزيون واالجهزة االعالمية نقل 
صورة صحيحة عن اجراءات الحكومة

علمــاء  حمــل  خــاص:-   - العربــي  كيهــان   
البحريــن النظــام مســؤولية تــردي صحــة أعلــى 
مرجعيــة دينيــة فــي البحريــن ورمزهــا الوطنــي 
آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم عبــر اســتهدافه 

البطــيء. للقتــل  الرامــي  الممنهــج 
وقــال العلمــاء فــي بيانهــم إن رفــع الحصــار 
ــن  ــة يم ــس من ــة لي ــاة الجمع ــودة ص ــر وع الجائ
بهــا أحــد، بــل هــو حــق ثابــت يــدان مــن يســلبه، 

ــم. ــرم عظي ــن ج ــه م ــا اقترف ــى م ــب عل ويحاس
وجاء في نص البيان.. 

َأْن  الرَّحِيم)وَنُِريــدُ  الرَّحْمَــنِ   ِ اهللَّ ِبســِم 
نَمُــنَّ عََلــى الَّذِيــنَ اسْــتُضْعُِفوا فِــي اأْلَرِْض 
اْلوَاِرثِيــنَ(  وَنَجْعََلهُــمُ  َأئِمَّــًة  وَنَجْعََلهُــمْ 

القصــص 5.
إن إرادة اهلل تعالــى القاهــر فــوق عبــاده قــد 
بــأن  وتعالــى  ســبحانه  لقضائــه  راد  وال  قضــت 

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة االســامية ســماحة آيــة اهلل 
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، بــأن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران قــادرة 
ــع  ــل جمي ــة مــن قب ــود ومســاع دؤوب ــة بجه ــى تخطــي المشــاكل االقتصادي عل
ــاء الشــعب، مســتعرضا ظــروف  المســؤولين والتعــاون والمواكبــة مــن قبــل ابن

وضــرورات مواجهــة مخططــات االعــداء فــي المرحلــة الراهنــة.
واعتبــر ســماحة القائــد الخامنئــي خــال اســتقباله أمــس االحــد الرئيــس 
ــع المجــاالت  ــي جمي ــة، الشــرط االســاس للنجــاح ف ــي وأعضــاء الحكوم روحان
هــو التمتــع بالــروح المعنويــة القويــة والحوافــز والشــجاعة والعــزم الراســخ 
واضــاف، انــه علــى جميــع المــدراء فــي الحكومــة العمــل فــي مواجهــة المشــاكل 

ــة. ــر ومســؤولية مضاعف بتحــرك اكب
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