
مشيرة الى أن الكيان الغاصب قام على أساس االحتالل واالجرام..

طهران: سيتم القضاء على التمييز العنصري في فلسطين 
المحتلة بعزم ومقاومة شعبها

طهــران - كيهــان العربــي:- أدان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام 
قاســمي قــرار الكنيســت الصهيونــي باعــان يهوديــة الكيــان القيــط، مؤكــدا 
بانــه ســيتم القضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي فلســطين المحتلــة بعــزم 

ومقاومــة الشــعب الفلســطيني .
وحــول القــرار الصــادر عــن الكنيســت الصهيونــي باعــان يهوديــة الكيان 
ــان الصهيونــي الاشــرعي والعنصــري قــد تاســس  ــال: ان الكي الغاصــب، ق
ــكاب المجــازر ضــد أصحــاب االرض  ــال فلســطين وارت ــى اســاس احت عل
ــر  ــدًا آخ ــد تاكي ــان يع ــذا الكي ــان ه ــرة لبرلم ــوة االخي ــن وان الخط االصلييي
علــى الطابــع والنهــج العنصــري لهــذا الكيــان علــى مــدى االعــوام الســبعين 

الماضيــة.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية في مسعى منه لاللتفاف على ثورة العز والكرامة..

المعارضة البحرينية: النظام الخليفي يمارس القمع السياسي ضد كل فئات الشعب الحركة العالمية للمقاطعة: "اسرائيل" كيان عنصري 
ويجب مقاطعته دولياً

قريباً.. قمة الدول الضامنة آلستانة 
تجتمع في طهران

كشــفت  انبــاء:-  وكاالت   – موســكو 
لــدى  الدائــم  روســيا  منــدوب  موســكو 
مكتــب األمــم المتحــدة "غينــادي غاتيلــوف" 
ــة  ــدول الضامن ــب يضــم ال عــن اجتمــاع قري
ــك  ــل، وذل لمفاوضــات أســتانة الشــهر المقب
بعــد إعــان طهــران عزمهــا اســتضافة قمــة 
وإيــران  روســيا  مــن  كل  رؤســاء  تجمــع 

وتركيــا.

راعي األشوريين: استضافة مهرجان دولي لالشوريين مؤشر 
على حرية االقليات الدينية في ايران

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر راعــي كنيســة األشــوريين فــي محافظــة آذربايجــان الغربيــة 
ــان، إقامــة  ــاووش عزيزي )شــمال غــرب البــاد( داري
الثامــن  الدولــي  والرياضــي  الثقافــي  المهرجــان 
ــوان  ــي المحافظــة تحــت عن عشــر لاشــوريين ف
ــات  ــة االقلي ــى حري ــر عل ــا مؤش ــوز'، بأنه 'كأس تم

ــا. ــان أمنه ــران وضم ــي اي ــة ف الديني
واضــاف عزيزيــان امــس الســبت علــى هامــش 
ــة  ــات الرياضي ــي ان اقامــة المباري مهرجــان تمــوز الدول
والثقافيــة علــى الصعيــد الدولــي فــي اطــار كأس تمــوز، 
يلعــب دورا مهمــا فــي ارســاء اســس الســام والصداقــة 

بيــن شــعوب العالــم.

مشددًا أنه الزلنا في معارك سوريا ضد االرهاب خاصة في جنوبها..

حزب الله: ال يمكن ألحد أن يأخذ منا راية المقاومة 
التي ستبقى مرتفعة بأيدينا

* المشاريع األميركية الصهيونية هي التي ستخرج من الجنوب ومن كل سوريا حيث هزمت وستهزم في القادم من األيام

فيما تقتل القوات اليمنية المشتركة المئات من أنصار هادي ودمير 24 آلية لهم..

مصدر عسكري: مفاجآت كبيرة تحملها األيام القادمة لتحالف العدوان االميركي السعودي على اليمن 

مشيرًا الى أن الوكالة الدولية ال تستطيع الوصول الى ما هو أبعد من التزاماتنا..

مصدر مسؤول: طهران لم تمنح إذنا الجراء مقابالت 
مع علماء وأساتذة البالد

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال ممثــل إيــران الدائــم لــدى المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا كاظــم غريــب 
آبــادي، إن أســاس تعــاون طهــران مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة هــو االلتزامــات المقبولــة للبــاد، وال 

يمكــن للوكالــة الوصــول إلــى مــا هــو أبعــد مــن هــذه االلتزامــات.
واضــاف غريــب آبــادي، إن اي بلــد عضــو فــي معاهــدة حظــر االنتشــار النــووي  )NPT(، قــد قبــل التزامــات 

الوكالــة بموجــب اتفاقيــة الضمانــات الشــاملة لغــرض إبــراز مواده

مؤكدًا ضرورة متابعة وزارة الخارجية تصريحات رئيس الجمهورية خالل زيارته ألوروبا..

القائد: التصور بأن حل المشاكل عن طريق الحوار والعالقة مع أميركا خطأ واضح
توجيه االتهامات باستمرار ضد ايران تحوّلت اليوم الى قضية سلبية مدرجة على سلم برامج االعداء فى حربهم النفسية المستدامة ضد شعبنا

ادلب رهن القيادة 
السورية و ابناءها

كاتب بريطاني: أسلحة اإلرهابيين في 
سوريا كانت مخصصة للسعودية

يديعوت: حماس تحدد عدد الساعات 
التي ننامها في الليل

حملة اعتقاالت سعودية جديدة لعدد من المشايخ 
بينهم مدرس سابق في المسجد النبوي

هل تبادل أميركا جولن بالقس األمريكي 
المعتقل في تركيا؟!

دولة القانون والفضيلة : مقترح المرجع اليعقوبي بشأن مؤتمر 
النخب الخيار األمثل إلنتشال البلد من التدهور

المقاومة االسالمية الفلسطينية : على العدو الصهيوني دفع 
الثمن غاليا ليستعيد جنوده المفقودين في غزة

الجيش السوري وحلفاؤه يحققون تقدما 
ويتوغلون في محافظة القنيطرة

أميركا تدعو لتطبيق العقوبات الدولية على 
بيونغ يانغ لحين نزع السالح النووي!

على الصفحة الثالثة العدد )9902( السنة الثامنة والثاثون ، االحد 8 ذو القعدة، 1439 هـ ق 31 تير 1397 هـ ش، 22 تموز  2018م

10 أيام فقط من انذار ايران 
لـ »توتال الفرنسية«

* سالح الجو المسير ينتج أنواعا اخرى من السالح المسير 
والذي سيكون له أثر كبير في المدى والتفجير

* الحوثي: طائرات »صماد2« قصفت أرامكو شرقي الرياض 
لتؤكد للجميع أن السعودية بين خيارين

مصــدر  اكــد  خــاص:-   – العربــي  كيهــان 
عســكري يمنــي لصحيفتنــا مقتــل 352 عنصــرًا مــن 
ــر 24  قــوات الرئيــس الهــارب منصــور هــادي وتدمي
آليــة عســكرية لهــم خــال مواجهــات مــع الجيــش 
واللجــان فــي مديريــة صِــرواح غــرب مــأرب شــمال 

ــاد. شــرق الب
واللجــان  اليمنــي  الجيــش  أبطــال  أن  واضــاف: 
علــى  عمليــة هجوميــة   17 مــن  أكثــر  نفــذوا  الشــعبية 
مواقــع قــوات هــادي فــي مناطــق متفرّقــة بمديريــة صــرواح 
وســيطروا علــى عــدد مــن المواقــع فــي ذات المديريــة منــذ 

شــباط/ فبرايــر الماضــي حتــى تمــوز/ يوليــو الحالــي.
وفــي جبهــة الســاحل الغربــي، ُقتــل وجُــرح 
العديــد مــن قــوات التحالــف الســعودي المشــتركة 
ــع  ــاه مواق ــم باتج ــلل له ــة تس ــاط محاول ــاء إحب أثن
الجيــش واللجــان فــي منطقــة الفــازة الســاحلية 
محافظــة  فــي  جنــوب  التُّحَيْتــا  مديريــة  فــي 

الحديــدة غــرب اليمــن.

* سياسة االعتقال العشوائي هي جزء من منهج يتبعه النظام 
الخليفي لقمع المعارضة والحراك الثوري

* السلطات ترفض السماح للعناية التامة العداد كبيرة من المعتقلين 
الذين يعانون من أمراض ومشاكل صحية

كيهــان العربــي – خــاص:- اتهمــت المعارضــة البحرينيــة النظــام الخليفــي 
بممارســة القمــع السياســي ضــد كل فئــات الشــعب، معتبــرا ان النظــام يســعى 
لالتفــاف علــى ثــورة الشــعب ثــورة العــز والكرامــة، مــن خــال االعتقــاالت 

العشــوائية التــي تطــال النشــطاء والمواطنيــن المطالبيــن بحقوقهــم.

وقــال الناشــط والمعــارض السياســي البحرينــي علــي الفــرج، ان سياســة 
ــع  ــي لقم ــام الخليف ــه النظ ــج يتبع ــن منه ــزء م ــي ج ــوائي ه ــال العش االعتق
المعارضــة والحــراك الثــوري فــي البحريــن وااللتفــاف علــى مطالــب شــعب 

البحريــن المســتمرة منــذ عقــود مــن الزمــن، 

الحركــة  ردت  انبــاء:-  وكاالت  كوااللمبــور- 
'بــي. الصهيونــي  الكيــان  لمقاطعــة  العالميــة 

ــا،  ــي ماليزي ــا ف ــرع منه ــط ف ــي ينش ــي' والت دي.س

علــى مصادقــة قانــون 'يهوديــة الدولــة' مــن قبــل 
الكنيســة االســرائيلية واعلنــت ان »اســرائيل« ومــن 
خــال هــذا القانــون أثبتــت للعالــم بانهــا كيــان 

عنصــري يجــب مقاطعتــه دوليــا.
ــا  ــي ماليزي ــة ف ــة المقاطع ــس حرك ــن رئي واعل
'محمــد نظــري اســماعيل'، ان هــذا الكيــان المحتــل 
اثبــت للعالــم بانــه يعتمــد علــى العنصريــة وان 
ــه مــن قبــل  ــرد عليــه هــو مقاطعت الحــل الوحيــد لل

مختلــف الحكومــات والشــعوب.
وتابــع قائــا، انــه وكمــا تــم مقاطعــة النظــام 
مقاطعــة  يجــب  افريقيــا  جنــوب  فــي  العنصــري 
اســرائيل فــي العالــم باســره، داعيــًا جميــع شــعوب 
وبتقديــم  الحركــة  بهــذه  االلتحــاق  الــى  العالــم 
الدعــم لهــا للــرد المناســب علــى عنصريــة الكيــان 
قمــع  فــي  يتمــادى  الــذي  الغاصــب  الصهيونــي 

. الفلســطيني  الشــعب 

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
المجلــس التنفيــذي لحــزب اهلل الســيد هاشــم 
لترامــب  ال  ألحــد  يمكــن  ال  أنــه  الديــن،  صفــي 
وال لنتنياهــو، أن يأخــذ منــا رايــة المقاومــة التــي 

بأيدينــا.  مرتفعــة  ســتبقى 
ولفــت صفــي الديــن الــى أنّــه بعــد ســنة علــى 
كام الكيــان الصهيونــي والتآمــر األميركــي مــن 
أجــل ســحب قــوات المقاومــة مــن جنــوب ســوريا، 
رأينــا النتيجــة أن المقاومــة موجــودة فــي معركــة 
عمــاء  هــم  ينســحب  والــذي  ســوريا،  جنــوب 
واشــنطن وتــل أبيــب، هــم الذيــن سينســحبون 

ــوب ســوريا. ــن جن ــدًا م ــوم وغ الي
واضــاف: المقاومــة الــى اليــوم لــم تخــرج ال 
مــن جنــوب ســوريا وال مــن ســوريا، والــذي يخــرج 
مــن جنــوب ســوريا وســيخرج مــن كل ســوريا هــي 
هزمــت  التــي  الصهيونيــة،  األميركيــة  المشــاريع 

ــام. ــن األي ــادم م ــي الق وســتهزم ف
واشــار الــى »أّن أيّ شــخص يراهــن أو يتخيــل 

»ســايكس  هنــاك  بــأن 
فهــو  جديــد  بيكــو« 
شــخص  وأي  مخطــئ، 
ــدول  ــركا وال ــل أن أمي يتخي
فــي  دولــة  أي  أو  الغربيــة 
ــدد  ــا أن تح ــم بإمكانه العال
مــن  المنطقــة  مســتقبل 
إلــى  العــراق  إلــى  اليمــن 
إلــى  لبنــان  إلــى  ســوريا 
هــذه  كل  إلــى  فلســطين 
المنطقــة دون أن تكــون المقاومــة موجــودة فهــو 

هــذا وأفــاد مصــدر عســكري بإحبــاط الجيــش 
التحالــف  لقــوات  كبيــرة  واللجــان محاولــة زحــف 
ــن  ــة بي ــة رشــاحة الحدودي الســعودي باتجــاه منطق
ــد المصــدر  ــة. وأك ــدة اليمني نجــران الســعودية وصع
أن عــدداً مــن قــوات التحالــف ســقط بيــن قتيــل 

وجريــح مــن دون أن يتمّكنــوا مــن تحقيــق أي تقــدم.
كمــا دمــرت وحــدة الهندســة بالجيــش واللجــان 
الشــعبية، ثــاث آليــات لمرتزقــة العــدوان فــي مديريتــي 
خــب والشــعف والمصلــوب بالجــوف وقتــل وأصيــب مــن 

كانــوا علــى متنهــا.

* اميركا وعدد من الدول االوروبية تتعاون بشكل كبير مع 
السعوديين في قتل الشعب اليمني

* االميركان يسعون وراء استعادة مكانتهم التى كانوا عليها 
في مرحلة ما قبل الثورة االسالمية داخل ايران

* ال يمكن التعويل على حديث وتوقيع االميركان وعليه فإن 
التفاوض مع هؤالء لن يجدي نفعا

* اذا لم تتمكن ايران من تصدير نفطها فسوف لن يتمكن أي بلد بالمنطقة 
من تصدير نفطه تصريح مهم يعكس سياستنا وتوجهاتنا

ــة اهلل  ــال قائــد الثــورة االســامية ســماحة اي طهــران – كيهــان العربــي:- ق
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، ان الزّعــم بانــه يمكــن حــل مشــاكل البــاد 
عبــر العاقــات مــع اميــركا يشــكل خطــًأ جليــا؛ مؤكــدا ان امريــكا لديهــا مشــكلة 

اساســية وبنيويــة مــع صلــب النظــام االســامي.
واشــار ســماحة القائــد الخامنئــي خــال اســتقباله أمــس الســبت مســؤولي 
وزارة الخارجيــة والســفراء والقائميــن باالعمــال )االيرانييــن(، الــى اهميــة الحفــاظ 
بشــكل حقيقــي علــى المصالــح الوطنيــة، لكونــه يشــكل الهــدف الرئيســي فــي 

السياســة الخارجيــة للجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
الســليمة  الثوريــة  الــروح  توظيــف  علــى  وشــدد ســماحته 
والدبلوماســية الذكيــة الرســالية لتطويــر العاقــات الخارجيــة 
وتعزيــز عناصــر القــوة وتحويلهــا الى دعامــة لانجازات السياســية 

ــاد. ــي الب ــية ف والدبلوماس
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