
ما الذي فعلته حرب الـ 33 يوما؟..

االرقام تؤرق الذاكرة االسرائيلية.. اطالق 4 آالف 
صاروخ، وفرار اكثر من 300000 مستوطن و...

طهــران-  كيهــان العربــي: تمضــي علــى ذكــرى انتصــار المقاومــة 
االســامية )حــزب اهلل اللبنانــي( اثنــا عشــر عامــا فــي حــرب الـــ 33 
ــان الصهيونــي فــي  ــان الصهيونــي. فقــد  هاجــم الكي يومــا مــع الكي
ــة  ــى هزيم ــا تلق ــد 33 يوم ــان وبع ــو 2006 لبن ــي عشــر مــن يولي الثان
ليخلــف   لبنــان،  جنــوب  مــن  خالهااالنســحاب  اضطــر  منكــرة 

ــة. ــة تاريخي فضيح
ولــم يســتطع الجيــش االســرائيلي مــن الســيطرة علــى اي 
موقــع لبنانــي بالرغــم مــن القصــف الغيــر مســبوق واســتخدام 

االســلحة غيــر التقليديــة . 

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية في اطار حرب جديدة للجم غطرسة الغبي "ترامب"..

تقارير عالمية: دول عديدة تخطط إلنهاء تعامالتها االقتصادية بالدوالر االميركي
داعيًا المسلمين الوقوف مع ايران وتركيا الفشال الحصار االميركي..

دار االفتاء السني العراقي : سنقف في طليعة الدفاع عن 
الجمهورية االسالمية 

ايلول القادم.. قمة روسية إيرانية 
تركية حول سوريا في طهران

الناطــق  أكــد  انبــاء:-  وكاالت   - موســكو 
باســم الكرمليــن اســتمرار المشــاورات لعقــد 
ــاء قمــة حــول ســوريا يجمــع رؤســاء روســيا  لق
ــل،  ــع ســبتمبر/أيلول المقب ــران مطل ــا وإي وتركي
مشــيرا إلــى إحــراز "بعــض النتائــج األوليــة" فــي 

هــذا االتجــاه.
وأضــاف دميتــري بيســكوف الناطــق باســم 

الكرمليــن فــي حديــث للصحفييــن يــوم 

مثنيًا على خطاب السيد نصر  اهلل..

الرئيس بري للحريري: كالمك غير واقعي 
وال يفيد لبنان

بيــروت – وكاالت انبــاء:- علــق رئيــس مجلس 
، علــى تصريحــات  بــري  نبيــه  اللبنانــي  النــواب 
الرئيــس المكلــف  ســعد الحريري ،بشــان عــودة 
العاقــات مــع  الدولــة الســورية ، بالقــول: ان كامــه 

ــان. ــد لبن ــر واقعــي وال يفي غي
 ولفــت الرئيــس بــري الــى أن هنــاك عاقــات 
دبلوماســية بيــن البلديــن وســبق للحريــري نفســه 
ــة، ســفيرًا للبنــان لــدى  ــن، قبــل أشــهر قليل أن عيّ

ســوريا، ناهيــك

مشددًا أنه عليهم تفعيل الدعم لشركاتهم للوقوف امام اميركا،..

ظريف: على اوروبا الذهاب بعيدا عن مجرد اطالق التصريحات 
وعليهم توظيف أثماناً لالستفادة من االتفاق النووي

تحت شعار "جبروتكم تحت أقدامنا" ودون االعتناء لتهديدات السلطات الخليفية..

البحرين.. تواصل الغضب الجماهيري ضد إجرام آل خليفة في ذكرى االستقالل

مشيرة الى هوس ”ترامب" لمحو آثار سلفه "أوباما"..

فورين أفيرز: السعودية واإلمارات و"إسرائيل" تدفع 
ترامب لمحاربة إيران

واشــنطن – وكاالت انبــاء:- نشــر موقــع "فوريــن أفيــرز" مقــااًل مشــتركا لكاتبيــن أميركييــن، جــاء فيــه أن 
حيثيــات مــا جــرى بالشــرق األوســط خــال الســنوات الماضيــة يجــب أن تذكــر صانعــي القــرار األميركييــن 
بــأن إيــران لــن تشــكل أبــدا تهديــدا للمصالــح الجوهريــة ألميــركا إال إذا جعلتهــا واشــنطن بنفســها تهديــدا لهــا.

ــي  ــاد عــن الدخــول ف ــى االبتع ــان ستيفنســون واشــنطن إل ــان ســتيفن ســايمون وجوناث ــا الكاتب ودع
حــرب مــع ايــران، قائليــن إن اعتبــار إيــران عــدوا إســتراتيجيا كبيــرا هــو ببســاطة ليــس لــه معنــى مــن وجهــة 

نظــر العاقــات الدوليــة التقليديــة مثــل التهديــد وميــزان القــوة.

اردوغان بين استقالل 
القرار والتسوية

فورين بوليسي: أميركا متواطئة بجرائم 
الحرب باليمن

الرئيس ترامب يهدد تركيا 
بـ »الخنق«

سيف اإلسالم القذافي الرئيس 
المقبل لليبيا!!

أنباء عن شروع واشنطن في تشييد 
مطار عسكري شمالي سوريا

العراق يدين الضربات الجوية التركية على سنجار 
وينفي وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة

مسيرات العودة : متمسكون بالقدس عاصمة 
لفلسطين وحقوقنا غير قابلة للتصرف

الجيش السوري يدمر تحصينات للتنظيمات اإلرهابية 
ويقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة

أدميرال أمريكي لـ ترامب: أهنت الواليات 
المتحدة وقسّمتها كأمة

على الصفحة الثانية العدد )9925( السنة الثامنة والثاثون ، السبت 6 ذو الحجة، 1439 هـ ق 27 مرداد 1397 هـ ش، 18 آب  2018م

الريجاني يؤكد على دور ايران وباكستان المهم 
في مجريات العالم االسالمي والمنطقة 

* المشاركون يؤكدون مواصلة معركة االستقالل حتى تحقيق 
السيادة الكاملة على أرض البحرين

*عمليات مداهمة وانتشار القوات العسكرية والمركبات 
الخليفية في عموم المناطق والبلدات البحرانيّة

ــة  ــدًا لمواصل ــاص:-  تأكي ــي - خ ــان العرب كيه
معركــة االســتقال حتــى تحقيــق الســيادة الكاملــة 
البحرينــي  الشــعب  رفــع  البحريــن،  أرض  علــى 
والثــوّار أعمــدة الغضــب فــي بلــدة الــدراز فــي شــارع 
اســتنفار  تحــدوا  فاضــل مســلم حيــث  الشــهيد 

ــدة. ــي البل ــن ف ــة الموجدي ــة الخليفيّ المرتزق
وتحــت شــعار »جبروتكــم تحــت أقدامنــا« خــّط 
أبنــاء بلــدة الديــه الشــارع العــام باســم الديكتاتــور 
الســيارات  وبعجــات  باألقــدام  ليســحق  حمــد 

ــؤوم. ــه المش ــتهجانًا بحكم اس
جماهيــر  اســتقبلت  حــار  ترحيــب  ووســط 
الثــورة البحرينيــة الســيد محيــي الديــن المشــعل 

بعــد تحّطــم القيــود الخليفيــة الجائــرة عنــه.
وقــد أعربــت الجماهيــر عــن تقديرهــا لمواقــف ســماحته 
ومقاومتــه و صبــره طيلــة مــدة حبســه بالســجون الخليفيّــة. 

ــى  ــل عل ــد اعتق ــعل ق ــيد المش ــذا وكان الس ه
ــي )ع(   ــام عل ــهاد اإلم ــرى استش ــه ذك ــة إحيائ خلفي

ــاذ. ــع النف ــا م ــس عامً ــه بالحب ــم علي وحك

* ايران أدارت ظهرها للدوالر ونقلت جميع تعامالتها المالية 
الدولية باليورو ومنها اوروبا والهند

* روسيا: نعمل على تحويل تعامالت النفط الى العملة الوطنية 
خاصة مع تركيا وإيران دون اللجوء الى الدوالر

* الصين توجه ضربة قوية للدوالر وتتعامل مع روسيا بالروبل 
إلبعاد البنوك األميركية والبريطانية واألوروبية

ــدة للجــم غطرســة  ــوان »حــرب جدي ــاء:- تحــت عن ــداد – وكاالت اب بغ
ــا  ــي تعاماته ــدوالر ف ــن ال ــي ع ــتعد للتخل ــدة تس ــب: دول عدي ــي ترام الغب
التجاريــة وغيــر التجاريــة«، اوردت وكاالت انبــاء، تقريــرا يتحــدث عــن نيــة دول 
عديــدة التخلــي عــن الــدوالر االميركــي فــي تعاماتهــا االقتصاديــة، واســتبداله 

بعماتهــا الوطنيــة وعمــات عالميــة اخــرى كاليــورو.
وجــاء فــي التقريــر، ان روســيا تعتــزم التخلــي عــن الــدوالر فــي معامــات النفط، 

وذلــك مــن أجــل خفــض االســتثمارات فــي الســندات األميركيــة الــى الحــد األدني.

وينقــل التقريــر عــن وزيــر الماليــة الروســي أنطــون ســيلوانوف، قولــه 'إن 
العملــة األميركيــة أصبحــت أداة محفوفــة بالمخاطــر. فضــا عــن ذلــك، فــأن 
وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر نوفــاك، اكــد فــي وقــت ســابق، أن الحكومــة 
مســتعدة للنظــر فــي إمكانيــة تحويــل تعامــات النفــط الــى العملــة الوطنيــة، 

وخاصــة مــع تركيــا وإيــران، دون اللجــوء الــى الــدوالر.
وبحســب التقريــر، اشــار خبــراء االقتصــاد فــي البنــك الدولــي، فــي شــهر 

حزيران-يونيــو الماضــي إلــى بــدء عمليــة 

بغــداد – وكاالت  انبــاء:- اكــد الناطــق الرســمي 
ــي الشــيخ  ــي الوقــف الســني العراق ــاء ف ــدار االفت ل

عامــر البياتــي، علــى مســلمي العالــم بالوقــوف الــى 
جانــب ايــران وتركيــا مــن اجــل التصــدي للعقوبــات 

التــي تفرضهــا الواليــات المتحــدة عليهمــا.
وقــال البياتــي انــه ال يجــوز التعــاون مــع اميــركا 
التــي تحــرم الشــعوب المســلمة مــن حقهــم فــي 

العيــش والطــب والعلــم.
واردف القــول: لــو نظرنــا الــى لــبّ المســألة فهــي 
تتعلــق بفلســطين وبيــت المقــدس وهنــاك شــروط 
وضعتهــا اميــركا الذالل المســلمين؛ فــي اشــارة الــى 
رفــض ايــران مؤامــرات التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.

واكــد المتحــدث باســم دار االفتــاء الســني، ان 
ــات الحظــر االقتصــادي  ــدا تداعي العــراق يعــرف جي
ــا  ــى مــدى 13 عامــا؛ مردف ــه جــرب الحصــار عل لكون
ان الحصــار يــؤدي الــى تفاقــم اثــار الفقــر والحرمــان 

والمجاعــة بيــن الشــعوب.

وزيــر  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف أنــه 
ــا  ــع تكاليــف إذا م ــى األوروبييــن دف يتوجــب عل
أرادوا اســتمرار االتفــاق النــووي والحفــاظ عليــه.

حديثــه  فــي  ظريــف  الوزيــر  وأكــد 
ــة أميــركا عــن  للتلفزيــون االيرانــي، علــى عزل
العالــم بشــان االتفــاق النــووي، وقــال: أن اقرب 
حلفــاء اميــركا مــا عــدا بعــض الــدول الجــارة ال 
تواكــب اميــركا وأن عزلــة اميــركا اليــوم فــي 
ــر  ــووي اكث ــاق الن ــورة بشــأن االتف ــم متبل العال

مــن اي مجــال آخــر.
االوروبييــن  أن  الخارجيــة،  وزيــر   واوضــح 
عملــوا جيــدا فــي االعــان عــن االلتــزام باالتفاق 
الازمــة  االجــراءات  باتخــاذ  والتعهــد  النــووي 
وهــم وقفــوا امــام حليفهــم )اميــركا(، مبيّنــا: أن 
علــى اوروبــا الذهــاب بعيــدا عــن مجــرد اطــاق 
التصريحــات وينبغــي عليهــم ان يوظفــوا اثمانــا 

ــووي. ــاق الن ــح االتف لاســتفادة مــن مصال
االوروبييــن  أن  ظريــف،  الوزيــر  واضــاف 
ــة  ــداد االرضي ــى اع ــون عل ــم يعمل ــون بانه يقول

القانــون  لتفعيــل 
بحمايــة  )المتعلــق 
الشــركات االوروبيــة ازاء 
الحظــر االميركــي( وقــد 
اعلنــوا للــدول المختلفــة 
سيســتمرون  بانهــم 
هــذه   . النفــط  بشــراء 
االمــور هــي فــي مســتوى 
السياســية  االجــراءات 
الدعــم  وعليهــم تفعيــل 
ــم  ــا ل ــركا، اال انن ــام امي ــوف ام ــركاتهم للوق لش
ــك  ــال، وهنال ــذا المج ــي ه ــا( ف ــراء )فعلي ــر اج ن

شــهرين. فرصــة  امامهــم 
وتحــت شــعار »بدمنا نصون ســيادتنا« شــهدت 
بلــدة كربابــاد وقفــة ثوريّــة نّظمــت بمناســبة ذكــرى 
ــن خــال  ــد المشــاركون م ــن، أّك اســتقال البحري
اليافطــات التــي رفعوهــا والشــعارات التــي أطلقوهــا 
مواصلــة معركــة االســتقال حتــى تحقيــق الســيادة 

الكاملــة علــى أرض الوطــن البحريــن.

وتزامنًــا مــع ذكــرى »عيــد االســتقال« شــنّت عصابــات 
منــازل  علــى  ســافرة  مداهمــات  حملــة  الخليفــيّ  العــدوّ 
ــص،  ــي، إســكان جدحف ــه، عال ــدات: الدي ــي بل ــن ف المواطني
الصمــود  مــن  انتقامًــا  جدحفــص،  ومدينــة  كــرزكان، 

المتواصــل. الشــعبيّ 

العفو الدولية: هجمات التحالف السعودي في اليمن ترقى الى جرائم حرب..

انصار الله: هناك معادالت ومفاجآت بانتظار قوى العدوان السعودي
مسيرة جماهيرية حاشدة بالعاصمة صنعاء تحت شعار “أميركا والسعودية صناع الغالء وارتفاع الدوالر”

استهداف صاروخي ومدفعي لقوات العدو السعودي والمرتزقة في نجران وعسير 

وجيزان والساحل الغربي وعشرات القتلى في صفوف المعتدين

* عبد السالم: نرحب بأي محاوالت جدية للحوار من اجل حل النزاع 

في اليمن ولكننا لسنا متفائلين بجدية الطرف اآلخر

*هيومن رايتس ووتش: إذا كان موت العديد من أطفال اليمن في 

يوم واحد ال يثير الضمير، فما الذي سيثيره؟

* كسر زحوفات وعمليات هجومية للقوات اليمنية وتدمير عدد من 

آليات العدو والمنافقين وجرح وأسر آخرين
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