إنطالق عملية عسكرية من محورين
لتصفية داعش في محيط صالح الدين

ومسؤولون بريطانيون يعاتبونه
النتقاده رئيسة حكومتهم

العبادي في البصرة
لبحث االضطرابات
فيها ..واملرجعية العليا
تعلن تضامنها مع احملتجني

ترامب يحذر ماي
من البريكست..
واستقبال محرج له
في لندن
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قاسمي :ال مبرر لقلق الناتو إزاء
البرنامج الصاروخي اإليراني
y

السفارات األميركية تمارس إجراءات
تخريبية وتجسسية في الخارج

بعد تسليمه رسالتني من قائد الثورة ورئيس الجمهورية

واليتي :بوتني مع إستمرار التعاون اإليراني-الروسي في سوريا واملنطقة

y

y

روسيا مستعدة
التواجد اإلستشاري
اإليراني في سوريا والعراق الستثمار 50مليار دوالر
كان بطلب من حكومتيهما بقطاع النفط االيراني
االع� �ت ��داءات االم�يرك �ي��ة ،ف�ت��واج��د اي ��ران يف
سوريا مينع عودة االرهابيني.
وق���د أع �ل��ن والي �ت�ي ع �ق��ب ل �ق��ائ��ه ال��رئ�ي��س

الروسي فالدميري بوتني يف موسكو اخلميس
وال ��ذي س� ّل��م خ�لال��ه رس��ال�ت�ين االوىل شفوية
من قائد الثورة االسالمية وأخرى خطية من

والجيش السوري يدخل درعا البلد ويرفع العلم الوطني فيها

y

لقاء الدول الضامنة حول سوريا يعقد في أغسطس القادم

ارت� �ك ��ب ال �ت �ح��ال��ف االم�ي�رك ��ي
جمزرة جديدة يف ريف البوكمال
ب ��دي ��ر ال � ��زور يف ب �ل��دت��ي ال �ب��اغ��وز
ف��وق��ان��ي وال �س��وس��ة ت��ارك��ا وراءه
عشرات الشهداء واجلرحى جلهم
م��ن األط �ف ��ال وال �ن �س��اء استشهد

ع �ل��ى اث ��ره ��ا أك��ث ��ر م ��ن ث�لاث�ين
مدنياً وجرح العشرات.
فيما رجحت مصادر اهلية ارتفاع
ع � ��دد ال ��ش ��ه���داء ب �س �ب��ب احل � ��االت
احلرجة ملعظم اجلرحى ولصعوبة
إخالئهم من حتت األنقاض ،مشرية

أكد عضو اجمللس املركزي يف (حزب اهلل)
الشيخ نبيل قاووق ،أن التدخالت السعودية يف
تشكيل احلكومة اللبنانية مل تعد سرا ،وباتت
السبب األول يف رفع بعض اجلهات السياسية
امل�ع��روف��ة اهل��وي��ة لسقف امل�ط��ال��ب واحل�ص��ص،
وافتعال العراقيل والعقد الداخلية.
وخالل حفل يف مدينة بنت جبيل بلبنان ،أشار
الشيخ قاووق إىل أن املطالب والعقد اخلارجية
األمريية واألمريكية باتت معروفة ومفضوحة
كما الداخلية منها ،مشددا على أن التأخري
يف تشكيل احلكومة يشكل استهدافا مباشرا
للعهد ومصاحل مجيع اللبنانيني ،وعليه فإذا
ك��ان��ت بعض اجل�ه��ات الداخلية والسعودية
تراهن على تعويض هزائمهم يف االنتخابات
النيابية من خالل زيادة احلصص يف احلكومة
اجلديدة ،فهم واهمون ،ألن املعادالت السياسية
الداخلية ه��ي أق��وى وأك�ث��ر حساسية م��ن أن
يغريها أي تدخل سعودي أو إمالءات خارجية.
ورأى أن االنتصارات اليت تصنع وتسجل يف

دمار كبري حلق بالبلدتني مرجحة
ارتفاع اعداد الشهداء جراء احلاالت
احل ��رج ��ة مل�ع�ظ��م اجل ��رح ��ي وبسبب
صعوبة إخالئهم من حتت األنقاض،
م��ؤك��دة ك ��ذب م��زاع��م التحالف
باستهداف ارهابيي داعش.
ه��ذه اجمل��رزة ما هي إال استكمال
ل�ل�م�ج��ازر ال�ت�ي يرتبكها التحالف
حبق أهالي ريفي دير الزور واحلسكة
حيث ارتكب مطلع شهر حزيران/
يونيو اجل��اري ستة جم��ازر يف قرى
ال �ش �ع �ف��ة واحل� � � ��ردان وت� ��ل ال �ش��اي��ر
وخ��وي�ب�يرة وج ��زاع قتل وج��رح فيها
مثانية وستني مدنيا على األقل.
التحالف االمريكي الذي يدعي
حماربة مجاعة داعش الوهابية مل
يستطع اخ �ف��اء اجمل� ��ازر الوحشية
ال�تي ارتكبها منذ ان ب��دأ ضرباته
يف سوريا والعراق قبل اربعة اعوام
ل �ي �ع�ترف ب �ق �ت��ل ت�س�ع�م�ئ��ة وت�س�ع��ة
وثالثني مدنياً بدم بارد حتى نهاية
أيار/مايو املاضي من العام اجلاري.
م�بررا فعلته الشنيعة ه��ذه بكلمة
«دون قصد»،
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روسيا :إنتاج طائرة جديدة من فئة قاذفات الصواريخ

أك��د نائب وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي خطة إنتاج
ال�ط��ائ��رة اجل��دي��دة م��ن فئة ق��اذف��ات ال�ص��واري��خ.
وستكون «قاذفة املستقبل» طائرة خفية وفقاً ملا
قاله أليكسي كريفوروتشكو ،نائب وزير الدفاع
ال ��روس ��ي ،ال ��ذي ك�ش��ف للصحفيني أن روس�ي��ا
ستبين طائرتها احلربية اجل��دي��دة باستخدام
تكنولوجيا اإلخفاء.
وت�ت�ض�م��ن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا اإلخ ��ف���اء ،م ��ن مجلة
ت��رت �ي �ب��ات أخ � ��رى ،ط �ل�اء ال �ط ��ائ ��رة مب� ��واد ت�ق��وم
بامتصاص األشعة الكهرومغناطيسية اليت تبثها
رادارات الكشف .وم��ن املتوقع أن تظهر «قاذفة
املستقبل» الروسية يف النصف األول من العقد

القادم .وأوكلت مهمة تصنيع الطائرة اجلديدة
إىل مصنع الطائرات يف مدينة قازان الذي يركز
اآلن ع�ل��ى تصليح وحت��دي��ث ق ��اذف ��ات القنابل
والصواريخ «تو22-إم »3و»تو »160-باإلضافة إىل
إنتاج طائرة جديدة هي «تو160-إم» .وتنوي وزارة
الدفاع الروسية شراء  50طائرة تقريبا من طراز
«تو160-إم».
كما تواصل روسيا اختبار طائرتها املقاتلة
اجل��دي��دة «س � ��و .»57-وتشمل االخ �ت �ب��ارات اليت
ختضع هلا طائرة «س��و »57-املنتمية إىل اجليل
اخلامس من املقاتالت ،جتارب إطالق الصواريخ.
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نواب بـالكونغرس يرفضون شروط اإلمارات إلنهاء معركة الحديدة
تزايد الغضب األمريكي داخل أروقة «الكونغرس األمريكي» جتاه دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب
احلرب اإلماراتية السعودية يف اليمن ،خاصة بعد بدء أبوظيب معركتها للسيطرة على احلديدة.
وك�ش��ف تقرير مل��وق��ع «امل��ون�ي�ت��ور» ،ع��ن ض�غ��وط ج��دي��دة م��ن ك�ب��ار ال �ن��واب الدميقراطيني يف
«الكونغرس» على الرياض وأبوظيب للتخلي عن مطلب استسالم انصار اهلل يف اليمن ،ويأتي ذلك
بعد تقرير جمللة «فورين بوليسي» األمريكية قبل  3أي��ام ،أكد أن عمليات التعذيب املمنهجة
يف السجون اليمنية اليت تديرها اإلم��ارات ،أثارت انزعاجاً لدى خمتلف اإلدارات األمريكية من
سلوك دول التحالف السعودي -اإلماراتي .خبصوص تقرير «املونيتور» الذي كتبه مراسلها يف
الكوجنرس برينت هاريس ،أوضح أن  5نواب أرسلوا رسالة لسفريي اإلمارات والسعودية يف واشنطن،
عربوا فيها عن قلقهم إزاء اخلسائر البشرية يف البلد الذي مزقته احلرب.
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خطيب جمعة طهران:

ثالثي ترامب ونتنياهو وبن سلمان يدرك قدرة إيران اآلخذة بالتنامي
نجاحات الشعب االيراني
تحققت نتيجة صبره
ووجود القيادة المقتدرة

y

الشيخ قاووق :التدخالت
السعودية في تشكيل
الحكومة اللبنانية لم تعد سر ًا

جنوب سوريا اليوم ،هي انتصارات اسرتاتيجية
ك �ب��رى ،أس �ق �ط��ت اس�ترات �ي �ج �ي��ات س�ي��اس�ي��ة
وعسكرية وأمنية كربى ألمريكا والسعودية
وإس��رائ�ي��ل ،وأط��اح��ت بكل اخل�ط��وط احلمراء
اإلسرائيلية واألمريكية ،وهي تعزز منعة لبنان
أم��ام اخلطر التكفريي واإلسرائيلي ،وتشكل
أكرب خدمة ملعاجلة ملف النازحني السوريني
يف لبنان ،وإجنازا وخدمة بشكل مباشر للبنان
إقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياسيا ،السيما
وأن طريق التصدير تفتح لبضائع لبنانية إىل
العراق واخلليج ( الفارسي).
ولفت إىل أن «إسرائيل يف العام  2006حشدت
ك ��ل ق��وت �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة وال ��دع ��م ال�س�ي��اس��ي
حملاصرة وإضعاف وكسر إرادة املقاومة ولكنها
فشلت ،وهي تراهن منذ العام  2006إىل اليوم
على حم��اص��رة وإض �ع��اف واس�ت�ن��زاف املقاومة
من خالل الرهان على األزم��ة يف سوريا ،ولكن
اجلميع أقر اليوم خبطأ رهاناتهم ،وبانتصار
املقاومة» .وش��دد على أن «املقاومة من خالل
مشاركتها يف احلرب ضد اإلره��اب التكفريي
يف سوريا ،انتصرت وأسقطت مشاريع ورهانات
كربى سعودية وإسرائيلية وأمريكية ،وازدادت
قوة عسكرية وشعبية وسياسية ،وهي مع كل
يوم مير تزداد قوة ،بينما إسرائيل تزداد عجزا
وخيبة وحسرة».

الرئيس حسن روحاني اىل الرئيس الروسي:
أن ال��رئ�ي��س ال��روس��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين أك��د
اس �ت �ع��داد ب�ل�اده لتوظيف اس�ت�ث�م��ارات تصل

اىل  50مليار دوالر يف قطاع النفط االيراني.
وأوضح والييت يف حديث للتلفزيون االيراني،

واستحالة الهروب من صواريخ «سوخوي»57

عشرات الشهداء والجرحى في غارات أميركية على ديرالزور

اىل ان هدف هذه الغارات هو للضغط
ع �ل��ى األه ��ال ��ي ال��راف �ض�ين ل��دخ��ول
مسلحي «قسد» إىل بلداتهم.
ح �ي ��ث ان � �ه� ��ارت ع � �ش� ��رات امل� �ن ��ازل
السكنية على رؤوس قاطنيها وهم
نيام فيما حتدثت مصادر أهلية عن

قريباً ..قمة إيرانية-
إجراءات نتنیاهو لن
روسية-تركية في طهران تؤثر على العالقات بین
لمناقشة الوضع في سوريا طهران وموسكو

y

ص� ��رح م �س �ت �ش��ار ق��ائ��د ال� �ث ��ورة االس�لام �ي��ة
ل�ل�ش��ؤون ال��دول �ي��ة ،ع�ل��ي أك�ب�ر والي �ت�ي ،ب��أن
تواجد املستشارين العسكريني اإليرانيني يف
سوريا والعراق جاء تلبية لطلب من حكوميت
البلدين ،مشرياً اىل استعداد طهران لسحبهم
إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك.
وقال والييت متحدثاً يف نادي فالداي ،أمس
اجلمعة« :وجودنا يف سوريا والعراق استشاري
وإذا أرادت هاتان الدولتان أن خنرج سنخرج
ف � ��ورا» ،م ��ؤك ��داً ع �ل��ى أن «س ��وري ��ا وال �ع ��راق
وح��ده �م��ا مل ي �ك��ون��ا ق ��ادري ��ن ع �ل��ى م��واج�ه��ة
اإلره ��اب املتوسع يف دولتيهما ،وهما طلبتا
منا العون وحنن ساعدناهما ملدة  4سنوات».
وأضاف« :حكومة الرئيس بشار األسد كانت
ستسقط خ�لال أسابيع ل��وال مساعدة إي��ران،
ول ��و مل ت�ك��ن إي� ��ران م ��وج ��ودة ل�ك��ان��ت س��وري��ا
والعراق حتت سيطرة أبو بكر البغدادي».
وتابع والييت قائ ًال« :الذين يقولون إن روسيا
تريد من إيران اخلروج من سوريا هم يريدون
ضرب الوحدة القائمة بني موسكو وطهران»،
م��ؤك��دا على أن��ه «إذا خرجت إي ��ران وروسيا
اآلن من سوريا سيعود اإلره ��اب للسيطرة».
ولفت والييت اىل ان ايران ساعدات يف حترير
 80باملائة من االراض ��ي السورية من سيطرة
االره��اب �ي�ين ،مضيفاً :ان ال�ت��واج��د االي��ران��ي
يف س��وري��ا مل ي�ك��ن ب ��إذن م��ن ام�يرك��ا حبيث
تريد ان تغادر هذا البلد ،وان اي��ران هي اليت
تساورها شكوك حول أهداف وشرعية التواجد
االمريكي يف سوريا .وأضاف :ان ايران منعت
تقسيم س��وري��ا ،الن�ه��ا ك��ان��ت ستصبح مثل
امن ��وذج ليبيا ..لقد ساعدنا س��وري��ا ملواجهة

y

أك ��د امل �ت �ح��دث ب��إس��م وزارة اخل��ارج �ي��ة ،ب �ه��رام ق��امس��ي،
ان ه��واج��س حلف الناتو ال�لام�بررة ،ل��ن تؤثر على سياسة
اجلمهورية االسالمية االيرانية يف حفظ وتطوير الربنامج
ال��دف��اع��ي ال�ص��اروخ��ي ،راف�ض��ا االت�ه��ام��ات امل �ك��ررة ال� ��واردة يف
البيان الصادر عن احللف.
وقال قامسي يف تصريح يف معرض رده بيان قمة دول حلف
الناتو والذي تضمن بندا حول القضايا املتعلقة باجلمهورية
االسالمية :اننا وكما يف السابق نرفض وندين االتهامات
املكررة الواردة يف البيان حول ايران .وأضاف :لقد رصدنا بدقة
التطورات والقضايا اليت مت مناقشتها يف االجتماع خاصة
سلوكيات وضغوط امريكا على أعضاء احللف ،ولالسف
رغم ان معظم نفقات الناتو تصرف لتوفري االمن للواليات
امل �ت �ح��دة االم�يرك �ي��ة ف��ان �ه��ا ت�س�ع��ى م�ط��ال�ب��ة وع�ب�ر اجي ��اد
الضغوط لفرض وجهات نظرها وسياساتها على الشعوب
االخرى خاصة الدول االوروبية.
وتابع قامسي :ان ما يثري الدهشة والتأمل هو ان البعض
مازال يصر عبثا على تكرار اتهامات واهية وال أساس هلا ازاء
سياسات اجلمهورية االسالمية االيرانية.
واش��ار املتحدث باسم اخلارجية االيرانية اىل ان الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بصفتها املرجع التخصصي الدولي
ال��وح �ي��د ق��د أي���دت ع�ل��ى ال � ��دوام مج�ي��ع االن �ش �ط��ة ال�ن��ووي��ة
للجمهورية االسالمية االيرانية ،مضيفا :الشك ان الدول
االعضاء يف حلف الناتو املطلعة متاما على التقارير املكررة
واملستمرة للوكالة ازاء اج��راءات والتزام اي��ران بتعهداتها،
ك ��ان عليها ب ��دال ع��ن اس�ترض��اء امل�س��ؤول�ين االم�يرك�ي�ين،
ان تكون قلقة ازاء ع��دم االل�ت��زام واالنسحاب غري القانوني
واحادي اجلانب من قبل أحد أعضائها ازاء التعهدات الدولية
يف خمتلف ال�ق�ض��اي��ا ،وم ��ن ضمنها االت �ف��اق ال �ن ��ووي ،وان
تستنكر السياسات املتفردة واخلطرية هلذا البلد (امريكا)
بدال عن قلب احلقائق الواضحة والبديهية .وأردف قائ ًال:
لكن يبدو يف هذه الفرتة ايضا ان البعض من اعضاء الناتو
قد غريوا وفقا لتوصيات ما،
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أك ��د خطيب ص�ل�اة اجل�م�ع��ة يف
طهران حجة اإلسالم حممد حسن
أب ��و ت��راب��ي ف� ��رد ،ان ث�لاث��ي ت��رام��ب
ونتنياهو وبن سلمان املشؤوم يعرف
جيدا أن قدرة اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران �ي��ة آخ ��ذة بالتنامي ب��وت�يرة
سريعة وان هذا التيار القوي يفتح
خندقا جديدا كل يوم.
وفيما أشار اىل ان كافة الطاقات
وال�ب�ن��ى التحتية اإلق �ت �ص��ادي��ة قد
ت ��وف ��رت ع �ل��ى م� ��دى أرب� �ع ��ة ع �ق��ود
بفضل اإلرادة والعزم الراسخ لدى
امل��دراء اإليرانيني أض��اف ،ان املوقع
اجل��غ ��رايف واجل �ي��وس �ي��اس��ي إلي ��ران
وأم�ن�ه��ا امل�ث��ال��ي وق��درت�ه��ا الدفاعية
ال��رادع��ة واحتياطياتها الضخمة
وال��ع��ش ��رات األخ � ��رى م ��ن م�ك��ون��ات

ال �ق��درة امل �ت��وف��رة ل��دي�ه��ا ،ستتحول
بسرعة اىل قدرة إقتصادية كربى
يف ال� �س ��اح ��ات ال �ت��ي ن� ��واج� ��ه ع�ل��ى
ص�ع�ي��ده��ا ال �ك �ث�ير م ��ن ال�ت�ح��دي��ات
وذلك يف ظل إدارتها القائمة على
العلم.
وأردف ،ان السبيل الوحيد إلنقاذ
ال�ب�لاد يكمن يف ع��دم م��د احلكومة
ي� ��ده� ��ا أم � � ��ام امل � �ص� ��رف امل� ��رك� ��زي
مقرتحا لرئيس اجلمهورية حجة
اإلس �ل�ام «ح �س��ن روح ��ان ��ي» ،اخت��اذ
ال� �ق ��رارات ال�لازم��ة إلس�ت�ق�لال ه��ذا
امل�ص��رف وذل��ك على أع�ت��اب تغيري
حمافظ املصرف املركزي.
وأض � ��اف اب ��و ت ��راب ��ي ف ��رد يف ذات
السياق خالل اخلطبة الثانية لصالة
اجلمعة يف طهران ،موجها خطابه
اىل رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة ،عليكم أن
تعملوا على تعيني شخص حيظى
بتأييد رئيسي السلطتني األخريني
حمافظا للبنك املركزي من بني
الشخصيات اإلق�ت�ص��ادي��ة الواعية

وامل ��دراء الكفوئني يف اجمل��ال املالي
يف البالد؛ حبيث يتمكن من اإلدارة
واإلش� ��راف على ال�س�ي��اس��ات املالية
يف البالد ال سيما املعنية بالعملة
الصعبة ب �ص��ورة مستقلة وبفضل
إدارته القومية القائمة على املعرفة.
وت ��اب ��ع ب ��ال �ق ��ول ،ط ��امل ��ا يضطلع

امل�ص��رف امل��رك��زي ب��دور ال يتجاوز
�دوق ل� �ت ��وف�ي�ر ت �ك��ال �ي��ف
ع� ��ن ص� � �ن � � ٍ
احلكومة والبالد ،لن يتسنى إحتواء
امل�ش��اك��ل اإلق�ت�ص��ادي��ة والتضخم
والثغرات اإلدارية القائمة حاليا يف
هذا الصدد.
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رؤية
ذكرى حرب تموز وانتصار
املقاومة االسالمية في لبنان
على كيان االحتالل الصهيوني
إثنا عشر عاماً على العدوان االسرائيلي
على لبنان يف متوز /يوليو عام ألفني وستة
الذي استمر ثالثة وثالثني يوماً وانتهى
ب��ان �ت �ص��ار ق ��وة ال � ��ردع ل�ل�م�ق��اوم��ة وإق� ��رار
ص�ه�ي��ون��ي ب�ف�ش��ل ذري� ��ع يف إدارة احل ��رب
وحتقيق أهدافها.
العملية تذرع بها كيان االحتالل لشن
حرب مفتوحة على لبنان كان قد حضر
هلا سابقاً ،حيث استمرت ثالثة وثالثني
ي��وم �اً أخ�ف��ق خ�لاهل��ا ع��ن حتقيق أي من
أه��داف��ه م��ا اض �ط��ره إىل ت�ع��دي��ل خططه
العسكرية وجداوله الزمنية مراراً وتكراراً
بعدما أدرك أنه دخل يف حرب استنزاف.
حم �ط��ات رئ�ي�س�ي��ة ن��وع�ي��ة غ�ي�رت مسار
احل��رب وم�ه��دت هلزمية اجليش ال��ذي ال
يقهر أبرزها كان استهداف البارجة ساعر
مخسة على اهلواء مباشرة مقابل سواحل
ال�ع��اص�م��ة ب �ي�روت .م�ع��رك��ة ب�ن��ت جبيل
وم ��ارون ال��راس هي األخ��رى بقيت عالقة
يف ال ��ذاك ��رة الصهيونية ب�ع��د أن توغل
جنود االح�ت�لال بالتوغل داخ��ل املناطق
احل��دودي��ة اللبنانية ليتفاجئوا مبقاومة
شرسة تكبدوا خالهلا خسائر ف��ادح��ة يف
األرواح والعتاد حسب اعرتافات صهيونية.
أما معركة وادي احلجري الذي وصفها
جنود االحتالل جبنهم واملعروفة مبذحبة
دبابات املريكافا ،فقد أنهت أسطورة هذه
الدبابات املريكافا وكانت سبباً مهماً يف
إيقاف العدوان .كما جلأ االحتالل اىل
ارت �ك��اب جم ��ازر حب��ق امل��دن�ي�ين م��ن نساء
وأطفال وع� ّزل مستهدفاً املنازل السكنية
وم��راك��ز االي� ��واء ليضغط ب��ذل��ك على
امل �ق ��اوم ��ة ل�ك�ن��ه ف �ش��ل ب ��ذل ��ك .وحب�س��ب
املنظمات احلقوقية ،فقد استشهد أكثر
من ألف مدني ،فض ًال عن حنو أربعة آالف
وأربعمئة جريح ،فيما جرى تدمري كامل
لعشرات اآلالف من املنازل.
وب �ع��د ف �ش��ل مج �ي��ع حم ��اوالت ��ه ،ط��ال��ب
االح �ت�لال ب��وق��ف احل ��رب وخ ��رج بتشكيل
جلنة فينوغراد اليت محلت رئيس الوزارء
االسرائيلي آن��ذاك ايهود أومل��رت حكومته
املسؤولية عن الفشل يف إدارة احلرب وتبع
ذلك موجة استقاالت يف صفوف عدد من
املسؤولني خصوصاً العسكريني.

