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مؤكداً سماحته على ضرورة التّحلي بالوعي في مواجهة مؤامرات التّفرقة..

القائد :الشيعة والسنة في ايران وقفوا الى جانب بعضهم البعض في أصعب الميادين

مؤكداً لن نتوقف حتى تحرير كامل القدس الشريف..

الكعبي :سنصطف امام الكيان الصهيوني في كل
منطقة من محور المقاومة

صمود الجمهورية االسالمية امام الجاهلية الحديثة رغم الحظر والمؤامرات العسكرية والثقافية لألعداء هو من ثمار ايمان وتضحيات الشعب

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد قائــد الثــورة اإلســامية آيــة اهلل العظمــى
السّــيد علــي خامنئــي أن الشــيعة والسّــنة فــي الجمهوريــة االســامية كانــوا
واليزالــون جنبــا الــى جنــب بعضهــم البعــض فــي أصعــب المياديــن.
واشــار ســماحة القائــد الخامنئــي خــال اســتقباله القائميــن علــى تنظيــم
مؤتمــر شــهداء محافظــة سيســتان وبلوجســتان (جنــوب شــرق البــاد)؛ اشــار
الــى المــودة العميقــة التــي يكنهــا ألهالــي سيســتان وبلوجســتان؛ واصفــا إياهــم
بانهــم مــن الطوائــف الالمعــة والفريــدة مــن حيــث الماضــي التاريخــي؛ الفتــا
الــى ان هــذه الميــزات التــي يتحلــى بهــا األهالــي فــي سيســتان وبلوجســتان
لــم تلــق اهتمامــا فــي الحقبتيــن القاجاريــة والبهلويــة وهــذا مــا ادى الــى عــدم
تفتــق الطاقــات التــي يتحلــى بهــا اهالــي المنطقــة.
واعتبــر ســماحة قائــد الثــورة االســامية الخدمــات التــي حظيــت بهــا هــذه
المنطقــة بعــد الثــورة االســامية تشــير الــى المحبــة المتبادلــة بيــن النظــام
والشــعب ،مشــيرا الــى االحتياجــات التــي تقــدم بهــا مُحافــظ هــذه المنطقــة
وقــال :احتياجــات أهالــي المحافظــة
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مع رفع صيحات التكبير ابتهاجا بالمناسبة..

الشعب البحريني يبدأ أولى خطوات العصيان المدني
في ذكرى ثورة العز والكرامة

* تيار العمل االسالمي :ثورة البحرين لن تتوقف وال تصالح مع حكام ال ثقة مطلقاً فيهم

كيهــان العربــي  -خــاص -:بــدأ الشــعب
البحرينــي الصامــد والمقــاوم مســاء أمــس الثالثــاء
أُولــى خَطــوات العصيــان المدنــي عبــر رفــع
انطــاق مســيراتِ
صيحــات التكبيــر تَزامنــاً مــع
ِ
وقــرع ُ
الطبــول ،تلبيــة لدعــوة المعارضــة
التعبئــةِ
ِ
البحرينيــة .
كمــا دعــت القــوى الثوريــة الجماهيــر الــى
إغــاق المحــات التجاريــة وإطفــا ِء األنــوار
ٍ
الخارجيــةِ للمنــازل ،إحيــا ًء للذكــرى الســابعة
إلنطالقــة ثــورة  14فبرايــر ثــورة العــز والكرامــة.
فــي هــذا االطــار دعــت حركــة الحريــات
والديمقراطيــة (حــق) الــى المشــاركة الواســعة فــي
إحيــاء ذكــرى ثــورة  ١٤فبرايــر ،وشــددت علــى “عــدم
اإلنخــداع بمراوغــات األعــداء وخبثهــم” ،مشــيرة
إلــى مــا وصفتهــا “باإلشــاعات ودعــوات اإلرجــاف
التــي يــراد بهــا كســر عزيمتنــا وإخمــاد لهيــب
غضــب الجماهيــر”.
مــن جانبهــا قــال تيــار العمــل اإلســامي أن

ثــورة  14فبرايــر هــي ثــورة
ضــد قبيلــة كانــت وال تــزال
ظالمــة مســتكبرة ،مضيف ـاً:
أن ثــورة البحريــن لــن
تتوقــف ،وال تصالــح فيهــا
مــع حــكام ال ثقــة مطلقــاً
فيهــم ،جُربــوا مــراراً فنكثــوا
بالعهــود .حــكام قُســاة
ســفكوا الدمــاء وهتكــوا
حرمــة األعــراض ،يبغضــون
شــعبنا ويفرقــون بيــن طوائفــه وينهبــون ثرواتــه
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طهــران  -فــارس -:توقعــت منظمــة األمــم المتحــدة فــي أحــدث تقريــر لهــا أن النمــو االقتصــادي فــي إيــران
ســيقف عنــد أكثــر مــن  %5خــال عامــي  2018و .2019
وأقدمــت المنظمــة فــي التقريــر الصــادر عنهــا
يحمــل إســم " آفــاق الظــروف اإلقتصاديــة فــي
العالــم" علــى دراســة الظــروف اإلقتصاديــة العالميــة
خــال العاميــن المذكوريــن وفــي قســم منــه
تطرقــت الــى األوضــاع االقتصاديــة لــدول منطقــة
جنــوب آســيا مــن بينهــا إيــران .
حســب التقريــر ،مــن المتوقــع أن يرتفــع معــدل
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول هــذه المنطقــة
وهــي ايــران
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الفروف :ال داع للتجبير ما لم يكن هناك كسر
الشهر القادم ..وزراء خارجية روسيا
وإيران وتركيا يبحثون األزمة السورية

آســتانة  -وكاالت انبــاء -:قــال وزيــر خارجيــة
كازاخســتان خيــرت عبــد الرحمنــوف امــس
الثالثــاء إن وزراء الخارجيــة الروســي واإليرانــي
والتركــي يعتزمــون االجتمــاع شــهر أذار /مارس
المقبــل لمناقشــة التطــورات فــي ســوريا.
وأضــاف الوزيــر الكازاخســتاني أن
األطــراف الثالثــة لــم تتفــق بعــد علــى
تاريــخ ومــكان عقــد االجتمــاع بالتحديــد
لكــن العاصمــة أســتانة مــن بيــن الخيــارات
المطروحــة.
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على الصفحتين2و3

تقرير أممي :ارتفاع معدل الناتج المحلي االجمالي
اليران لعامي  2018و 2019

منتقداً تذرع ترامب الصالح االتفاق النووي..

موســكو  -وكاالت انبــاء -:انتقــد وزيــر الخارجيــة
الروســي «ســيرغي الفــروف» إصــرار الواليــات

وول ستريت جورنال :رجال االعمال
يخشون دخول السوق السعودية
العراق يريد االنضمام إلى حلف
روسيا مع تركيا وإيران
لودريان :المعتقالت الفرنسيات قدمن
إلى العراق لمحاربة مبادئنا
مشروع الميزانية األمريكية  2019يتضمن
نفقات بناء السفارة بالقدس المحتلة

المتحــدة االميركيــة علــى «إصــاح االتفــاق
النــووي»؛ مصرحــا فــي معــرض التعليــق انــه «ليس
هنــاك داع للتجبيــر مــا لــم يكــن هنــاك كســر».
وانتقــد « الفــروف» فــي حديثــه مــع قنــاة
«روســيا »1-إصــرار إدارة الرئيــس األميركــي ترامــب
علــى «إصــاح االتفــاق النــووي» مــع إيــران.
وقــال :الواليــات المتحــدة ال تريــد التراجــع عــن
االتفــاق النــووي بنفــس المســتوى الــذي تريــد
فيــه إصــاح االتفــاق النــووي؛ الواليــات المتحــدة
تريــد مــن األطــراف األوروبيــة فــي هــذا االتفــاق أي
بريطانيــا ،فرنســا وألمانيــا أن تتعــاون مــع واشــنطن
فــي هــذا الموضــوع.
وشــدد وزيــر الخارجيــة الروســية :هنــاك مثــل
أميركــي يقــول :ليــس هنــاك داع للتجبيــر مــا لــم
يكــن هنــاك كســر؛ فــي الحقيقــة إن هــذا االتفــاق
هــو مؤثــر للغايــة ،والبعــض يحــاول تجبيــر هــذا
االتفــاق لكنّــه يجــب عليهــم كســره أوال ...وهــذا
أمــر ســيئ.

بيــروت  -وكاالت انبــاء -:اكــد اميــن عــام حركــة النجبــاء الشــيخ اكــرم
الكعبــي علــى وقــوف الحركــة الــى جانــب حــزب اهلل ،قائــا :لــن نتوقــف
حتــى تحريــر كامــل القــدس الشــريف وســنصطف امــام الكيــان الصهيونــي
فــي كل منطقــة مــن محــور المقاومــة.
وكان الكعبــي قــد زار أمــس "روضــة الشــهداء" بمناســبة ذكرى استشــهاد
القائــد البــارز فــي حــزب اهلل الحــاج "عمــاد مغنيــة" وادى مراســم االحتــرام
لشــهداء المقاومــة فــي لبنــان خــال المواجهــة مــع الكيــان الصهيونــي
الغاصــب والعصابــات التكفيريــة ،وزار مرقــد الشــهيد الشــيخ راغــب حــرب،
والشــهيد الســيد عبــاس الموســوي
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مشدداً أنه ال عودة وال رجعة عن مسيرتها المباركة..

الرئيس روحاني :شعبنا عاقد العزم على مواصلة مسار الثورة االسالمية الذي بدأه قبل  40عاما

* الثورة االسالمية جاءت لتحقيق االستقالل والسيادة * ما دام التالحم والتكاتف قائما في المجتمع ستدوم الثورة االسالمية
الوطنية والحرية والثقافة االسالمية والوطنية

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد رئيــس
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي ان الثــورة
االســامية جــاءت لتحقيــق االســتقالل والســيادة
الوطنيــة والحريــة والثقافــة االســامية والوطنيــة
والجمهوريــة واالســامية ،معربــا عــن اعتقــاده بــان
هــذه المســيرة والنهــج ال يمكــن العــودة والرجــوع
عنــه.
واكــد الرئيــس روحانــي أمــس الثالثــاء خــال
اجتمــاع مشــترك مــع المحافظيــن مــن كافــة انحــاء
البــاد ،قائــا :ان الشــعب االيرانــي عاقــد العــزم
علــى مواصلــة المســار الــذي بــدأه قبــل اربعيــن
عامــا .
واضــاف فــي الوقــت نفســه ان مواصلــة هــذه
المســيرة ال يعنــي عــدم وجــود مشــاكل فــي البــاد
بــل ثمــة مشــاكل يجــب معالجتهــا.
واكــد رئيــس الجمهوريــة ،ان االســتقالل
يعنــي منــع االجانــب مــن التدخــل فــي

وأي قوة خارجية أو زمرة ال يمكنها فعل شيء

شــؤوننا ومصيرنــا،
واضــاف :فــي حــال
الشــعب
تخييــر
االيرانــي بيــن التنعــم
باالســتقالل أو تدخــل
االجانــب فــي شــؤون
ســيقول
البــاد،
2ر %89ايضــا باننــا
نريــد االســتقالل
كمــا صــوت بنفــس
النســبة فــي بدايــة الثــورة االســامية .
واضــاف :ان الشــعب االيرانــي كان يطمــح
للحريــة ،ولــو ســالنا النــاس هــل تريــدون الحريــة
ام القمــع؟ هــل تريــدون الحريــة ام االســتبداد؟ هــل
تريــدون الســيادة الوطنيــة ام الفــرد؟ ســيكون جــواب

الشــعب ذاتــه ،اي ان ذات النســبة البالغــة اكثــر مــن
 %98التــي صوتــت للجمهوريــة االســامية فــي
ذلــك اليــوم ســتصوت اليــوم ايضــا.
وقــال الرئيــس روحانــي :ان المشــاركة
الحماســية فــي مســيرات  22بهمــن ( 11شــباط /
فبرايــر) فــي جميــع االقضيــة والنواحــي والقــرى
واالريــاف فــي البــاد كانــت عظيمــة جــدا واثبتــت
بــان الشــعب عــازم علــى مواصلــة الطريــق الــذي
بــدأه قبــل نحــو  40عامــا.
وشــدد بالقــول ،مــن الممكــن ان تكــون
للشــعب انتقــادات حــول اســلوب وكيفيــة تنفيــذ
البرامــج وادارة االمــور اال انــه يريــد احتــرام ثقافتــه
الوطنيــة والدينيــة وال احــد يريــد ان يكــون هنالــك
فســاد فــي المجتمــع.
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مشدداً أن العالقة بين العراق وإيران هي األكثر تميزاً..

حمودي :الكيان الصهيوني الينام إال وهو خائف
من نموذج الثورة االسالمية

بغــداد  -وكاالت انبــاء -:وصــف رئيــس المجلــس األعلــى اإلســامي العراقــي همــام حمــودي امــس
الثالثــاء الثــورة االســامية فــي إيــران بـــ "المعجــزة" فــي ظــل ظــرف كان العالــم فيــه "خاضعـاً لهيمنــة القــوى
أن الكيــان الصهيونــي ال ينــام إال وهــو خائــف مــن هــذه الثــورة وأنموذجهــا.
الكبــرى" ،فيمــا بيّــن ّ
وقــال حمــودي فــي حديــث علــى هامــش مشــاركته مــع قيــادات المجلــس األعلــى فــي الحفــل الــذي
أقامتــه ســفارتنا ببغــداد بمناســبة الذكــرى الســنوية
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للتضليل على الفشل المتتالي لقواته والمرتزقة في سوح المعارك..

طيران العدوان السعودي الغاشم يشن عشرات الغارات على عدة مناطق في حجة وسقوط ضحايا

* عمليات نوعية للقوات اليمنية المشتركة تكبد الجيش السعودي

* القوات السعودية والمرتزقة يفشلون في الزحف نحو ميدي

ومرتزقته خسائر كبيرة بينهم قادة وسودانيين

ومأرب ويتكبدون خسائر كبيرة في العدة والعتاد

كيهــان العربــي  -خــاص -:كثــف طيــران العــدوان الســعودي األميركــي
أمــس الثالثــاء مــن غاراتــه الهســتيرية علــى مديريــة حــرض وميــدي بحجــة
وحيــران خــال اليوميــن الماضييــن ،حيــث شــن أكثــر مــن  30غــارة .
كمــا ارتكــب طيــران العــدوان الســعودي االميركــي أمــس مجــزرة

مروعــة باســتهدافه ســوق حضــاض الشــعبي بمحافظــة حجــة ،مــا أدى إلــى
استشــهاد  3مواطنيــن وإصابــة  4آخريــن فــي حصيلــة أوليــة .
وكان طيــران العــدوان الغاشــم شــن خــال الـــ 24الســاعة الماضيــة 37
غــارة علــى ســت محافظــات ونجــران
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شؤون دولية
الحشد الشعبي :من المعيب ان يطالب اتحاد القوى بشرعنة
االحتالل االميركي للعراق من جديد

أوساط فلسطينية :تصعيداالشتباك مع االحتالل
ضرورة وطنية إلنقاذ القضية من التصفية
دمشق" :إسرائيل" ستتواجه "بمفاجآت أكثر"
في سوريا كلما حاولت االعتداء
رئيس مجلس النواب الليبي :تركيا
وراء التفجيرات في ليبيا
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