
ــي.  ــعودي االمارات ــري الس التكفي
وشــنت ســلطات الكيــان الخليفــي الدخيــل حملــة اعتقــاالت، طالــت عــددًا مــن 
المواطنيــن. فيمــا أكــد رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم أّن 

ــة. ــاب العدال ــي غي ــن ه ــي البحري المشــكلة األساســية ف

فيما ستلتحق بأسطول بحرية الجيش..

تصنيعنا العسكري يزود أول غواصة محلية 
شبه ثقيلة بصواريخ كروز

طهــران – كيهــان العربــي:- كشــف وزيــر الدفــاع العميــد أميــر حاتمــي، 
عــن تزويــد غواصــة "فاتــح" شــبه الثقيلــة بصواريــخ كــروز وضمهــا الــى 
أن  بعــد  القريــب،  المســتقبل  فــي  للجيــش  البحريــة  القــوات  اســطول 

نجحــت فــي اجــراء االختبــارات النهائيــة.
ــا أول  ــح" بإعتباره ــى ان "فات ــي ال ــر حاتم ــر أمي ــال الوزي وق
غواصــة ايرانيــة شــبه ثقيلــة تتمتــع بخصائــص فريــدة، مضيفــًا: 
وصممــت  بالمئــة  مئــة  الصنــع  محليــة  "فاتــح"  غواصــة  ان 
وصنعــت علــى يــد متخصصيــن فــي وزارة الدفــاع وتتمتــع 

ــم. ــي العال ــات ف ــدث التقني باح
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شؤون دولية في الذكرى الثامنة إلنطالق ثورة العز والكرامة واإلباء..

تظاهرات شعبية سلمية حاشدة تعم مناطق البحرين وتشكل انعطافة غير متوقعة للكيان الخليفي
*الشيخ عيسى قاسم: المشكلة األساس في البحرين هي افتقاد العدالة بالتعامل من جانب السلطة سياسيًّا وحقوقيا وقضائيا واقتصاديا واجتماعيا وفي كل األبعاد

نيويورك تايمز: هروب ضابطة االستخبارات األميركية 
الى ايران ضربة موجعة للسي آي إيه

الجبهة الشعبية: العرب الخائفون 
دقوا طبول الحرب ضد المقاومة

اصــدرت  انبــاء:-  وكاالت   - دمشــق 
الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين- القيــادة 
العامــة بيانــًا لهــا ادانــت فيــه حضــور وزراء 
عــرب مؤتمــر وارســو مــع كيــان االحتــال 
البعــض  بتصريحــات  ونــددت  الصهيونــي، 
منهــم فــي المؤتمــر عبــر توجيــه ســهام الغــدر 
ــة  ــة الفلســطينية ومحــور المقاوم ــى القضي ال
المتمثلــة بالجمهوريــة االســامية فــي ايــران 

وســوريا وحــزب اهلل.

اردوغان: عمليات مشتركة لتركيا وايران 
وروسيا في إدلب

انقــرة - وكاالت انبــاء:- أكــد الرئيــس التركــي "رجــب طيــب اردوغــان" أن تركيــا، وايــران، وروســيا، 
قــد تنفــذ عمليــات عســكرية مشــتركة فــي إدلــب 

الســورية ضــد المجموعــات المتطرفــة.
عــن  التركيــة  "حرييــت"  صحيفــة  ونقلــت 
"اردوغــان" قولــه فــي تصريحــات للصحفييــن، 
أمــس الســبت "العمليــة المشــتركة يمكــن أن 
وليــس  للتطــورات،  وفقــا  وقــت  أي  فــي  تبــدأ 
هنــاك أي عقبــات تقــف فــي طريقهــا، اإلجــراءات 
وازدهــار  وســعادة،  راحــة،  أجــل  مــن  الحاليــة 

الشــعب فــي إدلــب”.

هاآرتس: “اسرائيل” حليف غير رسمي في العدوان على اليمن..

الحوثي يؤكد مبدئية الشعب اليمني في عدائه للصهاينة 
والبراءة من الخونة المنافقين

كاشفًا أن أي محور من محاورنا الـ40 يمتلك اليوم أكثر مما كانت تمتلكه المقاومة في أيار عام 2000..

نصر الله: من حرر المنطقة ودفع بخطر "داعش" هو محور المقاومة وليس المنافق األميركي
* األميركان كانوا عامل تأخير في معركة القضاء على "داعش" في العراق وأرادوا االستمرار في نهب ثرواته كما فعلوا في سوريا بعد تحرير البوكمال ودير الزور

رافضة دعوة نائب الرئيس األميركي لإلنسحاب منه..

المانيا وفرنسا وموغريني: االتفاق النووي اتفاق فعال 
والحفاظ عليه خطوة قيمة 

ميونــخ - وكاالت انبــاء:- فــي اليــوم الثانــي مــن المؤتمــر األمنــي الــذي يســتمر ثاثــة أيــام فــي ميونيــخ، 
شــككت المستشــارة األلمانيــة "ميــركل" فــي خطــاب بالمؤتمــر، بقــرار الواليــات المتحــدة باالنســحاب مــن 

ســوريا، وأعتبــرت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )االتفــاق النــووي( خطــة فاعلــة .
كمــا أعلنــت دعمهــا لاتفــاق النــووي، وقالــت: إن االتفــاق النــووي، اتفــاق فعــال، والحفــاظ عليــه خطــوة 

قيمــة .

مشددا ان باكستان ستدفع ثمن دعمها لالجهزة االستخبارية المعادية أيضًا، خالل مراسم تشييع شهداء سيستان وبلوجستان..

اللواء جعفري: صبر ايران قد نفد وسنثأر لدماء شهدائنا من السعودية واالمارات بدعمهما لالرهاب
* االجهزة االستخبارية السعودية واالماراتية تتحدث علنا عن التخطيط لضرب االستقرار االمني في ايران وبأوامر من أميركا والكيان الصهيوني

الرد الصاعق سيطال االرهابيين 
وداعميهم 

العفو الدولية: طلبات لجوء السعوديين 
تزايدت على مستوى العالم

السعودية تطالب »إسرائيل« بالتكتم 
على ملف تطور العالقات

االستخبارات الصهيونية توصي بمواجهة فصائل 
المقاومة والحشد بإعتبارها تهديدا له

مادورو يتهم واشنطن بسرقة مليارات 
الدوالرات من فنزويال

الفياض : انتصار العراق يعتبر اطروحة مهمة 
لدحر االرهاب قدمناها لمؤتمر ميونيخ 

نشطاء ومثقفون فلسطينيون يطلقون حملة »التطبيع 
خيانة » من غزة ضد مشهد »وارسو«

الجيش السوري يدمر منصات إطالق صواريخ اإلرهابيين 
المنتشرة في ريف حماة وإدلب 

اإلندبندنت: سياسات ترامب ألحقت 
ضررًا هائاًل بالواليات المتحدة

على الصفحة الثانية العدد )10070( السنة التاسعة والثاثون ، االحد 11 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  28 بهمن 1397 هـ ش،  17 شباط 2019م

نواب الشعب يطالبون برد حاسم على الحادث 
االرهابي في سيستان وبلوجستان

* مؤتمر وارشو مؤتمر هزيل هدفه للقضاء على القضية الفلسطينية وإخراج 
العالقات العربية الصهيونية من السر الى العلن

* ايران قادرة على مد يد المساعدة للبنان فيما يتعلق بأزمة الكهرباء لكن النكد 
السياسي حرم اللبنانيين من الكهرباء منذ عام 2006

* هناك تشكيك واسع في داخل الجيش الصهيوني باستعداده لشن أي حرب 
على لبنان وعدونا واثق من قدرة مجاهدينا على دخول الجليل

ــال األميــن العــام  طهــران - كيهــان العربــي:- ق
مــن  إن  اهلل،  نصــر  حســن  الســيّد  اهلل  لحــزب 
بيــن قادتنــا الشــهداء توجــد الكثيــر مــن الجوانــب 
المشــتركة منهــا التواضــع وحســن الخُلــق واللهفــة 
لمســاعدة النــاس والعنفــوان والقــوة والشــجاعة 
الرؤيــة  وضــوح  الــى  باالضافــة  والــورع  والتقــوى 

والبصيــرة.
واكــد نصــر اهلل خــال كلمتــه فــي ذكــرى »القادة 
الشــهداء تحــدوا  اهلل  قــادة حــزب  أن  الشــهداء«، 
األعــداء رغــم الظــروف الصعبــة آنــذاك مــن ســيطرة 
المقاومــة  وأن  وداعميــه،  وعمائــه  لاحتــال 
ازدادت قــوة عامــًا بعــد عــام وخــّط بيانهــا كان دائمــا 
تصاعديــًا وال عــودة فيــه إلــى الــوراء«، مشــددًا علــى 
أن »قــوة المقاومــة ازدادت رغــم العقوبــات والحصــار 
ــل والعــدوان، ورغــم كل  ــال والقت والتشــويه واالغتي
جهــود أميــركا وإســرائيل للقضــاء عليهــا علــى مــدى 

عقــود.
وكشــف أن أي محــور مــن محاورنــا الـــ40 يمتلك 
اليــوم أكثــر ممــا كانــت تمتلكــه المقاومــة فــي أيــار/ 

* لن يتأتّى إصالح جاد لألوضاع وعالجٌ ناجعٌ لمشاكل الشعب ما لم تتم المشاركة 
السياسية الفعّالة التي يستحّقها شعبنا دستوريا

*الوفاق: النظام فشل فشاًل ذريعًا في تحقيق أي من أهدافه وأرجع البالد عشرات 
السنوات للخلف وأفرط بالسيادة الوطنية

ــز  ــورة الع ــاق ث ــة إلنط ــرى الثامن ــي الذك ــاص:- ف ــي – خ ــان العرب كيه
والكرامــة للشــعب البحرينــي، شــهدت مختلــف مناطــق البحريــن تظاهــرات 
شــعبية حاشــدة ليــل نهــار تخللتهــا صدامــات بيــن المتظاهريــن وقــوات 
نظــام البطــش الطائفــي الخليفــي المدعــوم مــن قــوات االحتــال الوهابــي 

صحيفــة  قالــت  انبــاء:-  وكاالت   – واشــنطن 
»نيويــورك« تايمــز األميركيــة إن هــروب ضابطــة 

ويــت«  الفــرد  »مونيــكا  األميركيــة  االســتخبارات 
ــة لاســتخبارات  ــة وثقيل ــة موجع ــران ضرب ــى اي ال

األميركيــة )الســي آي إيــه(.
وذكــرت الصحيفــة إن »مونيــكا ويــت«، التــي 
يقــال أنهــا انشــقت وفــرت الــى إيــران فــي عــام 
2013، ضابطــة فــي مكتــب مكافحــة التجســس فــي 

ســاح الجــو األميركــي.
واتهــم اإلدعــاء »مونيــكا« بتزويــد االيرانييــن 
ــك أســماء  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة أميركي بأســرار حكومي
عمــاء وتفاصيــل العمليــات، فــي ينايــر/ كانــون 

.2012 األول 
وجــاء فــي عريضــة االتهــام، أن »مونيــكا« التــي 
تبلــغ مــن العمــر 39 عامــًا، قــد ُأرســلت الــى مواقــع 
فــي الشــرق األوســط إلنجــاز عمليــات ســرية فــي 

مكافحــة التجســس.

كيهــان العربــي – خــاص:- دعــا قائــد الثــورة 
ــك بــدر الديــن الحوثــي  ــة الســيد عبــد المل اليمني
مســيرات  فــي  الخــروج  الــى  اليمنــي  الشــعب 
علــى  للتأكيــد  األحــد  اليــوم  جماهيريــة حاشــدة 
البــراءة مــن الخونــة المنافقيــن وعلــى ثباتــه علــى 
مواقفــه المبدئيــة اإليمانيــة وصمــوده المســتمر فــي 

التصــدّي للعــدوان.
مؤتمــر  أن  لــه،  بيــان  فــي  الحوثــي  وأكــد 
وارشــو الــذي انعقــد بتوجيــه وإشــراف أميركــي مــا 
ــا  ــرة حيكــت فيه هــو إال محطــة مــن محطــات كثي
ــزه عــن ســابقاته  ــا يمي ــة، وم ــى األم ــرات عل المؤام
مــن المحطــات الكثيــرة هــو الظهــور فــي العلــن لمــا 

كان يجــري فــي الخفــاء.
الخونــة  أن  الملــك  عبــد  الســيد  وأوضــح 
وأســيادهم أرادوا لشــعبنا العزيــز أن يكــون دميــة 
للكيــان الصهيونــي وأداة مــن أدوات أميــركا كمــا 
فعلــوا هــم، وأن يخــرج بذلــك مــن موقعــه الــذي 
شــرّفه اهلل بــه موقــع اإليمــان، وأرادوا لــه فــي ســبيل 
باســتقاله  يضحــي  أن  وخيانتهــم  توجهاتهــم 
وكرامتــه وحريتــه وأن يتخّلــى عــن قيمــه وأخاقــه، 

وهيهــات هيهــات.
تتوالــى  الكاشــفة  الشــواهد  أن  الــى  وأشــار 
بــكل وضــوح عــن خلفيــة وأســباب األحــداث التــي 
تجــري فــي المنطقــة، وطبيعــة الــدور التخريبــي 
وإســرائيل  أمريــكا  ألدوات  واإلجرامــي  والفتنــوي 
ــر  ــم، فمؤتم ــم وأنواعه ــكل فئاته ــن ب ــن المنافقي م
وارســو مــا هــو إال محطــة مــن محطــات كثيــرة 

حيكــت فيهــا المؤامــرات علــى األمــة.
ــز مؤتمــر وارشــو  ــا يمي ــي، أن م وأوضــح الحوث
عــن ســابقاته مــن المحطــات الكثيــرة هــو الظهــور 
فــي العلــن لمــا كان يجــري فــي الخفــاء، مؤكــدا 
أن شــعبنا العزيــز ثابــت بتوفيــق اهلل تعالــى علــى 

ــه  مواقف

مايــو مــن عــام 2000.
الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  علــى  وردًا 
ــاد قــوة حــزب اهلل ،  االميركــي »بومبيــو« حــول إزدي
قــال نصــر اهلل: موقفــه صحيــح والفضــل فيمــا شــهده 
ــا  ــوذ أو وجــود خاي ــا، لكــن ال صحــة لنف األعــداء لن
لنــا فــي فنزويــا، مؤكــدًا أنــه ليــس لدينــا أي خايــا 
أو مجموعــات أو تنظيــم لحــزب اهلل فــي أميــركا 
ــن  ــى التضام ــي الخــارج. مشــددًا عل ــة أو ف الجنوبي

ــة  ــي مواجه ــا ف ــي فنزوي ــادة السياســية ف ــع القي م
األطمــاع والمؤامــرات األميركيــة.

وحــول العــدو الصهيونــي قــال نصــر اهلل، هنــاك 
تشــكيك واســع فــي داخــل الجيــش الصهيونــي 
نفســه باســتعداده لشــن اي حــرب علــى لبنــان او 
غــزة، فعدونــا واثــق مــن أن مجاهدينــا قــادرون علــى 
الدخــول الــى الجليــل لكنــه يشــّكك بقدرتــه علــى 

دخــول أرضنــا. 

* السعودية واالمارات وأجهزتهما االستخبارية كانوا يخططون لعمليات 
انتحارية في ايران وقد تم التصدي لها

* الظروف أصبحت مختلفة عن الماضي وعلى حكومة باكستان ان تغير 
من تعاملها مع هذه العناصر المعادية للثورة االسالمية

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد حــرس الثورة اإلســامية 
اللــواء محمــد علــي جعفــري ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
ســتثأر لدمــاء شــهدائها مــن الســعودية واالمــارات بســبب دعمهمــا 
ــع  ــى باكســتان ايضــا ان تدف ــة، مشــددا ان عل للجماعــات االرهابي

ثمــن دعمهــا لاجهــزة االســتخبارية المعاديــة.
مراســم تشــييع  كلمتــه خــال  فــي  اللــواء جعفــري  وقــال 
ــة  ــتان بمدين ــتان وبلوجس ــي سيس ــة ف ــة اإلرهابي ــهداء العملي ش
اصفهــان )وســط البــاد(، قــال: ان الســعودية واالمــارات واجهزتهمــا 
االســتخبارية كانــوا يخططــون لعمليــات انتحاريــة فــي ايــران وقــد 
ــة االســامية  ــى ان اعــداء الجمهوري ــا، مشــيرا ال ــم التصــدي له ت
ــة التقــدم فــي ايــران. فــي ايــران كثيــرون وقــد اعــدوا العــدة لعرقل
واضــاف: إن قواتنــا المســلحة لديهــا العــزم الراســخ علــى ارســاء 

االمــن فــي المنطقــة، وأن علــى باكســتان ان تعلــم ان عليهــا دفــع 
ثمــن دعمهــا لاجهــزة االســتخبارية المعاديــة.

وتابــع اللــواء جعفــري: ســنثأر مــن الســعودية واالمــارات لدمــاء 
شــهدائنا، وعليهمــا ان يعلمــا ان صبــر ايــران قــد نفــد.

للجماعــات  باكســتان  تســمح  ال  بــأن  املــه  عــن  واعــرب 
االرهابيــة التكفيريــة بالتواجــد علــى اراضيهــا، معتبــرًا ســكوتها 
العمليــات  تكــررت  »اذا  إنــه  محــذرا  الجماعــات،  لتلــك  دعمــا 

مباشــرة«. فســنتدخل  االرهابيــة 
ــة،  ــوم الجمع ــورة االســامية، ي ــام لحــرس الث ــد الع وأكــد القائ
أن الجمهوريــة االســامية االيرانيــة ســتقوم بإجــراءات انتقاميــة ردا 
علــى المؤامــرات االرهابيــة، مضيفــا ان علــى الحكومــة الباكســتانية 

التــي آوت هكــذا عناصــر
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