
ــة  ــة المرتزق ــب محاول ــدوان الســعودي عق ــف الع ــة تحال المشــتركة ومرتزق
ــة خــب والشــعف بالجــوف.  التقــدم باتجــاه منطقــة االســطر فــي مديري

كمــا ســيطرت القــوات اليمنيــة المشــتركة علــى عــدد مــن المواقــع التابعة 
للجيــش الســعودي جنــوب جبــل النــار قبالــة جيــزان، حيــث مشــاهد لجثــث 
مرتزقــة الســعودية واثــار الدمــاء المنتشــرة فــي مختلــف مواقــع المواجهــات 

عرضهــا االعــام الحربــي .

مستقباًل رئيس مجلس الشورى االسالمي والوفد المرافق له..

الرئيس الصيني يشدد على تطوير العالقات 
االستراتيجية الشاملة مع ايران 

طهــران - كيهــان العربــي:- هنــأ الرئيــس الصينــي "شــي جيــن بينــغ" 
الحكومــة والشــعب االيرانــي بالذكــرى االربعيــن النتصــار الثــورة االســامية، 
وقــال: ان الصيــن تؤكــد علــى تطويــر العاقــات االســتراتيجية الشــاملة مــع 

الجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
رئيــس  االربعــاء  أمــس  اســتقباله  خــال  الصينــي  الرئيــس  وقــال 
ــا  ــزور حالي ــذي ي ــي ال ــي الريجان ــور عل ــس الشــورى االســامي الدكت مجل

الصيــن علــى رأس وفــد وزاري سياســي وبرلمانــي رفيــع.
واكــد الطرفــان خــال اللقــاء الــذي عقــد بحضــور اعضــاء الوفــد االيرانــي 

علــى تطويــر العاقــات بيــن البلديــن.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية قواتها تسيطر على مواقع تابعة لجيش الغزو السعودي قبالة جيزان..

اليمن.. تقدم على عدة محاور للجيش واللجان وخسائر كبيرة تتكبدها قوات الغزو السعودي ومرتزقتها
* قصف صاروخي ومدفعي لقوات العدوان والمنافقين في الجروف والسالن ونجران والسديس و جبلي الدود وجحفان وتدمير العديد من اآلليات

الكونغرس األميركي يحّقق في سعي "ترامب" لبيع 
تكنولوجيا نووية حّساسة الى السعودية

CNN: أوضاع الداخل 
األميركي خطرة جدا

طهــران: كيهــان العربــي: تســبب اعــان 
حالــة الطــوارئ الوطنيــة مــن قبــل ترامــب فــي 

ــي الداخــل االميركــي. زعزعــة االوضــاع ف
ــع شــكاوى  ــون عــن رف ــراط يتحدث فالديمق
فــي   رفيــع  خبيــر  اعلــن  فيمــا  ترامــب  ضــد 
CNN ان الوضــع السياســي االميركــي ينــذر 

بالخطــر.

منددين بإجرامه وحربه على اليمن..

الهند تشهد تظاهرات احتجاجية حاشدة 
ضد زيارة أبن سلمان

مدينــة  شــهدت  انبــاء:-  وكاالت   - نيودلهــي 
الهنديــة  كرغيــل شــمال واليــة جامــو وكشــمير 
ولــي  زيــارة  علــى  احتجاجــا  حاشــدة  مظاهــرات 
العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان إلــى 

المنطقــة.
كمــا شــارك حشــد مــن الهنــود فــي مظاهــرات 
بــن  الســعودي محمــد  العهــد  ولــي  زيــارة  ضــد 
بعــد  وذلــك  اليهــا،  وصولــه  مــع  تزامنــًا  ســلمان 

مماثلــة مظاهــرات 

الوفاق: الشعب البحريني سيحقق أهدافه مهما قست آلة القمع الخليفية.. 

قضاء النظام الخليفي يصدر حزمة جديدة من األحكام 
القمعية بحق عشرات المواطنين في البحرين

مؤكدًا أن واشنطن توظف كافة امكانياتها ضد الشعب االيراني..

الرئيس روحاني: المؤامرات االميركية ضد الجمهورية االسالمية خاصة على الصعيد السياسي مآلها الفشل
* اميركا كانت تبحث عن هدفين من عقد مؤتمر وارسو هما التخويف من ايران وشطب قضية فلسطين اال انها اخفقت في تحقيقهما

مشيرًا الى مساعي ترامب لتهريب التقنية النووية للسعودية..

ظريف: ال حقوق االنسان وال البرنامج النووي هما 
القلق الحقيقي الميركا

طهــران - كيهــان العربــي:- انتقــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، االزدواجيــة االميركيــة والكيــل 
بمكياليــن فــي معاييرهــا، وقــال: ان تهريــب )ترامــب( التقنيــة النوويــة الــى الســعودية يكشــف جليــا النفــاق االميركــي.

ــا كان  ــم م ــر يتضــح للعال ــوم يم ــر"، أن كل ي ــي "تويت ــه الخاصــة ف ــى صفحت ــف عل ــر ظري ــب الوزي وكت
واضحــا لنــا فــا حقــوق االنســان وال البرنامــج النــووي همــا القلــق الحقيقــي الميــركا، أواًل قضيــة الصحفــي 
الــذي تــم تقطيــع جســده واالن بيــع التكنولوجيــا النوويــة بصــورة غيــر قانونيــة للســعودية يكشــفان تمامــا 

عــن نفــاق اميــركا.

مفندًا مزاعم العدو بالتشويش على نظامنا الصاروخي واعتبره كذبة كبرى..

حاجي زادة: شبابنا يخترق مركز القيادة والسيطرة للجيش االميركي في العراق
* العدو سعى في البداية لقمع فكرنا الثوري والتعبوي إال أن هذا الفكر أصبح اآلن ممتدًا من العراق وسوريا الى اليمن ولبنان وفلسطين وهو في طور التقدم

اميركا تخطط لبديل 
عن داعش

عالم دين باكستاني: ابن سلمان مبعث انتقاص للعالم 
االسالمي وسلوكه ال تيمت لالسالم بصلة

مجلة أميركية: حلم تشكيل الناتو 
العربي على وشك األفول

المقاتالت السعودية ستظل رابضة 
في مواقعها نتيجة الحظر

إعالم العدو: »نتنياهو ألغى زيارته إلى موسكو« 
ولكن االخيرة تقول شئ آخر

كتائب حزب الله العراق »تقصف« مواقع اميركية 
تأوي ارهابيين داخل سوريا 

هنية يدعو المقاومين للدفاع عن األقصى 
بكل اإلمكانات المتاحة

الجيش السوري ينفذ سلسلة ضربات بسالح المدفعية 
على مواقع تسلل المجاميع االرهابية

بوتين: سنستهدف أميركا إذا نشرت 
صواريخ في أوروبا

على الصفحة الثالثة العدد )10074( السنة التاسعة والثاثون ، الخميس 15 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  2 اسفند 1397 هـ ش،  21 شباط 2019م

واعظي: الصين ترغب في التعاون 
مع اآللية المالية االوروبية

* اعضاء مجلس االمن رفضوا االنسحاب من االتفاق النووي حيث 
تكبدت اميركا هزيمة مذلة في مجلس االمن

* نعيش ظروفا تبرز فيها نتائج حرب االرادات حيث ال شك من نجاح 
ارادة الشعب االيراني العظيم امام اميركا

* مبادئ شعبنا ثابتة ويتعامل مع القضايا بما تمليه مصالحه الوطنية 
وعلى الدول التي نتعامل معها أن ال تبالغ في مطالبها

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي ان اميــركا 
توظــف كافــة امكانياتهــا ضــد الشــعب االيرانــي 
وفــي المقابــل يقــاوم الشــعب االيرانــي امــام اميــركا 

بكامــل ارادتــه انطاقــا مــن ثقتــه بالــذات.
واضــاف الرئيــس روحانــي أمــس االربعــاء فــي 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء، ان المؤامــرات االميركيــة 
ايــران خاصــة  فــي  االســامية  الجمهوريــة  ضــد 
علــى الصعيــد السياســي مآلهــا الفشــل، مشــيرا 
الــى »اننــا نعيــش فــي ظــروف ســتبرز فيهــا نتائــج 
حــرب االرادات«، مؤكــدا ان »ال شــك بنجــاح ارادة 

ــركا”. ــام امي ــم ام ــي العظي الشــعب االيران
وفيمــا اشــار الــى فشــل اميــركا فــي دفــع اوروبــا 
ــي االنســحاب مــن خطــة العمــل  ــا ف ــى مواكبته ال
المشــترك الشــاملة )االتفــاق النــووي( نــوّه بــان 
اميــركا نظمــت قبــل اشــهر اجتماعــا ضــد ايــران فــي 
مجلــس االمــن معلنــة انــه ســيعقد علــى مســتوى 
القمــة اال انــه وبفعــل الضغوطــات المفروضــة عليهــا 
ــز  ــن يترك ــان االجتمــاع ل ــى االعــان ب اضطــرت ال

كيهــان العربــي – خــاص:- دكــت الوحدة الصاروخيــة والمدفعية 
للقــوات اليمنيــة المشــتركة بصــاروخ زلــزال1 وقذائــف مدفعيــة 
ــي  ــي ف ــي االميرك ــدوان الســعودي االمارات ــة الع ــات مرتزق تجمع
ــرة فــي  ــة الجــروف ومعســكر الســان، وكبدتهــم خســائر كبي تب

العــدة والعتــاد.
أمــا فــي الجــوف، فقــد تفجــرت مواجهــات ضاريــة بيــن القــوات اليمنيــة 

ــي  ــة ف ــت لجن ــاء:- أعلن ــورك - وكاالت انب نيوي
ــًا  ــت تحقيق ــا فتح ــي أنّه ــواب األميرك ــس الن مجل
لتحديــد مــا إذا كان الرئيــس دونالــد ترامب يســعى 

لبيــع تكنولوجيــا نوويــة حسّاســة الــى الســعودية 
تحقيقــًا لمصالــح شــركات أميركيــة مناصــرة لــه.

المكّلفــة  واإلصــاح  الرقابــة  لجنــة  واشــارت 
هــذا التحقيــق الــى اّن “العديــد مــن المبّلغيــن عــن 
المخالفــات، حــّذروا مــن تضــارب مصالــح يمكــن أن 
ــي. ــي الفدرال ــون الجنائ ــدرج تحــت نطــاق القان ين
وال يمكــن للواليــات المتحــدة قانونــًا أن تنقــل 
التكنولوجيــا النوويــة الــى دول ثالثــة مــا لــم تحصــل 
علــى ضمانــات بــأّن هــذه التكنولوجيــا ستســتخدم 

حصــرًا لغايــات ســلميّة إلنتــاج الطاقــة النوويــة.
وقــال رئيــس اللجنــة النائــب إيايجــاه كامينغــز 
ــق،  ــض تســليمه وثائ ــت األبي ــن البي ــب م ــه طل إن
بعــد  عقــد  باجتمــاع  المتعلقــة  تلــك  ســيما  وال 
ــن  ــع بي ــه وجم ــب مهام ــلم ترام ــن تس ــهرين م ش
صهــر الرئيــس وكبيــر مستشــاريه جاريــد كوشــنر 

كيهــان العربــي - خــاص:- علــى صعيــد القمــع 
والبطــش الطائفــي الخليفــي، أصــدر قضــاء الكيــان 
الدخيــل حزمــة جديــدة مــن األحــكام بحق عشــرات 
الموطنيــن، وصــل بعضهــا الــى المؤبــد وســحب 

ــا. الجنســية عــن خمســة وعشــرين مواطن
احــكام بالجملــة اصدرهــا القضــاء البحرينــي 
المؤبــد  الــى  تصــل  المواطنيــن  بحــق عشــرات 
وســحب الجنســية عــن خمســة وعشــرين مواطنــًا 
بتهــم وصفتهــا المعارضــة بانهــا كيديــة وسياســية.
بالســجن  الجنائيــة  المحكمــة  امــرت  فقــد 
ســنوات  وســبع  مواطنيــن  ثاثــة  علــى  المؤبــد 
علــى مواطــن رابــع وخمــس ســنوات علــى مواطــن 
العــراق  فــي  تدريبــات  تلقــي  بمزاعــم  خامــس 
وايــران، كمــا قضــت بالســجن خمــس ســنوات 
علــى مواطنيــن اثنيــن وســحب الجنســية عــن 

منهــم. خمســة 
كمــا تــم اصــدار احــكام علــى ســبعة عشــر 
الســجن  ابرزهــا  سياســي  طابــع  ذات  مواطــن 
ــن  ــم وســجن ســتة اخري ــى ســتة منه ــد عل المؤب

وســجن  ســنوات  عشــر 
ســنوات  خمــس  مواطــن 
اخريــن  ثاثــة  وســجن 
واســقاط  ســنوات  ثــاث 
ثاثــة  عــن  الجنســية 
منهــم وزعمــت المحكمــة 
قامــوا  المواطنيــن  أن 
ــى اســتعمال  ــب عل بالتدري
األســلحة وحيــازة عبــوات 
مفرقعــة وأســلحة لغــرض 
إرهابــي وإخفــاء مواطنيــن محكوميــن والدخــول 

البحريــن. وإلــى  مــن  والخــروج 
علــى ايــران بــل يتمحــور حــول الســام و االمــن و 

اســلحة الدمــار الشــامل.
رفضــوا  االمــن  مجلــس  اعضــاء  بــان  وصــرح 
االنســحاب مــن االتفــاق النــووي حيــث تكبــدت 

اميــركا هزيمــة مذلــة فــي مجلــس االمــن.
ــد  ــة لعق ــركا الرامي ــى محــاوالت امي ــا عل وتعليق
ان  روحانــي  الرئيــس  اوضــح  وارســو،  مؤتمــر 

ــينظم  ــر س ــة ان المؤتم ــي البداي ــت ف ــركا اعلن امي
ــي االطــراف  ــد معارضــة باق ــه وبع ــران إال ان ضــد اي
المعنيــة بالمؤتمــر اضطــرت الــى تغييــر موضوعــه 
واالعــان بانــه ســيتمحور حــول الشــرق االوســط.
واضــاف ان اميــركا بقيــت عاجــزة عــن تشــكيل 
اجتمــاع يحفــظ مــاء وجههــا فــي وارســو حيــث 

* وضعنا المعلومات التي حصلنا عليها تحت تصرف قوات 
محور المقاومة وتم تحقيق نجاحات كبرى

* إن كانت مزاعمهم حقيقة واقعة فلماذا يسعون بقوة وراء 
التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي االيراني؟

* لقد أنفقت أميركا الكثير إليجاد التنظيم االرهابي »داعش« 
لتوريط سوريا والعراق في حرب أهلية لـ 30 عاما

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر قائــد القــوة الجوفضائيــة لحــرس الثــورة 
ــى  ــي حاجــي زادة، مزاعــم العــدو بالتشــويش عل ــر عل ــد أمي االســامية العمي

النظــام الصاروخــي االيرانــي كذبــة كبــرى.
ــي مراســم أقيمــت  ــه ف ــي حاجــي زاد خــال كلمت ــر عل ــد أمي ــال العمي وق
الحيــاء ذكــرى الطلبــة الجامعييــن الشــهداء فــي مدينــة همــدان )غــرب البــاد(، 
قــال: ان مزاعــم العــدو باختراقــه نظامنــا الصاروخــي كذبــة كبــرى وان كان 
العــدو يقــول صوابــًا فــي ذلــك فلمــاذا يســعى وراء المفاوضــات بشــان برنامجنــا 

الصاروخــي.
وأشــار الــى مزاعــم أحــد المســؤولين االميركييــن حــول التشــويش علــى 
ــة  ــة واقع ــم حقيق ــذه المزاع ــت ه ــال: ان كان ــة، ق ــة االيراني ــة الصاروخي الصناع
فلمــاذا يســعون بقــوة وراء التفــاوض بشــأن البرنامــج الصاروخــي االيرانــي؟ إال 

أننــي أقــول بــان هــذه المزاعــم كذبــة وفضيحــة كبــرى.

وتابــع العميــد حاجــي زادة، انــه فــي مرحلــة مــا ســعت اميــركا والكيــان 
الصهيونــي للتخريــب فــي الصناعــة الصاروخيــة االيرانيــة اال انــه وفــي ظــل 
يقظــة وفطنــة شــبابنا فــي القطــاع الصاروخــي فقــد تــم إحبــاط هــذا التهديــد 
المعــادي بــل قمنــا فــوق ذلــك بتحويلــه الــى فرصــة كبــرى وثمينــة فــي ضــوء 

ــس(. ــزة تجس ــيرة وأجه ــرات مس ــا )طائ ــا عليه ــي حصلن ــم الت الغنائ
واضــاف، ان الكلفــة الباهظــة والمحــاوالت الفاشــلة التــي قامــت بهــا اميــركا 
للتخريــب فــي النظــام الصاروخــي االيرانــي هــو رد علــى احــد التســاؤالت التــي 
يوجههــا ترامــب للرئيــس االميركــي الســابق وهــو فــي اي منطقــة مــن الشــرق 

االوســط تــم انفــاق كل هــذه االمــوال الطائلــة ؟!!.
وتابــع بالقــول، لقــد أنفقــت اميــركا الكثيــر اليجــاد التنظيــم االرهابــي 
»داعــش« لتوريــط ســوريا والعــراق حســب قولهــم فــي حــرب أهليــة لفتــرة 30 

ــن ــن تقســيم هذي ــل فضــا ع ــا للعم عام
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