
فــي المنطقــة نفســها.
ــة بكميــن محكــم  ــى والجرحــى مــن المرتزق وأكــد ســقوط عشــرات القتل
نفذتــه وحــدة الهندســة فــي رشــاحة الشــرقية قبالــة نجــران، وتــم تدميــر 
آليتيــن عســكريتين محملتيــن بالمرتزقــة فــي صحــراء األجاشــر قبالــة نجــران.

الســديس  قبالــة  موجــه  بصــاروخ  عســكرية  آليــة  تدميــر  تــم  كمــا 
واللجــان الجيــش  مدفعيــة  واســتهدفت 

منددة بالصمت القاتل لبعض دول المنطقة ومواكبتها لإلجرام الصهيوني االميركي..

الجمهورية االسالمية تدين بشدة االعتداءات واالنتهاكات االخيرة 
للمحتلين الصهاينة بحق المسجد االقصى

طهــران – كيهــان العربــي:- ادان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهرام 
قاســمي االعتــداءات واالنتهــاكات االخيــرة للصهاينــة فــي المســجد االقصــى 

واالماكــن التاريخيــة واالســامية فــي القــدس المحتلــة .
االخيــرة  الصهيونيــة  واالعتــداءات  االنتهــاكات  الــى  قاســمي  واشــار 
للمســجد االقصــى واالماكــن التاريخيــة واالســامية فــي القــدس المحتلــة 

مدينــا هــذه الممارســات لغاصبــي القــدس .
ــة  ــدس المحتل ــي الق ــي ف ــي والدين ــر العرق ــال: ان المجــازر والتطهي وق
تجــري بشــكل مســتمر ومنظــم منــذ احتــال االراضــي الفلســطينية، ولكــن 

الصمــت القاتــل لبعــض دول المنطقــة 
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شؤون دولية "ديلي إكسبريس" تكشف عن فضيحة إصابة جنود بريطانيين بمهمة سرية في اليمن..

الجيش واللجان يحققان انتصارات ميدانية ضد قوات العدوان السعودي االميركي والمرتزقة
* الحوثي: دول العدوان الغاشم مسؤولة عن عدم سماحها بوصول القمح الى مطاحن البحر األحمر في الحديدة

FATF تمهل إيران 4 أشهر لسن قوانين 
لمكافحة تمويل االرهاب

30 جامعة ايرانية ضمن الجامعات 
المتفوقة عالمياً

طهــران - كيهــان العربــي:- صنّفــت 30 جامعــة 
وتبــوأت  المتفوقــة  الجامعــات  ضمــن  ايرانيــة 
ــة الـــ 16  ــران المرتب ــي اي ــة االســامية ف الجمهوري
عالميــًا علــى صعيــد االنتــاج العلمــي كمــا أفــاد وزيــر 

ــي. ــي منصــور غام ــوم االيران العل
البــاد  جامعــات  إّن  غامــي،  وأضــاف 
الثــورة  انتصــار  بعــد  الفتــًا  تقدمــًا  حّققــت 
االســامية واليــوم يقــوم الخبــراء والمختصــون 

بــإدارة  االيرانيــون 

ايران تتبوأ مكانة الئقة بجراحة الفك والوجه 
وشكلت المالذ اآلمن

طهــران – كيهــان العربــي:- اســاليب جديــدة فــي جراحــة الوجــه والفكيــن تعطــي المســاحة لمعرفــة 
ــل اجرائهــا  ــا قبي ــا بعده ــل الجراحــة وم كل تفاصي
ــل  ــك برصــد كل تفاصي باســتخدام الحاســوب وذل
الجراحــة ونتائجهــا بمــا يقلــل المشــكات التــي 
ــه  ــا كشــف عن ــاء الجراحــة وهــو م ــد تحــدث اثن ق
والفكيــن  الوجــه  لعــاج   17 الدولــي  المؤتمــر 

بالعاصمــة طهــران.
عنهــا  كشــفها  حديثــة  وتقنيــات  ابحــاث  واكــدت 
االطبــاء المختصــون لتكــون بمثابــة االمــل والمــاذ اآلمــن 
لمعالجــة العديــد مــن الحــاالت المســتعصية فــي مجــال 

ــن. ــه والفكي ــاج الوج ع

مؤكدا أن الصواريخ الباليستية اإليرانية مسألة غير قابلة للتفاوض..

صالحي: بامكاننا إستئناف نشاطنا النووي بمستوى أعلى بكثير 
مما كانت عليه قبل خطة العمل المشترك

* الجمهورية االسالمية تراجع سياساتها وفقا لألحداث الجارية في المنطقة وليس بناء على مؤتمرات لم تفلح في أهدافها

بمشاركة الغواصة "فاتح" والمدمرة "سهند" للمرة األولى..

مناورة "الوالية 97" البحرية الكبرى للجيش تنفذ مرحلتها األولى بنجاح تام
* أكثر من )100( بارجة هجومية ومدمرات قاذفة للصواريخ ولوجستية وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات تشارك في المناورة

ريابكوف: اآللية المالية االوروبية توفر إمكانية 
التجارة مع ايران

 موســكو – وكاالت انبــاء:- صــرح مســاعد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي ريابكــوف أن اآلليــة الماليــة 
االوروبيــة الخاصــة )اينســتكس( توفــر إمكانيــة التجــارة بيــن ايــران والــدول االخــرى.

وقــال ريابكــوف، فــي تصريــح صحفــي ، إنــه ومــع بــدء تنفيــذ هــذه اآلليــة الماليــة ينبغــي أن تســهم فــي 
تســهيل التبــادل التجــاري بيــن ايــران والــدول االخــرى مثــل روســيا والصيــن.

واضــاف: رغــم أن الــدول االوروبيــة المؤسســة لهــذه اآلليــة الماليــة تباطــؤات فــي اطاقهــا إال أن هــذه 
اآلليــة تمضــي فــي هــذا الطريــق.

محذرًا الذين يقفون وراء الجماعات االرهابية من إختبار ايران ألن من أختبرها قد تلقى ردا قويًا..

اللواء سليماني: سنثأر لدماء شهدائنا وسنعاقب الزمرة الخبيثة في أي نقطة كانت من العالم
* رسالتي الى الشعب الباكستاني المسلم واألبي وبعض المسؤولين هناك هو اننا كنا نتصور بأن باكستان تعتبر ايران عمقها االستراتيجي

باكستان.. الحذر 
كل الحذر

الخارجية األميركية: االنسحاب العسكري من سوريا 
تغيير تكتيكي وال جدول زمنيا له!

بن زايد يسعى لهيمنة كاملة على كل 
اإلمارات بكسر دبي اقتصاديا

نقل زعيم »جبهة النصرة« أبو محمد 
الجوالني إلى مستشفى بتركيا

سعوديتان في هونغ كونغ مرتعبتان 
من نفس مصير خاشقجي

محللون وسياسيون : مخطط أميركي جديد يستهدف امن العراق 
من خالل ادخال المجاميع االرهابية من سوريا 

الجهاد االسالمي : الدول العربية التي تهرول نحو التطبيع 
مع  العدو الصهيوني أنظمة »متوحشة«

مستشارة الرئيس االسد : الشعب السوري لن يسمح ألحد بالتدخل 
في شؤونه الداخلية وتغيير هويته الوطنية 

موسكو: نتابع عن كثب تصريحات واشنطن 
المتناقضة بشأن سحب قواتها من سوريا

على الصفحة الثانية العدد )10075( السنة التاسعة والثاثون ، السبت 17 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  4 اسفند 1397 هـ ش،  23 شباط 2019م

العميد سالمي: معيار االنتقام العتداء زاهدان 
سيكون لمن يقف وراء االرهابيين

* منطقة المناورة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز 
وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي

* وألول مرة.. إطالق الصواريخ من الغواصات وإجراء تمارين لطائرات 
بدون طيار وقصف األهداف من الجو

منــاورة  نفــذت  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
الكبــرى مرحلتهــا األولــى  البحريــة  “الواليــة 97” 
بنجــاح تــام، حيــث حملــت شــعار “يــا زهــراء ع” 
حيــث  عمــان.  بحــر  فــي  بحــري  باســتعراض 
ستســتمر لثاثــة أيــام تشــارك فيهــا أكثــر مــن 
100 قطعــة بحريــة لســاح البحــر التابــع للجيــش 
قاذفــة  ومدمــرات  هجوميــة  بارجــات  تشــمل 
الصواريــخ ولوجســتية وغواصــات ثقيلــة وخفيفــة 
حاملــة  بقيــادة  ومروحيــات  وطائــرات  وبرمائيــات 

“خــارك«. مروحيــات 
البحريــة   ”97 “الواليــة  منــاورة   وتجــري 
الكبــرى للقــوة البحريــة للجيــش فــي منطقــة تبلــغ 
مســاحتها مليونــي كيلومتــر مربــع مــن مضيــق 
وشــمال  عمــان  وبحــر  مكــران  وســواحل  هرمــز 
10 درجــات شــمال  اإلــى مــدار  الهنــدي  المحيــط 

ــي واللجــان الشــعبية  ــق الجيــش اليمن ــي – خــاص:- حق ــان العرب كيه
االميركــي  الســعودي  العــدوان  قــوات  مواجهــة  فــي  ميدانيــة  انتصــارات 
ــعبه. ــن وش ــن اليم ــاع ع ــات الدف ــي جبه ــن ف ــه المنافقي ــي ومرتزقت االمارات

ــة بالجيــش  ــوة الصاروخي ــا، أن الق ــد مصــدر عســكري لصحيفتن ــد اك فق
واللجــان أطلقــت صــاروخ زلــزال1 علــى تجمعــات لمرتزقــة الجيــش الســعودي 
شــرق جحفــان فــي جيــزان، وتــم تدميــر آليــة عســكرية محملــة بالمرتزقــة 

الدوليــة  الهيئــة  أمهلــت  فــارس:-   – طهــران 
وغســيل  اإلرهــاب  تمويــل  بمكافحــة  المعنيــة 

األمــوال إيــران أربعــة أشــهر لســن قوانيــن بهــذا 
الدوليــة. والمعاييــر  تتــاءم  الخصــوص، 

ووفقــا لشــبكة »VOA« اإلخباريــة األميركيــة 
خــال  قــررت  المالــي  العمــل  مجموعــة  فــإن 
الجمعــة، تمديــد  الــذي عقــد  الــدوري  اجتماعهــا 
ــادم. ــران الق ــة يونيو/حزي ــران لغاي ــة إلي ــرة المهل فت
وزيــر  مســاعد  بيلينغســلي،  مارشــال  وقــال 
ــس الــدوري لمجموعــة  ــي والرئي ــة األميرك الخزان
إيــران  إذا لــم تقــر  إنــه  العمــل المالــي الدوليــة، 
فســيتم  الفتــرة،  هــذه  خــال  الملزمــة  القوانيــن 

تلقائــي. إجــراءات ضدهــا بشــكل  اتخــاذ 
ــي  ــة ف ــة للمنظم ــي الجلســة العام ويشــارك ف
باريــس نحــو 800 ممثــل مــن أكثــر مــن 200 دولــة 
ومنظمــة دوليــة، بمــا فــي ذلــك البنــك الدولــي 
واألمــم المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي وغيرهــا. 

ويتنــاول المؤتمــر

مســاعد  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
ــة  ــة الذري ــة الطاق ــس هيئ ــة رئي ــس الجمهوري رئي
إن  صالحــي،  أكبــر  علــى  الدكتــور  الوطنيــة 
ــن  ــي م ــران ال تعان ــي اي ــامية ف ــة االس الجمهوري
ــة،  ــا النووي ــق بطاقته ــا يتعل ــة فيم أي مشــاكل تقني
وبإمكانهــا اســتئناف نشــاطها النــووي بمســتوى 
أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل توقيــع االتفــاق 

النــووي.
واضــاف الدكتــور صالحــي، أن قــدرات ايــران 
علــى  محافظــة  هــي  بــل  معطلــة  غيــر  النوويــة 
ــوم  ــا العــودة لتخصيــب اليوراني مســتواها، وبإمكانه

بطاقــة أعلــى مــن الســابق.
أي  وارســو  مؤتمــر  تولــي  ال  طهــران  وأكــد، 
وعــدم  تذكــر،  نتيجــة  دون  انتهــى  ألنــه  أهميــة 
حضــور وزراء أو مســؤولين مــن الــدول األوروبيــة 

دليــل علــى فشــل المؤتمــر قبــل أن يبــدأ.
ــران  ــي اي ــة االســامية ف وأوضــح أن الجمهوري
فــي  الجاريــة  وفقــا لألحــداث  تراجــع سياســاتها 
ــح  ــم تفل ــرات ل ــى مؤتم ــاء عل ــس بن ــة ولي المنطق

ــا. ــي أهدافه ف
هنــاك  أن  ينــف  ولــم 
إيــران  واجهتهــا  صعوبــات 
فــرض  إعــادة  جــراء 
العقوبــات األميركيــة عليهــا، 
القطــاع  فــي  خصوصــا 

. فــي لمصر ا
اســتئناف  عــن  أمــا 
فقــال  النــووي؛  النشــاط 
هنــاك  صالحــي:  الدكتــور 
وإذا  النــووي  االتفــاق  بشــأن  متخصصــة  هيئــة 

هــذا المحيــط. وتشــارك غواصــة “فاتــح” ومدمــرة 
ــي  ــى ف ــرة األول ــًا للم ــن محلي ــهند” المصنوعتي “س

هــذه المنــاورة.
للجيــش  البحــر  ســاح  قائــد  وكان  هــذا 

األدميــرال حســين خانــزادي، اعلــن عــن إطــاق 
صواريــخ مــن الغواصــات االيرانيــة ألول مــرة فــي 
المنــاورة الكبــرى “الواليــة 97”، مضيفــًا: أن هــذه 

* سؤالنا لحكومة باكستان: الى أين تذهبون؟ لقد زعزعتم أمن جميع جيرانكم 
وهل بقي لكم جار آخر لم تقوموا بزعزعة أمنه؟

* االمام الخميني طرح قضية فلسطين كقضية جوهرية للعالم االسالمي وخطر 
الوهابية كمثال لالسالم االميركي في العالم االسالمي

* خطر الفكر الوهابي بات مشهودا اليوم في المنطقة والوهابيون بذلوا جهودا 
كبيرة لتشويه صورة االسالم وتزويره

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد فيلــق القــدس التابــع لحــرس الثــورة 
ــران  ــي اي ــة االســامية ف ــان الجمهوري ــواء قاســم ســليماني، ب االســامية الل
ســتثأر لدمــاء شــهداء االعتــداء االرهابــي االخيــر فــي محافظــة سيســتان 

ــران. ــوب شــرق اي وبلوجســتان جن
ــل بمحافظــة  ــة بابُ ــي مدين ــا خــال مراســم اقيمــت ف ــة القاه ــي كلم وف
اللــواء  قــال  المدينــة،  شــهداء  لذكــرى  احيــاء  البــاد(  )شــمالي  مازنــدران 
ســليماني: ان الحــادث االرهابــي االخيــر فــي زاهــدان كان مؤلمــا جــدا اال ان 
رســالتي الــى الشــعب الباكســتاني المســلم واالبــي وبعــض المســؤولين 
فــي باكســتان هــو اننــا كنــا نتصــور بــان باكســتان تعتبــر ايــران عمقهــا 

االســتراتيجي.

* أفضل وأبرز أصدقائنا هم المسؤولون في العراق وقد تم تحويل العراق من 
عدو الى صديق وهو من ثمار تأثير الثورة االسالمية

* الوهابية جذورها يهودية وقاموا بتدمير بلدين مسلمين بالمنطقة تحت 
يافطة »داعش« وقتلوا مئات االف االبرياء

واضــاف، لقــد اعلنــا لقــادة باكســتان مــرارا باننــا ندعمكــم فــي المنطقــة 
اال ان ســؤالنا الموجــه الــى الحكومــة الباكســتانية هــو الــى ايــن تذهبــون؟ 
لقــد زعزعتــم أمــن جميــع جيرانكــم وهــل بقــي لكــم جــار اخــر لــم تقومــوا 

بزعزعــة امنــه؟.
وقــال، انتــم الذيــن تملكــون القنبلــة الذريــة، اال تســتطيعون القضــاء 
علــى زمــرة يبلــغ عــدد عناصرهــا عــدة مئــات مــن االرهابييــن فــي 
المنطقــة؟ ومــن أبنــاء شــعبكم أنفســكم أي عــدد قتلــوا فــي العمليــات 
االرهابيــة المختلفــة؟ اننــا ال نريــد منكــم التعزيــة واي تعزيــة تريــدون 

ــي؟ . ــا للشــعب االيران تقديمه
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