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مؤكداً انها تعتبر انتاج وامتالك السالح النووي حراما شرعا على االطالق..

القائد :ايران لم تتخذ الخطى في طريق صنع السالح النووي رغم قدرتها على ذلك

مشيراً الى تخليهم عن األكراد بين ليلة وضحاها..

نصر الله :األميركان ال يحفظون حلفاءهم وال يحترمون
االتفاقات ومن يراهن عليهم مصيره الخذالن

* أعلنا حرمة إستخدام السالح النووي وتخزينه لذا ال سبب يدعونا النتاج وامتالك سالح إستخدامه حرام اطالقاً
* مراتب ايران العلمية في بعض الفروع مثل النانو والتكنولوجيا
الحيوية تبعث على الفخر لكنها ليست كافية

* ترافق العلم مع الثقافة االنسانية الصحيحة يوفر االرضية
الستخدام البشرية للمنافع الحقيقية للعلم والمعرفة

* ال نأبى وال نتعالى من التعلم لكننا ال نريد ان تصبح جامعاتنا
مؤدية لدور إعادة انتاج الجامعات االميركية
* ندعو القامة عالقات وجمع النخب في غرب آسيا والعالم االسالمي
ومحور المقاومة والنخب الداعية للحق في العالم
* طريقنا ليس االشتراكية وال الديمقراطية الليبرالية بل اننا وببركة
االسالم قدمنا طريقا ثالثا للشعوب
طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد قائــد الثــورة االســامية ســماحة آيــة اهلل
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي ،بــان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تعتبــر
انتــاج وامتــاك الســاح النــووي حرامــا شــرعا علــى االطــاق ،الفتــا الــى ان
طهــران لــم تتخــذ الخطــى فــي طريــق صنــع الســاح النــووي رغــم قدرتهــا
علــى ذلــك.
واشــار ســماحة القائــد الخامنئــي خــال اســتقباله أمــس االربعــاء جمع ـاً
مــن الشــباب النخبــة الفائزيــن بأنــواع
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مشيراً الى أننا الزلنا نشاهد النيران في المنطقة خاصة اليمن..

الرئيس روحاني :مؤامرة أميركا في الضغوط
القصوى على شعبنا فشلت
* الحل األمني على الحدود الشمالية السورية والجنوبية التركية يمكن فقط عبر تواجد الجيش السوري

طهــران  -كيهــان العربــي -:اشــار رئيــس
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي ،الــى مؤامــرة
أميــركا فــي الضغــوط القصــوى علــى الشــعب

الى األكراد في سوريا :يوم كانت
النصيحة "بجمل"

األميركيــون يســتخدمونكم أدوات فــي
صراعهــم وفــي معركتهــم مــع النظــام فــي
ســوريا ومــع الجمهوريــة االســامية فــي ايــران
ومــع روســيا ومــع محــور المقاومــة ..وفــي نهايــة
المطــاف ســيعملون بمصلحتهــم ويتخلــون
عنكــم ويبيعونكــم فــي ســوق النخاســة".
نصيحــة تاريخيــة وجههــا األميــن العــام لحــزب
اهلل الســيد حســن نصــر اهلل فــي  16شــباط /
فبرايــر مــن العــام  . 2018نصيحــة لــو تلقفهــا
أكــراد ســوريا ،لمــا وصلــوا اليــوم الــى فكّــي
كماشــة ،كانــوا ليتجنبوهــا.
ســعت "قســد" الــى اســتغالل األزمــة
الســورية منــذ اندالعهــا .حينمــا كان الجيــش
العربــي الســوري يواجــه أقســى حــرب
كونيــة علــى ســوريا ،كانــت "قــوات ســوريا
الديمقراطيــة" طعنــة فــي خاصــرة الدولــة.
وضعــت "قســد" نصــب عينيهــا "حلــم" االنفصــال
عــن الوطــن ،وألجــل هــذا الهــدف تحالفــت مــع
كل مــن رأت أنــه يمكــن أن يحقــق لهــا الحمايــة
المزعومــة .لكنهــا للمــرّة األلــف ،لــم تتعلــم مــن
دروس التاريــخ ،فكانــت دميــة ســهلة التالعــب
بهــا ،اســتغلّتها االدارة األميركيــة تــارة ضــد
الدولــة الســورية ،وطــورًا ضــد األتــراك.
نصائــح كثيــرة ودعــوات وُجهــت الــى
األكــراد فــي ســوريا الــى العــودة لمنطومــة
الدولــة الســورية ،والعمــل فــي اطارهــا لحفــظ
األراضــي الســورية وســيادتها ،لكــن "قســد"
كانــت شــديدة االصــرار علــى تلقــي الصفعــة
األميركيــة ،التــي عــادة مــا تكــون مــن نصيــب
كل "المســتزلمين" لــدى االدارة األميركيــة،
واألمثلــة كثيــرة مــن لبنــان الــى اليمــن الــى
ســوريا.
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االيرانــي ،قائــا :ان جميــع
واألرقــام
االحصائيــات
ومعنويــات الشــعب تــدل
علــى ان مرحلــة تأثيــر
الضغــوط القصــوى قــد
انتهــت وفشــلت أميــركا
فــي ذلــك.
الرئيــس
وأكــد
روحانــي خــال اجتمــاع
الحكومــة أمــس األربعــاء،
أن مرحلــة تأثيــر الضغــوط القصــوى علــى
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أسوأ أزمة مالية في ميزانية األمم المتحدة..
أميركا مدينة بـ 1.5مليار دوالر
جونسون يواجه 'تمردا جديدا' في حكومته بعد
توجه مجموعة من الوزراء لالستقالة
سيناتور أميركي :تركيا ال تملك ضوءا
أخضر للدخول الى شمال سوريا
رئيس الوزراء اإليطالي يحذر من كارثية الحرب
االقتصادية بين اوروبا واميركا
على الصفحتين2و3

مشيراً الى أن فئة ضئيلة جداً حاولت استغالل هموم الشعب العراقي..

ظريف :إرهاب اميركا االقتصادي استهدف معيشة
الشعب االيراني وصحته

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد وزيــر الخارجية
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ،ان تحويــل االقتصــاد
والــدوالر الــى أدوات للحــرب ،أصبــح أســلوباً شــائعاً
فــي اطــار أدبيــات التعامــل الدولــي الســائدة حاليـاً.
واضــاف الوزيــر ظريــف فــي كلمتــه أمــام
المؤتمــر الدولــي فــي جامعــة الزهــراء (ع) النســوية
بالعاصمــة طهــران أمــس االربعــاء ،تحــت عنــوان
“اإلقتصــاد العالمــي والحظــر” قائــاً :أن دور هــذه
األدوات الحربيــة
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العوامية ..نظام البطش الطائفي
السعودي يعتقل العديد من
المواطنين الشيعة

المنطقــة الشــرقية – وكاالت انبــاء -:شــن
نظــام البطــش والقمــع الطائفــي الوهابــي التكفيري
الســعودي مدعوم ـاً بآليــات عســكرية حملــة علــى
مناطــق الســكان الشــيعة فــي مدينــة العواميــة
بالمنطقــة الشــرقية.
وقــد أرتكبــت قــوات أمــن وجيــش النظــام
الســعودي أعمــال عنــف بحــق الشــيعة شــرق
البــاد.
وجــاء فــي التقريــر أن النظــام الوهابــي
التكفيــري الســعودي مدعومــاً بآليــات عســكرية
شــن حملــة علــى مناطــق الســكان الشــيعة فــي
مدينــة "العواميــة".
والــى حــد اآلن لــم تصــل التقاريــر المفصلــة
عــن نتائــج تلــك الحملــة الوحشــية.

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن
نصــر اهلل أنــه ال يمكــن ألحــد أن يؤمّــن لألميركــي ويراهــن علــى االتفــاق
معــه ألن مصيــره ســيكون الخــذالن.
واشــار الســيد نصــر اهلل خــال كلمتــه فــي المجلــس العاشــورائي
االســبوعي بمجمــع ســيد الشــهداء "ع" ،الــى أن األميــركان تخلــوا عــن
األكــراد فــي ليلــة وضحاهــا وتركوهــم ،وهــذا مصيــر كل مــن يراهــن
علــى اميــركا.
ولفــت االميــن العــام لحــزب اهلل الــى أن كل التجــارب تؤكــد أن األميــركان ال
يحفظــون حلفاءهــم وال يحترمــون االتفاقــات.
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القوة البحرية لحرس الثورة االسالمية تدشن أسرع زورق بحري..

اللواء سالمي :نمتلك أحدث التقنيات الدفاعية ومنتصرون في حرب اإلرادات

* على قوى العالم كلها ان تعلم بانه لو أرادت التالعب بمصير
الشعب االيراني سنتالعب نحن ايضا بمصيرها
* اكثر التكنولوجيا الدفاعية المتطورة اليوم تحت تصرف شبابنا
الخبراء لتصنيع السفن الحربية واالرتقاء بها
* قدراتنا الدفاعية في تنامي مضطرد وعلينا ايجاد شبكة من جميع
الطاقات الداخلية للوقوف امام االعداء بقوة أكبر

طهــران  -كيهــان العربــي -:وصــف القائــد العــام
لقــوات حــرس الثــورة االســامية اللــواء حســين
ســامي ،الصــراع مــع العــدو بانــه صــراع االرادات،
مؤكــدا بــان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران
منتصــرة فــي هــذا الصــراع.
وقــال اللــواء ســامي خــال كلمتــه أمــام
الملتقــى الســادس للــزوارق الســريعة المنعقــد
فــي جامعــة «االمــام الخامنئــي» للعلــوم والتقنيــات
البحريــة فــي زيباكنــار بمينــاء انزلــي بمحافظــة
كيــان (شــمال البــاد) ،قــال :مــن دون االســتقالل
السياســي ال يمكــن الحديــث عــن ســائر اشــكال
االســتقالل.
واكــد انــه ال يحــق الي قــوة التدخــل فــي مصيــر
الشــعب االيرانــي ،واضــاف :علــى قــوى العالــم كلهــا
ان تعلــم بانــه لــو أرادت التالعــب بمصيــر الشــعب
االيرانــي ســنتالعب نحــن ايضــا بمصيرهــا.
واعتبــر نطــاق البحــر بانــه ســاحة المواجهــة
الرئيســية مــع االعــداء واضــاف ،انــه علــى القــوة
البحريــة رفــع قدراتهــا اكثــر فاكثــر لتحقيــق المزيــد
مــن االقتــدار.
وقــال ،ان اكثــر التكنولوجيــا الدفاعيــة المتطــورة

هــي اليــوم تحــت تصــرف الجمهوريــة االســامية
فــي ايــران وحــرس الثــورة االســامية لتصنيــع
الســفن الحربيــة واالرتقــاء بهــا.
واعتبــر قــدرة التخفــي بانهــا تشــكل الميــزة
االهــم للســفن الحربيــة ،واضــاف :ان نظرتنــا
التكنيكيــة والتكتيكيــة تســاعدنا فــي تصنيــع
الســفن الحربيــة واالرتقــاء بهــا.
واكــد اللــواء ســامي بانــه علينــا التحــرك
نحــو تصنيــع الــزوارق الحربيــة المســيّرة ،وان

مشيراً الى أن واشنطن تتخلى عن الجميع وال تتخلى عن مصالحها..

دعموش :انسحاب القوات االميركية من شرق
الفرات إقرار بفشل مشروعها

بيــروت  -وكاالت انبــاء -:اعتبــر نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي حــزب اهلل الشــيخ علــي
دعمــوش ،أن اعــان ترامــب االنســحاب مــن شــرق الفــرات وشــمال ســوريا هــو اقــرار فعلــي بفشــل
المشــروع االميركــي فــي ســوريا.
ولفــت الشــيخ دعمــوش الــى أن الحــروب الســخيفة التــي تحــدث عنهــا الرئيــس األميركــي ترامــب كان
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هــو ومــن ســبقه فــي االدارة االميركيــة مــن صنعهــا فــي المنطقــة

صنعاء تنفي انسحاب االمارات من قاعدة العند في محافظة لحج..

إحياء الذكرى الثالثة لمجزرة الصالة الكبرى التي إرتكبها الطيران السعودي في صنعاء

* خسائر كبيرة في األفراد والعتاد للجيش السعودي ومرتزقته بينهم قيادات في جبهات نجران والمصلوب وتعز والجوف وغيرها
كيهــان العربــي  -خــاص -:كشــف مصــدر عســكري رفيــع عــن كــذب مــا
تناقلتــه بعــض وســائل االعــام عــن انســحاب االمــارات مــن قاعــدة العنــد
فــي محافظــة لحــج.
وقــال المصــدر لصحيفتنــا ،انــه تــم ســحب قــوة مــن الســودانيين مــن
القاعــدة فــي اجــراء روتينــي ،مضيفـاً أن عمــل هــذه القاعــدة مرصــود مــن قبــل
اســتخبارات القــوات المســلحة اليمنيــة.

التوصــل الــى مثــل هــذا االنجــاز ممكــن فــي ضــوء
التكنولوجيــا التــي نمتلكهــا.
وصــرح بــان قــدرات البــاد الدفاعيــة فــي تنامــي
مضطــرد ،وعلينــا اليــوم ايجــاد شــبكة مــن جميــع
الطاقــات الداخليــة كــي نتمكــن مــن الوقــوف امــام
االعــداء بقــوة اكبــر.
واكــد بــان االعــداء لــن يكونــوا ابــدا عنصــر
تقدمنــا واضــاف ،ان قائــد الثــورة االســامية اليــوم
البقية على الصفحة7

هــذا وأحيــا اليمنيــون فــي العاصمــة صنعــاء الذكــرى الثالثــ َة لمجــزرةِ
ـران العــدوان الســعودي ،وراحَ ضحيتَهــا
الصالــة الكبــرى التــي ارتكبَهــا طيـ ُ
مايقــارب مــن ســبعِمائةِ شــهيدٍ وجريــح .واســتنكرَ المشــاركون جرائــمَ
بحــق اليمنييــن و صمــتِ المجتمــع الدولــي حياَلهــا.
العــدوان الســعودي
ِ
فقبــل ثــاث ســنوات أرتكــب طيــران تحالــف الحقــد والكراهيــة
البقية على الصفحة7
الســعودي االميركــي االماراتــي مجــزرة
راح ضحيتهــا مايقــارب مــن ســبعمائة شــهيد وجريــح غالبيتــه مــن

شؤون دولية
الخزعلي  :نمتلك أدلة على تورط اإلدارة األميركية
في األحداث التي شهدها البالد
فصائل المقاومة :نرفض كل أشكال التطبيع الذي يهدف
لجعل كيان العدو جزءًا طبيعياً في المنطقة
سوريا  :مصممون على التصدي للعدوان
بكل الوسائل المشروعة
الكرملين :بوتين يحذر أردوغان من انتهاك
سيادة ووحدة أراضى سوريا
على الصفحة8

