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40000ريال

مشدداً أن "إسرائيل" زرع شيطاني يريد أن يفتك باألمة..

نعيم قاسم :الجمهورية االسالمية العائق أمام تغريب األمة وطمس معالم ثقافتهاوحضارتها

مؤكداً أن شعوب األمة لن تتخلف عن المواجهة..

الشيخ عيسى قاسم :الحكومات المط ّبعة
ال تصمد أمام العمل المقاوم الموحد

ما حدده االمام الخامنئي من ثوابت تتمثل بنصرة فلسطين والقدس ،يرسي دعائم القدرةعلى التحرير ونجاحات محور المقاومة

* االمام الخميني نهضلتأسيس الجمهورية االسالمية ليحدد مسارا
عالميا جديدا ليعيداالنسان الى أصالة الدين
* الشهيد سليماني والقادة الشهداء كانوا سببا من أسباباالنتصار
والنجاح والوقوف بوجه المشروع الصهيوني
* ايران درة المقاومة والصالح واالستقالل ،صمدت امام أعتىالطغاة والتآمر
الدولي وما زالت تشع في دنيا الحرية والكرامة
محملة الشيطان األكبر مسؤولية الهجوم على سفارتنا..

طهران :هجوم كابل االرهابي نموذج لحرب
االنابة االميركية في افغانستان

طهــران – كيهــان العربــي -:اكــد المتحــدث باســم
وزارة الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة ،ان الهجــوم االرهابــي
الــذي طــال صبــاح أمــس الســبت العاصمــة االفغانيــة
كابــل ،جسّــد نموذجــا لحــرب االنابــة التــي تقودهــا
اميــركا وممارســات حلفائهــا االرهابييــن فــي هــذا البلــد؛
محمّــا واشــنطن المســؤولية المباشــرة فــي ذلــك.
ونــدد خطيــب زادة اصابــة عــدة صواريــخ أمــس الســبت
علــى مدينــة كابــل بكافــة االعمــال االرهابيــة التــي تطــال
الشــعب االفغانــي واالماكــن المدنيــة بمــا فــي ذلــك جــزء
مــن فنــاء الســفارة االيرانيــة فــي العاصمــة االفغانيــة.
كمــا اعــرب المتحــدث باســم وزراة الخارجيــة عــن
تضامنــه مــع الحكومــة والشــعب االفغانييــن ،الســيما
عوائــل ضحايــا هــذا الهجــوم الصاروخــي االرهابــي؛
مصرحــا  :انــه خــال الهجــوم االرهابــي الصاروخــي الــذي
اســتهدف اليــوم عــددا مــن المناطــق ومنهــا المنطقــة
الدبلوماســية فــي مدينــة كابــول ،تشــير التحقيقــات
الجاريــة لحــد االن الــى اصابــة صــاروخ واحــد علــى الفنــاء
الداخلــي للســفارة االيرانيــة فــي هــذه المدينــة؛ مــا ادى

الــى اضــرار بســيطة فــي
بعــض االجهــزة هنــاك.
واعــرب عــن ارتياحــه
«لعــدم وجــود اي خطــر
يتهــدد كــوادر الســفارة
االيرانيــة لــدى افغانســتان»؛
واصفــا هــذا العمــل االرهابــي
بانــه «نمــوذج لحــرب
االنابــة التــي تقودهــا
امريــكا وممارســات حلفائهــا
االرهابييــن فــي هــذا البلــد»،
ومحمــا واشــنطن المســؤولية المباشــرة فــي ذلــك.
وتعرضــت العاصمــة االفغانيــة كابــل صبــاح
أمــس الســبت الــى  14صاروخــا ،مــا اســفر عــن
مقتــل  3مدنييــن واصابــة  11اخريــن؛ بحســب وزارة
الداخليــة االفغانيــة.

تماشياً مع السياسة االميركية العدائية..

الترويكا االوروبية تتهم ايران بنقض
مواد خطة العمل المشترك !

طهران/كيهــان العربــي :ادعــت الترويــكا
االوروبيــة فــي بيــان ،ان ايــران وعلــى العكــس مــن
حســن نواياهــا قــد ارتكبــت انتهــاكات جــادة فــي
تطبيــق تعهداتهــا حيــال خطــة العمــل المشــترك!
فقــد ادعــت فرنســا وبريطانيــا والمانيــا
كاطــراف مشــاركة فــي خطــة العمــل المشــترك،
انهــم ســعوا لحفــظ هــذا االتفــاق واعربــوا عــن
اســفهم لخــروج اميــركا منــه.
وجــاء فــي البيــان؛ «نحــن كمشــاركين فــي
خطــة العمــل المشــترك ،نشــدد مــرة اخــرى
علــى اســتمرار
البقية على الصفحة7

مصادر روسية :اإلمارات تدعم حفتر
بمنظومة دفاع جوي جديدة

صحيفة تركية :ابن سلمان باع
القدس لالحتالل
حتى تطبيعهم ال كالمطبعين..
صحفي بحريني :نحن صهاينة
صحيفة فرنسية :ابن سلمان الخاسر
األكبر من رحيل ترامب

على الصفحتين2و3

 75مشرعا ً اميركيا ً يطالبون إدارة ترامب
لتقليل العقوبات على ايران

واشــنطن – وكاالت انبــاء :طالبــت
مجموعــة مــن المشــرعين الديمقراطييــن
فــي اميــركا خــال رســالة الــى وزيــر
الخارجيــة ووزارة الخزانــة االميركيــة،
بخفــض العقوبــات علــى ايــران.
فحســب مجلــة «فاريــن بوليســي»
فــان  75مشــرعا اميــركا منهــم «اليزابيــت
وارن»،
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موسكو :سياسة الضغوط القصوى االميركية
ضد ايران فشلت

موســكو  -وكاالت انبــاء -:اشــار منــدوب
روســيا الدائــم لــدى المنظمــات الدوليــة فــي
فيينــا «ميخائيــل اوليانــوف» الــى فشــل سياســية

طهــران – كيهــان العربــي -:اكــد نائــب األميــن العــام لحــزب اهلل الشــيخ نعيــم قاســم ،أن
«إســرائيل» زرع شــيطاني يريــد أن يفتــك باألمــة ليشــتتها ويســتغل خيراتهــاوإمكانياتهــا» ،مشــيرًا
الــى أننــا أمــام كيــان غاصــب ،زرعــه الغــرب فــي منطقتنــا وتحديــدًابريطانيــا ورعتــه اميــركا مــن أجــل
أن تصــل الــذراع الغربيــة إلــى كل منطقتنــاوحياتنــا ليفــرض شــروطه وأفــكاره علين ـا.»
وقــال الشــيخ نعيــم قاســم فــي كلمــة لــه خــال مؤتمــر جامعــةالمدرســين فــي
قــم المقدســة ،إن الحــكام العــرب ،وخصوصــا الخليجييــن ،نــاوروا وتبنــوا القضيــة
الفلســطينية بالــكالم ،ودعموهــا بشــروطهم لتجفيــف مواردهــا العســكرية والماديــة،
واســتخدموا بعــض المســاعدات االنســانية غطــاء لجريمتهــم” ،الفتــا الــى أن التطبيــع
الخليجــي اليــوم يتــازم مــع اتخــاذ الجمهوريــة االســامية فــي ايــران عــدوا لنصرتهــا
المقاومــة ويقظتهــا وفعاليتهــا.
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الضغــوط القصــوى االميركيــة ضــد ايــران ،وقــال:
ان الوجــه االخــر لهــذه السياســية ضــد ايــران هــو
هزيمــة ترامــب وبشــكل كامــل فــي تحقيــق اهدافه.
وقــال «اوليانــوف» أمــس الســبت :ان الواليــات
المتحــدة تعلــن وبغــرور أن سياســة الضغــوط
القصــوى كان لهــا آثــارا مدمــرة علــى االقتصــاد
اإليرانــي  ,فهــذه احــدى وجــوه القضيــة.
واضــاف منــدوب روســيا الدائــم لــدى
المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا :ان الوجــه االخــر هــو
المشــاكل واآلالم االنســانية وكذلــك هزيمــة ترامــب
وبشــكل كامــل فــي تحقيــق اهدافــه.
التخفــى علــى احــد اســتراتيجية ترامــب
المناهضــة اليــران ففــي شــهر مايــو قبــل عاميــن،
انســحب الرئيــس األميركــي مــن االتفــاق النــووي
واتخــذ سياســة الضغــوط القصــوى الجبــار طهــران
علــى قبــول مطالبــه ،فبــذل فريــق ترامــب ،مــن وزيــر
الخارجيــة مايــك بومبيــو الــى ممثلــه فــي مجلــس
األمــن ،جهــوداً كبيــرة لتشــويه صــورة ايــران فــي
المجتمــع الدولــي ،لكنــه وبحســب المحلليــن
السياســين فشــل فــي تحقيــق هــذا االمــر.

كيهــان العربــي  -خــاص -:اكــد رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة
أن أمنيــة المطبّعيــن بــأن تحتضــن جماهيــر
اهلل الشــيخ عيســى قاســمّ ،
األمّــة قضيّــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي أو تُس ـلّم بهــا أو تتــرك لهــا
الطريــق مفتوحًــا هــي أمــر ممتنــع ومســتحيل لــو بذلــت القيــادات الرســالية
مــن علمــاء وغيرهــم الجهــد المقــدور فــي مكابــرة التطبيــع ومقاومتــه ودفعــت
باألمــة علــى طريــق المقاومــة.
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أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي الغاشم..

القوات اليمنية المشتركة تسيطر على معسكر "ماس" االستراتيجي في مأرب وتكبد العمالء خسائر كبيرة

* سقوط مئات القتلى والجرحى من األسرى من قوات التحالف

* مصدر عسكري :القبائل اليمنية تنسحب تدريجياً من صف

السعودي والمرتزقة في معارك طاحنة بمأرب

تحالف العدوان الغاشم وتعود الى كنف الوطن

كيهــان العربــي  -خــاص -:ســيطرت القــوات
اليمنيــة المشــتركة فجــر أمــس الســبت ،علــى
معســكر «مــاس» االســتراتيجي أحــد أكبــر
معســكرات مرتزقــة العــدوان الســعودي فــي
محافظــة مــأرب شــمال شــرقي اليمــن.
وقــال مصــدر فــي الســلطة المحليــة بمحافظــة
مــأرب لصحيفتنــا ،بــأن القــوات اليمنيــة المشــتركة
اقتحمــت معســكر مــاس االســتراتيجي فــي مديريــة
مدغــل شــمال غربــي مدينــة مــأرب ،إثــر هجــوم شــنته
مــن عــدة محــاور دارت علــى إثــره معــارك أوقعــت
العديــد مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف الطرفيــن.
واضــاف :أن وحــدات مــن مرتزقــة العــدوان
الســعودي التــي كانــت متمركــزة فــي معســكر
مــاس انســحبت عقــب اختــراق مقاتلــي حركــة
أنصــار اهلل خطــوط دفــاع المعســكر.
وأشــار الــى أن اســتمرار الضغــط العســكري

لحركــة «أنصــار اهلل» علــى مرتزقــة العــدوان فــي
مناطــق باتجــاه معســكر «مــاس» ،دفــع المرتزقــة خــال
األيــام الماضيــة ،الــى إفراغــه مــن اآلليــات والعتــاد

الثقيــل خاصــة بعــد ســحب القــوات الســعودية عربــات
متنوعــة ومدافــع تابعــة لهــا إلــى معســكر تداويــن شــرق
مدينــة مــأرب.
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العام القادم ..بارجة "شيراز" االستطالعية
تنضم لسالح البحر للجيش

طهــران  -كيهــان العربــي -:اعلــن قائــد القــوة البحريــة للجيــش االدميــرال حســين خانــزادي بــان البارجــة
االســتطالعية "شــيراز" قيــد االنشــاء ســتنضم لســاح البحــر خــال العــام القــادم (العــام االيرانــي يبــدا فــي  21اذار/مــارس).
وقــال االدميــرال خانــزادي فــي تصريــح لــه الســبت حــول تصنيــع بارجــة االســتطالع "شــيراز" :ان
هــذه الســفينة لهــا مميــزات خاصــة وقــد تــم االنتهــاء مــن تصنيــع هيكلهــا ونعمــل االن علــى تجهيزهــا
بالمنظومــات الالزمــة ونتوقــع انضمامهــا الــى القــوة البحريــة للجيــش خــال العــام القــادم.
وحــول تمهيــدات تصنيــع القطعــة البحريــة مــن طــراز "تريمــاران" قــال :ان تصنيــع هــذه القطعــة البحريــة
البالغــة زنتهــا اكثــر مــن  3آالف طــن وتحظــى بقــدرات هجوميــة جيــدة مــدرج فــي جــدول اعمــال القــوة
البحريــة وقــد تــم االنتهــاء مــن تصاميمهــا المفاهيميــة
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مؤكدة أن ثوابت الثورة تقتضي مطالبة رئيس الوزراء الجديد بتسليم السلطة للشعب..

حركة أحرار البحرين :سلمان بن حمد نسخة من عمه وأبيه وشريك في جرائمهما

* الواهمون لم يتعلموا من تجارب الماضي ويوهمون أنفسهم بأن رئيس * الطاغية الخليفي وعصابته أستمروا في ترسيخ الحكم الخليفي باالمساك
الوزراء الجديد رجل إصالحي يختلف عن أسالفه

بكافة مفاصل الدولة وإبعاد السكان االصليين عنها

كيهــان العربــي – خــاص -:صــدرت حركــة احــرار البحريــن بيانهــا األســبوعي الــذي حمــل
عنــوان «ثوابــت الثــورة تقتضــي مطالبــة رئيــس الــوزراء الجديــد بتســليم الســلطة للشــعب»
دعــت فيهــا ولــي العهــد ســلمان الخليفــة الــى تســليم الســلطة للشــعب البحرانــي.
وأكــد البيــان علــى أن ال فــرق بيــن خليفــي وآخــر وأن البحرانييــن تعلمــوا درســا مهمــا
هــو «عــدم التفــاؤل بــزوال طاغيــة خليفــي وصعــود آخــر الــى الحكــم مكانــه فالقــوم هــم ابنــاء
القــوم ،والخليفيــون هــم الخليفيــون ،ال فــرق بيــن خليفــة بــن ســلمان أو ســلمان بــن حمــد».

وبشــأن الموقــف مــن تولــي ســلمان رئاســة الــوزراء خلفــا لخليفــة بــن
ســلمان ،لفتــت الحركــة الــى ظهــور ثالثــة أصنــاف مــن المواقــف أولهــا
تلــك التــي صــدرت ممــن وصفهــم البيــان باالنتهازييــن وضعفــاء النفــوس
والمتلهفيــن لـــ «عطــاء األميــر» وهــم ال يمثلــون ســوى قلــة مــن البحرانييــن
يعملــون لترويــج ثقافــة االستســام للحكــم الخليفــي والتهجــم علــى
الناشــطين ضــد الحكــم الخليفــي.
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شؤون دولية

«الصادقون» :ال توجد سفارة في العالم تحميها منظومة
صاروخية سوى االميركية في العراق

«القسام» تكشف..عملية الحافلة ( )142تتويجٌ
لنّص ِر بمعركة السّجيل
سوريا :تطهير اراضينا من األلغام التي زرعتها
المجاميع االرهابية يستوجب دعماً دولياً
أبوظبي تدعو خبراء السايبر «اإلسرائيليين»
للعمل في اإلمارات
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