
ــاراك أوبامــا«. »5+1« عــام 2015، فــي عهــد الرئيــس األميركــي الســابق »ب
ــدى ترامــب( تحــول  ــركا أوال” )الشــعار المفضــل ل ــدن، أن “أمي ــع باي وتاب
فــي الواقــع الــى “أميــركا آخــرا”، متهمــا الرئيــس الحالــي بعــدم اإلصغــاء الــى 

ــادة العســكرية وأجهــزة االســتخبارات األميركيــة. مواقــف القي
وقــال نائــب الرئيــس الســابق إن “هــوس ترامــب باالنعزاليــة” جعــل 
حلفــاء الواليــات المتحــدة يبتعــدون عنهــا، مضيفــا أن الرئيــس الحالــي 
ــن  ــي أعي ــه ف ــرز إصبع ــم، ويغ ــف أنحــاء العال ــي مختل ــن ف يحتضــن مجرمي

أصدقائنــا وحلفائنــا.

معزيًا شعب وقيادة سلطنة عمان بفقدانه..

الرئيس روحاني: السلطان قابوس أدى دوراً مؤثراً 
في إرساء السالم واالستقرار بالمنطقة

ــن  ــور حس ــة الدكت ــس الجمهوري ــد رئي ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
ــرا  ــن ســعيد ادى دورا مؤث ــوس ب ــد قاب ــان ســلطان عمــان الفقي ــي ب روحان

ــة. ــي إرســاء الســام واالســتقرار بالمنطق ف
وجــاء فــي برقيــة تعزيــة التــي وجههــا الرئيــس روحانــي الــى ســلطان 
عمــان الجديــد هيثــم بــن طــارق آل ســعيد، اعــرب فيهــا عــن بالــغ االســى 

واالســف بوفــاة الســلطان قابــوس بــن ســعيد.
وقــال رئيــس الجمهوريــة: ان الفقيــد انجــز خــال فتــرة زعامتــه الكثيــر مــن 
االجــراءات لتحقيــق الرخــاء والتقــدم لشــعبه وبــاده، وأرســى دعائــم العاقــات 

بيــن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
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شؤون دولية مشيرًا الى أن هوسه باالنعزالية جعل حلفاء الواليات المتحدة يبتعدون عنها..

بايدن: ترامب يحتضن مجرمين من مختلف أنحاء العالم ومسؤول عما يحصل في الشرق األوسط

بإحتجازها السفن الحاملة للوقود والمواد الغذائية..

استمرار األزمة اإلنسانية في اليمن نتيجة الحصار البحري 
لقوى العدوان االميركي السعودي 

وكاالت   - صنعــاء 
انبــاء:- فــي تحــد مســتمر 
واألعــرافِ  للمواثيــق 
ــف  ــة يســتمر تحال الدولي
الســعودي  العــدوانِ 
الســفِن  عشــرات  بمنــع 

المحملــة بالمشــتقات النفطيــة والغذائيــة والدوائيــة مــن دخــول مينــاء الحديــدة غربــي اليمــن. وانعكــس 
االنســانية. معاناتهــم  مــن  وزاد  المواطنيــن،  حيــاة  علــى  ذلــك 

وعلــى الرغــم مــن خطــاب المبعــوث االممــي الــى اليمــن، فــي احاطتــه امــام مجلــس االمــن فــي اكتوبــر 
العــام الماضــي، حــول دخــول الســفن النفطيــة لتفــادي ازمــة لوقــود فــي البــاد،

مكذبا تذرع رئيسه "ترامب" بخصوص إغتيال سليماني..

إسبر وشيف: ال أدلة محددة من مسؤولي مخابراتنا على أن ايران 
كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات أميركية

مؤكدًا لن نتردد في حماية أمننا ومصالحنا الوطنية مهما كانت الظروف..

شمخاني: شهادة قائد جبهة المقاومة تجعلها أكثر تصميماً على مواجهة األعمال العدوانية للكيان الصهيوني
* دماء الشهيد سليماني ورفاقه أدت لمزيد من تماسك وتعزيز جبهة المقاومة وتزايد الكراهية الميركا بين شعوب المنطقة والعالم

إيران من بين افضل الدول في إنتاج 
علم النانو

طهــران- كيهــان العربــي:- مــن بيــن مــا يقــارب مــن 178 الــف مقالــة نُشــرت حــول علــم النانــو فــي 
عــام 2019 فــي مجــات Journal Citation Reports ، كانــت حصــة الباحثيــن اإليرانييــن منهــا نحــو 10 االف 

مقالــة، حيــث احتلــت ايــران المركــز الرابــع بعــد الصيــن وامريــكا والهنــد.
ووفقــا لدائــرة الشــؤون العلميــة والتكنولوجيــا فــي رئاســة الجمهوريــة ، فــان الناشــطين والمتخصصيــن 
فــي قطــاع تقنيــة النانــو ، قــد لمــع نجمهــم خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ، حيــث نشــرت إيــران فــي عــام 
2001 نحــو   10 مقــاالت  فــي هــذا المجــال ، ومــع هــذا العــدد مــن المقــاالت، تــم تصنيفنــا فــي المرتبــة 57 فــي 

العالــم، لكــن الجهــود التــي بذلهــا نشــطاء التكنولوجيــا النانويــة

مشددًا على ضرورة إرتقاء العالقات السياسية الى مستوى نظيرتها االقتصادية خالل استقباله أمير دولة قطر..

القائد: إجرام وفساد أميركا وحلفائها وراء الوضع اإلقليمي المضطرب
* الوضع االقليمي الحالي يستدعي مزيدا من تعزيز العالقات بين دول المنطقة وعدم التأثر بإمالءات االجانب

ما هذه الفعلة يا سيادة 
السفير؟!

السعودية: الواليات المتحدة شريك 
استراتيجي للمملكة في الحلب!!

الشرطة النيجيرية تطلق النار 
مباشرة على المتظاهرين

السلطات السعودية الغادرة تغتال طفلة 
احد المعتقلين في ربيعها الثامن

صحيفة عبرية: ثقة المستوطنين 
بالكنيست ضئيلة جدا

دولة القانون يدعو لالسراع بتكليف رئيس وزراء للمباشرة 
بمطالبة أميركا بتعويضات عن 17 عاما

حماس مخاطبة االسرى : لن نترك حياتكم لنوايا 
العدو النكم عناوين ورموز مقاومة شعبنا

الجيش السوري يدمر آليات لإلرهابيين ويقضي 
على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي

وزير الدفاع : بريطانيا »مطالبة باالستعداد 
للحرب بدون الواليات المتحدة«

العدد )10324( السنة االربعون ، الثاثاء 18 جمادي االول ، 1441 هـ ق 24 دي 1398 هـ ش، 14 كانون الثاني 2020م على الصفحة الثانية

رئيس السلطة القضائية: ايران ستقاضي ترامب 
على جريمة اغتيال الفريق سليماني

* خميس: نشدد على الجهود الفريدة التي تقدمها الجمهورية االسالمية 
ودعمها للشعب السوري في الحرب ضد االرهاب

* االهداف السامية للشهيد سليماني تتجسد في الدفاع عن الشعوب 
المضطهدة الرازحة تحت نير العدوان االميركي والصهيوني

أميــن  صــرح  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
المجلــس األعلــى لألمــن القومــي االدميــرال علــي 
شــمخاني ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
ــن  ــي »عي ــة ف ــدة األميركي ــا القاع ــن خــال دكه وم
علــى  الســاحق  فعلهــا  ورد  بالصواريــخ  األســد« 
الجريمــة األميركيــة، برهنــت مــن جديــد انهــا لــن 
تتــردد فــي حمايــة امنهــا ومصالحهــا الوطنيــة مهمــا 

كانــت الظــروف .
واعــرب االدميــرال شــمخاني لــدى اســتقباله 
عمــاد  الســوري  الــوزراء  رئيــس  االثنيــن  أمــس 
خميــس الــذي يــزور طهــران علــى راس وفــد رفيــع 
عــن شــكره لبرقيــة مواســاة الرئيــس بشــار االســد 
ــق  ــهاد الفري ــبة استش ــورية بمناس ــة الس والحكوم
قاســم ســليماني وقــال ان الجمهوريــة االســامية 
االيرانيــة ومــن خــال دكهــا القاعــدة األمريكيــة فــي 
عيــن األســد بالصواريــخ ورد فعلهــا الســاحق علــى 
الجريمــة األميركيــة، برهنــت مــن جديــد انهــا لــن 

* التصعيد الحالي يأتي نتيجة مباشرة لقرار البيت األبيض االنسحاب 
من االتفاق النووي بين طهران ودول »1+5«

* األزمة الحالية في الشرق األوسط تزيد من أهمية ما هو على المحك 
في االنتخابات الرئاسية األميركية المقبلة

* الواليات المتحدة أصبحت اآلن في وضع أخطر بكثير مما 
كانت عليه قبل شهر وأصبحنا دولة منبوذة

ــي الســابق  ــس األميرك ــب الرئي ــي:- هاجــم نائ ــان العرب ــران - كيه طه
»جــو بايــدن«، بشــدة السياســات الخارجيــة التــي ينتهجهــا الرئيــس دونالــد 

ترامــب، وألقــى اللــوم عليــه فــي التصعيــد األخيــر فــي الشــرق األوســط.
ــات الرئاســة  ــي انتخاب ــدن، المرشــح الديمقراطــي المحتمــل ف وحمــل باي
األميركيــة المقبلــة، أثنــاء تجمــع انتخابــي أقيــم فــي واليــة »نيفــادا«، الرئيــس 
ترامــب المســؤولية عــن “كل مــا حصــل فــي ايــران والعــراق فــي األســابيع 
األخيــرة”، مشــيرا الــى أن التصعيــد الحالــي يأتــي نتيجــة مباشــرة لقــرار البيــت 
األبيــض االنســحاب مــن االتفــاق النــووي المبــرم بيــن طهــران ودول مجموعــة 

ضابط دانماركي يروي لحظة الهجوم 
االيراني من داخل »عين األسد«

ضابــط  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   – كوبنهاغــن 
مــع  المتواجــدة  القــوة  مــن ضمــن  كان  دانماركــي 
القــوات االميركيــة فــي قاعــدة »عيــن األســد« فــي 
االنبــار ليلــة الهجــوم الصاروخــي االيرانــي، أنــه عــاش 
ورفاقــه ليلــة رعــب حقيقيــة وســط شــعور بالعجــز 
انتــاب جميــع الموجوديــن فــي القاعــدة بســبب عــدم 

التــدرب علــى مثــل هكــذا مواقــف مــن قبــل.
ووصــف الضابــط الدانماركــي وهــو برتبــة نقيب 
ــون  ــع مراســل التلفزي ــة م ــي مقابل يدعــى جــون ف
الدانماركــي، ليلــة الهجــوم، بأنهــا صاعقــة نزلــت 
ــا لشــدة  ــي ماجئن ــا ف ــن الســماء لتخنقن ــا م علين
االتربــة التــي دخلــت علينــا ، كمــا اهتــزت فينــا 
ــكاد  ــوة االنفجــارات، واضــاف وبال ــن ق الماجــىء م
ــًا  ــًا دنماركي ــا و133 جندي ــس ان ــا نســتطيع التنف كن
ــد الهجــوم  ــا بع ــم اجاؤن ــد ت ــدة، وق ــي القاع ــا ف كن
إلــى الكويــت، آمــًا عــدم عودتــه إلــى قاعــدة عيــن 

ــك. األســد بعــد ذل

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- قــال وزيــر الدفــاع 
األميركــي »مــارك إســبر« إنــه ال يــرى أدلــة محــددة 
ــت  ــران كان ــى أن اي ــرات عل ــن مســؤولي المخاب م
تخطــط لمهاجمــة 4 ســفارات أمريكيــة، كمــا ورد 

فــي تصريحــات للرئيــس 
بهــذا  ترامــب  دونالــد 

الخصــوص. 
وأضــاف »إســبر« فــي 
)ســي. لمحطــة  حديثــه 
التلفزيونيــة،  بــي.إس( 
مســاء األحــد: تصريحــات 
فوكــس  لمحطــة  ترامــب 
تســتند  تكــن  لــم  نيــوز 
الــى أدلــة محــددة بشــأن 

أميركيــة. ســفارات  أربــع  علــى  هجــوم  إعــداد 
ــن  ــه م ــو أن ــس ه ــه الرئي ــا قال ــع أســبر: م وتاب

أن المحتمــل 

تتــردد عــن حمايــة امنهــا 
الوطنيــة  ومصالحهــا 

مهمــا كان الظــروف.
وقــال: إن »ترامــب« 
الحمقــى  ومستشــاريه 
ان  يتصــورون  كانــوا 
ــجاع  ــد الش ــال القائ اغتي
لجبهــة المقاومــة الحــاج 
ســليماني  قاســم 
ســيقود الــى انهيــار هــذه الجبهــة فــي المنطقــة 
دمــاء  ان  كانــت عكســية حيــث  النتيجــة  ولكــن 
هــذا الشــهيد العزيــز ورفاقــه أدت الــى المزيــد مــن 
تماســك وتعزيــز جبهــة المقاومــة وتزايــد الكراهيــة 

الميــركا فــي أوســاط شــعوب المنطقــة والعالــم .
ــى لألمــن  ــام للمجلــس األعل ــن الع واكــد األمي
اإلرهابيــة  القــوات  مادامــت  قائــًا:  القومــي، 
األميركيــة متواجــدة فــي منطقــة غــرب آســيا فانهــا 
لــن تــرى االســتقرار والســام واألمــن واضــاف انــه 
ــن  ــركا الشــريرة ل ــروج امي ــه أن خ ــا ال شــك في مم

يتحقــق اال بوحــدة شــعوب ودول المنطقــة.
واشــار شــمخاني الــى الهجمــات العشــوائية والغــادرة 
وبدعــم  المقاومــة  مواقــع  علــى  الصهيونــي  للكيــان 
ــه أن  ــك في ــا ال ش ــه مم ــال ان ــدة وق ــات المتح ــن الوالي م
شــهادة القائــد ســليماني ســتجعل جبهــة المقاومــة أكثــر 
ــان  ــة للكي ــال العدواني ــة األعم ــى مواجه ــًا عل تصميم

الصهيونــي.

* الجمهورية االسالمية اعلنت مرارًا وبوضوح عن إستعدادها 
للتعاون الوثيق مع بلدان المنطقة

* هناك البعض سيما الذين جاؤوا من تلك الجهة في العالم، للمنطقة 
ال يرغبون في توسيع التعاون بين دولنا

* الشيخ تميم: نؤيد تماما تصريحات سماحة قائد الثورة االسالمية 
بشان ضرورة تعزيز التعاون االقليمي

ــة اهلل  ــورة االســامية آي ــد الث ــال ســماحة قائ طهــران - كيهــان العربــي:- ق
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي: ان الوضــع الراهــن فــي المنطقــة ليــس جيــدا، 

والســبب وراء ذلــك اإلجــرام والفســاد الــذي تنشــره اميــركا وحلفاؤهــا.
ــد  ــاء االح ــتقباله مس ــال اس ــي خ ــد الخامنئ ــماحة القائ ــاف س واض
أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، ان الوضــع االقليمــي 
الحالــي يســتدعي مزيــدا مــن تعزيــز العاقــات بيــن دول المنطقــة وعــدم 

التأثــر بإمــاءات االجانــب.

هل جزاء االحسان 
االساءة!؟

كتب محرر السياسي
مــا كان الفتــا ومدهشــا وصــدم الكثيــرون منــه 
باســم  المتحــدث  عــادل«  يتطــاول »جوتيــار  ان 
حكومــة اقليــم كردســتان علــى ســيد المقاومــة 
اآلخــر  هــو  الــذي  اهلل  لحــزب  العــام  األميــن 
ــه دور مشــرف فــي القضــاء  كالشــهيد ســليماني ل
علــى داعــش فــي العــراق، لمجــرد ان قــال فــي 
خطابــه االخيــر »أتمنــى علــى مســعود برزانــي ان 
يكــون شــاكرا لجميــل الشــهيد  ســليماني ويتذكــر  
اعانتــه لاقليــم عندمــا كان داعــش علــى حــدوده«  
وكأنمــا انقلبــت الدنيــا ليضــرب هــذا المتحــدث 
االخمــاس وباالســداس ويســتخدم كلمــات نابيــة 
النهايــة  وفــي  بــه  اال  تليــق  ال  وتعابيــر مســيئة 
يختفــي خلــف الشــعب الكــردي علــى ان حديــث 
ســماحته يمــس »شــعب بطــل« اراد التخفــي وراءه 

ليســوق لحديثــه المســيء. 
لحكومــة  متجهــة  االنظــار  فــان  واليــوم 
كردســتان لتضــع النقــاط علــى الحــروف بــان 
فــي  الصقــور  أم  الحكومــة  يمثــل  »عــادل« 
ــه  الحكومــة وســط تكتيــم العقــاء فيهــا ومــا قال
ســماحته  ال يتطلــب هــذا الغضــب الخــارج عــن 
الحــدود واالعــراف  فكلمــا قالــه كان نقــا عــن 
ــت  ــا اتصل ــه »عندم ــي وقت ــد نشــر ف مســعود وق
ــي  ــم يجبن ــرف ل ــك الظ ــي ذل ــاء ف ــكل االصدق ب
جاءنــي  بايــران  اتصلــت  عندمــا  لكــن  احــد 
ســليماني فــي اليــوم الثانــي، أيــن المشــكلة أيهــا 
المتحــدث كلمــا قالــه ســماحته انتــم مســؤولون 
أمــام هــذا الحــدث  وامــا هــذه الجريمــة الكبــرى  
ــع عنكــم وخاطــر  ــذي داف ــام هــذا االنســان ال وأم
بنفســه وهــو ينتقــل مــن مــكان آخــر حتــى أبعــد 
خطــر داعــش عــن بوابــة اربيــل فايــن انتــم منــه؟ 

كلمــا طالبكــم 
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