
مؤكدًا أن على األوروبيين الوفاء بالتزاماتهم في االتفاق النووي بدال من اتباع واشنطن..

ظريف: بريطانيا تتبع النهج األميركي كالببغاء 
وتشارك مغامراتها اإلرهابية دون دراسة

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
دون  األمريكيــة  اإلرهابيــة  المغامــرة  فــي  تشــارك  بريطانيــا  إن  ظريــف، 
دراســة، حاثــا األوروبييــن علــى الوفــاء بالتزاماتهــم فــي االتفــاق النــووي بــدال 

مــن اتبــاع واشــنطن.
ــاء:  ــر" أمــس الثالث ــى "تويت ــه عل ــدة ل ــي تغري ــف ف ــر ظري ــب الوزي وكت
فشــل دبلوماســي؟ بريطانيــا تتبــع النهــج األميركــي كالببغــاء وتشــارك فــي 

ــق. ــة دون اي تدقي ــة بالمنطق ــا اإلرهابي مغامرته
وأضــاف: إن آخــر مــرة اســتدرجت فيهــا بريطانيــا الــى فضيحــة مــن قبــل 

امريــكا كانــت فــي حــرب العــراق، 

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية بكين: سندافع عن الشركات الصينية المتعاونة 
مع ايران في مقابل اميركا

القضاء يعتقل أشخاص في اطار التحقيقات 
بشان تحطم الطائرة األوكرانية

شــدد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
غــالم  القضائيــة  الســلطة  باســم  المتحــدث 
طهــران  التــزام  علــى  اســماعيلي،  حســين 
الطائــرة  ســقوط  ضحايــا  حقــوق  بإســتيفاء 
األوكرانيــة، وقــال: لقــد تــم القــاء القبــض علــى 
بعــض األشــخاص فيمــا يتعلــق بالحــادث وهــم 

التحقيــق. مــن  األولــى  المراحــل  فــي 
وأوضــح أمــس الثالثــاء، ان هيئــة األركان 
بتشــكيل  مكلفــة  المســلحة  للقــوات  العامــة 

فيما قوى العدوان السعودي االميركي تستمر بخرقها التفاق الحديدة..

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية لقوى 
العدوان في جبل العمود بجيزان

مشددًا على ضرورة أن ال تهدأ شعوب المنطقة حتى ترحيل المعتدين األميركان، خالل استقباله رئيس الوزراء السوري..

الرئيس روحاني: مصممون على تعزيز العالقات الشاملة مع سوريا أكثر من أي وقت مضى

ترودو: لوال التصعيد األميركي لكان ضحايا الطائرة 
االوكرانية اآلن أحياء بيننا

أوتــاوا- اف ب:- صــرح رئيــس الــوزراء الكنــدي "جاســتن تــرودو"، أن ضحايــا تحطــم الطائــرة األوكرانيــة 
التــي أســقطتها إيــران بصــاروخ أطلقتــه عليهــا عــن طريــق الخطــأ كان يمكــن ان يكونــوا اليــوم علــى قيــد 

الحيــاة لــوال تصعيــد التوتــر فــي المنطقــة والــذي أثارتــه جزئيــا الواليــات المتحــدة.
وقــال "تــرودو" فــي مقابلــة أجرتهــا معــه شــبكة "غلوبــال" التلفزيونيــة فــي معــرض تعليقــه علــى مقتــل 
57 كنديــا فــي تحطــم الطائــرة، أعتقــد أنــه لــو لــم يحصــل توتــر وتصعيــد مؤخــرا فــي المنطقــة، لــكان هــؤالء 

الكنديــون اآلن فــي منازلهــم مــع عائالتهــم.

مشددة أن القوات الوفية لسليماني ستسلب من "ترامب" راحته..

االعالم األميركي والصهيوني: تداعيات اغتيال سليماني ستكون كارثية على اميركا وستعزز من نفوذ ايران اقليميا
* ميزة الرد االيراني هو جرأة طهران على قصفِ قواعد أميركية وهو ما لم تجرؤ عليه دول كبرى في العالم وستلعب طهران دورًا محوريًا في الشرق األوسط

فوضى التصريحات تلف 
البيت االبيض

قريباً.. »مجتهد« يكشف أسرار 
هامة عن ابن سلمان

463 انتهاكا صهيونيا بحق 
الصحفيين خالل 2019

منظمات دولية تقاطع لقاءات المجتمع 
المدني بقمة الـ20 في الرياض

قطر ترفض منح تأشيرات لمنتخب 
سالح السيف »اإلسرائيلي«

مقتدى الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية موحدة الجمعة 
القادمة تندد بالوجود االميركي وانتهاكاته

الكيان الصهيوني ينوي بناء 4 سجون الستيعاب 
4 آالف أسير فلسطيني جديد!

سوريا تطالب تركيا بااللتزام بسيادتها واالنسحاب 
الفوري والكامل من أراضيها

عون: عراقيل حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية 
الذي كان متوقعا األسبوع الماضي

العدد )10325( السنة االربعون ، االربعاء 19 جمادي االول ، 1441 هـ ق 25 دي 1398 هـ ش، 15 كانون الثاني 2020م على الصفحة الثانية

اللواء سالمي: الشهيد سليماني هو المهندس والمخطط 
الميداني لهزائم اميركا بالمنطقة

* ايران تدعم وتساند على الدوام الشعوب المضطهدة والصامدة 
بوجه االستكبار العالمي وهذه الوتيرة ستستمر

* عماد خميس: استشهاد الفريق سليماني كارثة ومصيبة كبرى 
لجميع الشعوب المتطلعة للحرية بالعالم

* للشهيد سليماني حق كبير على محور المقاومة في المنطقة و 
ذكراه ستبقى حية في ذاكرة الشعب السوري

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ان  روحانــي،  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تدعــم وتســاند 
علــى الــدوام الشــعوب المضطهــدة والصامــدة بوجــه 
ستســتمر؛  الوتيــرة  وهــذه  العالمــي  االســتكبار 
مضيفــا انــه علــى شــعوب المنطقــة أال تهــدأ حتــى 
ــة  ــي المنطق ــاء الوجــود العســكري األميركــي ف انه

المعتديــن. هــؤالء  وترحيــل 
اســتقباله  خــالل  روحانــي  الرئيــس  وشــدد 
رئيــس الــوزراء الســوري عمــاد خميــس أمــس 
الثالثــاء فــي العاصمــة طهــران، شــدد علــى عزيمــة 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران علــى تعزيــز 
العالقــات الشــاملة والتعــاون بيــن طهــران ودمشــق 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ مؤكــدا ضــرورة تكثيــف 
البلديــن  مســؤولي  بيــن  المشــتركة  الجهــود 
ــات  ــة واالتفاق ــود المبرم ــذ العق ــي تنفي ــراع ف لالس

التــي جــرت مســبقا بيــن الجانبيــن.
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس الــوزراء الســوري 
عمــاد خميــس خــالل اللقــاء عــن تعازيــه ومواســاته 
ســليماني؛  قاســم  الفريــق  القائــد  باستشــهاد 
يعــد  ســليماني  الفريــق  استشــهاد  ان  مصرحــا 

اعتبــر  انبــاء:-  وكاالت   – بكيــن 
الصينيــة  الخارجيــة  باســم  المتحــدث 

علــى  رده  معــرض  فــي  شــوانغ«  »كانــغ 
مــن  االميركيــة  الخزانــة  وزارة  تحذيــر 
التعــاون النفطــي مــع ايــران بانــه تعــاون 

وعريــق. قانونــي 
ــي  ــر صحف ــالل مؤتم ــوانغ« خ ــا ش ودع
فــي بكيــن ، اميــركا الــى وقــف عقوباتهــا 
فــورا  علــى الشــركات الصينيــة لتعاملهــا 

ــران . ــع اي م
وجــدد شــوانغ رفــض بــالده  للحظــر 
ضــد  والجائــر  االحــادي  االمريكــي 
واصفــا  االيرانيــة؛  االســالمية  الجمهوريــة 
الدوليــة. والقوانيــن  يتعــارض  بانــه  ايــاه 
المبدئــي  موقفنــا  ان  شــوانغ:  وقــال 
ــارض الحظــر االحــادي  واضــح، اذ نحــن نع
غيــر  االســتخدام  بــان  نعتقــد  لكوننــا 
ــك،  ــد بذل ــه للحظــر او التهدي المرغــوب في

لــن يحــل اي مشــكلة.

كيهــان العربــي - خــاص:- أســقطت الدفاعــات 
ــرة تجســس  ــاء، طائ ــة أمــس الثالث ــة اليمني الجوي
فــي جبــل  أثنــاء قيامهــا بمهــام عدائيــة  معاديــة 

ــزان. ــاع جي ــود بقط العم
الثالثــاء  أســقطت  الجويــة  الدفاعــات  وكانــت 
لقــوى  تابعــة  مقاتلــة  تجســس  طائــرة  الماضــي، 
ــاء  ــب، أثن ــاروخ مناس ــوع CH-4، بص ــن ن ــدوان م الع
قيامهــا بأعمــال عدائيــة فــي أجــواء محافظــة الجــوف.

أســقطت  الجــاري  ينايــر  مــن  األول  وفــي 
ــة  ــة قبال ــرة تجســس معادي ــة طائ الدفاعــات الجوي

قطــاع الدائــر فــي جيــزان.
اليمنيــة  الجويــة  الدفاعــات  أن  الــى  يشــار 
شــهدت تطــورا ملحوظــا خــالل العــام الماضــي، 
حيــث تــم إســقاط 73 طائــرة تابعــة لقــوى العــدوان 
اســتطالع  طائــرات  و9  مقاتلــة  طائــرات   8 منهــا 

تجسســية. طائــرة  و56  منخفــض 
والمرتزقــة  الغــزاة  اســتمر  آخــر  جانــب  مــن 
ــار  ــف إطــالق الن ــاق وق ــي خــرق اتف الســعوديون ف
بمحافظــة الحديــدة خــالل اليوميــن الماضييــن.
وأوضــح مصــدر أمنــي بالحديــدة لصحيفتنــا، 

أن قــوى العــدوان أطلقــت 
أكثــر مــن 20 قذيفــة مدفعيــة 
مدينــة  جنــوب  باتجــاه 
التحيتــا، و13 قذيفــة مدفعية 
علــى قريــة الشــجن فــي 
أطــراف مدينــة الدريهمــي 

المحاصــرة.
الغــزاة  أن  واضــاف، 
اســتهدفوا  والخونــة 
المتوســطة  بالرشاشــات 
حــارة الضبيانــي فــي منطقــة 7يوليــو الســكنية، 
فيمــا حلــق الطيــران التجسســي فــوق أجــواء مطــار 

. لحديــدة ا

كارثــة ومصيبــة كبــرى لجميــع الشــعوب المتطلعــة 
للحريــة بالعالــم.  

واضــاف رئيــس الــوزراء الســوري، ان بســالة 
ــة للوصــف وان ذكــراه  ــر قابل الشــهيد ســليماني غي
ســتبقى حيــة فــي ذاكــرة الشــعب الســوري، ألن 
الشــهيد ســليماني لــه حــق كبيــر علــى محــور 

المقاومــة فــي المنطقــة.
الصاروخــي  الــرد  ان  خميــس،  عمــاد  وأكــد 
االيرانــي علــى قاعــدة »عيــن األســد« األميركيــة 
ثــأرا لدمــاء الشــهيد ســليماني، وجــه رســالة واضحــة 

الــى حكومــات وشــعوب المنطقــة والعالــم؛ مضيفــا 
بــأن االســتكبار  ان هــذا االجــراء أظهــر لالعــداء 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــه أي مكان ــد ل ــم تع ــي ل العالم
والجهــود  المقاومــة  نهــج  أن  أكــد  وفيمــا 
ستســتمر،  المنطقــة  مــن  االرهــاب  الجتثــاث 
وجــود  ان  الســوري:  الــوزراء  رئيــس  صــرح 
مصداقــا  يعــد  ســوريا  فــي  األميركيــة  القــوات 
الشــعوب  وقــوف  ضــرورة  مؤكــدا  لالحتــالل؛  بــارزا 
غيــر  االمريكــي  التواجــد  وجــه  فــي  والحكومــات 

بالمنطقــة. المشــروع 

* القيادة االميركية العليا تفضل التكتم على عدد الضحايا الحقيقي، لسبب 
سمعتها وطيّ صفحة المواجهة مع االيرانيين

* العراق تحول الى معضلة حقيقية للبيت االبيض جراء سياسة ادارة »ترامب« 
ومشاعر الكراهية لها ستتفعل أكثر من ذي قبل

* جنود أميركان دفنوا تحت التحصينات الخرسانية في »عين األسد« و224 
آخرين نقلوا بطائرات عسكرية لتل أبيب للعالج

* عملية اغتيال قائد فيلق القدس سليماني أبعد من كونها جريمة، ومنفذوها 
لم يفكروا أبدًا بعواقب هذا االغتيال

* ارسال المزيد من القوات العسكرية الى المنطقة ال يعني أن ايران لن تنتقم 
لسليماني، االيرانيون سينتقمون دون أدنى شك

* ما زالت المشاهد تكشف حجم االضرار التي الحقتها الضربة االيرانية 
بمفخرة االميركان التي لطالما فاخر »ترامب« بها

* المواقع الرئيسية الخمسة التي استهدفتها الصواريخ االيرانية قصفت 
بدقة كبيرة ولم تكن مجرد قصف الصابة أهداف كيفما كان

ســليماني وجمــع مــن رفــاق دربــه فــي جبهــة المقاومــة؛ مؤكــدا انــه علــى الرغــم 
مــن استشــهاد الفريــق ســليماني اال ان طريــق المقاومــة ســيبقى مفتوحــا ألن 

ــة. ــي المنطق ــا ف ــا حي ــة وخطاب ــوم ايديولوجي ــت الي ــد أصبح ــة ق المقاوم
انــه لــو لــم تكــن تضحيــات الفريــق الشــهيد  الــى  ولفــت 
المســلحة  القــوات  ومنهــا  المقاومــة  جبهــة  وابطــال  ســليماني 
والقــوى الوطنيــة فــي ســوريا لــكان داعــش قــد اســتولى علــى 
أماكــن واســعة فــي المنطقــة، عــادّا األمــن فــي اوروبــا وآســيا 

التضحيــات. بهــذه  رهــن  البقية على الصفحة7واميــركا 

الرئيس األسد يمنح الفريق الشهيد سليماني وسام "بطل سوريا"..

وزير الدفاع السوري: وجهات النظر االستراتيجية والثاقبة للقائد العظيم سليماني دليل طريق للقادة والشعب السوري
* الفريق الشهيد سليماني كان قدوة حسنة لجميع شباب محور المقاومة سيما 

في سوريا وأسمه سيبقى مخلدًا في ذاكرة التاريخ
* اللواء حاتمي: خطأ »ترامب« الفادح جعل الوجود األميركي بالمنطقة 

باهض الثمن وطريق المقاومة سيبقى مفتوحا
* الجمهورية االسالمية تقف الى جانب سوريا في مرحلة إعادة االعمار 

كما وقفت معها في مرحلة الحرب على االرهاب
طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الدفــاع العميــد أميــر حاتمــي، أن هــذا 
تصــور خاطــئ بــأن تيــار المقاومــة ســيتوقف مــن خــالل القضــاء علــى شــخص 
واحــد؛ فقــد ارتكــب ترامــب خطــأ فــي الحســابات؛ وقــد أدى مــن خــالل إجرائــه 

هــذا الــى زيــادة تكاليــف تواجــد القــوات األميركيــة فــي المنطقــة.
واعــرب الوزيــر حاتمــي خــالل اســتقباله نائــب القائــد العــام للجيــش 
والقــوات المســلحة وزيــر الدفــاع الســوري العمــاد علــي عبــد اهلل أيــوب، اعــرب 
المســؤولين  كبــار  لتعاطــف  الســوري  الدفــاع  لوزيــر  وتقديــره  شــكره  عــن 
قاســم  الفريــق  القائــد  باستشــهاد  وشــعبا  حكومــة  ايــران  مــع  الســوريين 

الفروف: اغتيال قاسم سليماني تجاوز لكل الحدود 
القانونية والبشرية الدولية

ــق  ــد فيل ــال قائ ــروف"، إن اغتي ــيرغي الف ــي "س ــة الروس ــر الخارجي ــال وزي ــاء:- ق ــكو - وكاالت انب موس
األعمــال  ذروة  هــو  ســليماني،  قاســم  القــدس 
األطــر  كل  وتجــاوز  المشــروعة  غيــر  األميركيــة 

واإلنســانية. القانونيــة 
وأشــار الوزيــر "الفــروف"، الــى أن تتويــج أعمــال 
قاســم  اغتيــال  كان  القانونيــة  غيــر  واشــنطن 
ــة،  ــل الرســمي للحكومــة االيراني ســليماني، الممث
الــذي كان فــي زيــارة رســمية لبلــد مجــاور، فــي 
العــراق وهــذا بالطبــع، يتجــاوز كل الحــدود القانونية 

ــة. ــرية الدولي والبش
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