
لجريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه..

طهران ترفع دعوى جنائية ضد "ترامب" لدى محكمة 
"الهاي" الجنائية الدولية

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن المتحــدث 
باســم الســلطة القضائيــة عــن عــزم الجمهوريــة 
ــد  ــة ض ــوى جنائي ــع دع ــران لرف ــي اي ــامية ف االس
الرئيــس االميركــي "ترامــب" وحكومتــه والجيــش 
الجنائيــة  "الهــاي"  محكمــة  لــدى  االميركــي 

الدوليــة.
ــال غــام حســين اســماعيلي، أن "ترامــب"  وق
نفــذوا عمليــة  أنهــم  اعلنــوا بصراحــة  وحكومتــه 

اغتيــال الفريــق

روسيا ترفض إدخال البرنامج الصاروخي االيراني بخطة العمل المشترك..

الصين: تفعيل آلية فض النزاعات بشأن االتفاق 
النووي مع ايران يعيق الحل

بكيــن - وكاالت انبــاء:- اعربــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أســفها لقــرار فرنســا والمانيــا 
وبريطانيــا تفعيــل آليــة فــض النزاعــات ضمــن خطــة العمــل لبرنامــج إيــران النــووي، وتشــير الــى 
أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران اضطــرت للتخلــي عــن جــزء مــن التزاماتهــا نظــرًا النســحاب 

واشــنطن مــن جانــب واحــد مــن االتفاقيــة.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الصينيــة: إن تفعيــل آليــة فــض النزاعــات بشــأن االتفــاق النــووي مــع 

إيــران يعيــق الحــل.

وشــدد بالقــول: لــم يشــهد التاريــخ المعاصــر وال القديــم هــذا الحجــم مــن 
ــة، مــن خــال مســيرات  ــة المختلف ــذي شــمل المناطــق االيراني التشــييع ال
مليونيــة، كان عنصــر الشــباب فيــه هــو الطاغــي والغالــب، وهــو يحمــل دالالت 

الثــورة التــي ال تــزال لمّاعــة، ومزروعــة فــي روحيــة الشــعب االيرانــي«.
ويــروي، كيــف كانــت الحشــود الكبيــرة فــي الطرقــات والســاحات تفــرض 
توقيتــًا أطــول علينــا لانتقــال مــن مــكان إقامتنــا إلــى جامعــة طهــران، وكيــف 
كانــت صــورة ســليماني فــي وجــوه المشــاركين والمحبيــن. مشــددًا أن، 

االســتنتاجات التــي تجســد الواقــع 

مؤكدًا ضرورة التسلح بالعمل والجهاد للحفاظ على عزتها وكرامتها..

القائد : ايران بما تملك من ثروات وإمكانات 
باتت محط أطماع القوى الكبرى

ــة  ــورة اإلســامية ســماحة آي ــد الث ــال قائ ــي:- ق ــان العرب ــران - كيه طه
اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، إن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
بمــا تملــك مــن ثــروات وإمكانــات متنوعــة وموقــع حســاس و80 مليــون مــن 
الســكان، باتــت محــط أطمــاع القــوى الكبــرى، وبالتالــي فــان عليهــا التســلح 

بالعمــل والجهــاد للحفــاظ علــى عزتهــا وكرامتهــا.
ــاء  وقــال ســماحة القائــد الخامنئــي خــال اســتقباله اعضــاء لجنــة احي
البــاد(، قــال: أن  الفــي شــهيد مــن محافظــة بوشــهر )جنوبــي  ذكــرى 
ــوب  ــن المطل ــورة اإلســامية لك ــة الث ــوم ببرك ــد الي ــي صام الشــعب االيران

تفعيــل روح الجهــاد والمقاومــة
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شؤون دولية مشددًا أن اآلالف من قاسم سليماني سيرفعون دمه وثأره..

حزب الله: جريمة اغتيال سليماني والمهندس أدخلت المنطقة مرحلة جديدة عنوانها إنهاء الوجود األميركي فيها
خلف: التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس 

سيتخطى الحدود العراقية
بغــداد - وكاالت انبــاء:- صــرح المتحــدث 
باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة 
بعمليــة  يتعلــق  فيمــا  خلــف،  الكريــم  عبــد 
اغتيــال القــادة قــرب مطــار بغــداد: "التحقيــق 
ربمــا  والمهنــدس  ســليماني  اغتيــال  فــي 

العراقيــة". الحــدود  ســيتخطى 
ــة التحقيــق  ــان لجن ــف، ب ــواء خل وصــرح الل
توصلــت  والمهنــدس  ســليماني  باغتيــال 
اللجنــة  أن  مضيفــًا:  مهمــة.  الســتنتاجات 
ســتفتح منفــذًا مــن منافــذ التحقيقــات المعمقــة 

األخــرى. للجهــات 
ــام للقــوات  ــد الع واشــار المتحــدث باســم القائ
ــال  ــى أن التحقيــق فــي اغتي ــة ال المســلحة العراقي
المهنــدس وســليماني ربمــا ســيتخطى الحــدود 
التحقيــق بهــه  الــى أن لجنــة  العراقيــة. مشــيرًا 
النهائــي  تقريرهــا  ستســلم  االجراميــة  القضيــة 

لرئيــس الــوزراء.

مخاتالت الترويكا 
االوروبية

حميد حلمي البغدادي
اميــركا و اوروبــا تمارســان - بــا هــوادة- 
حصــارا شــاما علــى الجمهوريــة االســامية، 
وقــد كشــفت دول الترويــكا  )بريطانيــا وفرنســا 
والمانيــا( عــن انهــا ليســت فــي وارد االعتــراف 
باالتفــاق النــووي او تحقيــق مضامينــه، وهــو 
االتفــاق الــذي اســتغرق التوصــل اليــه ســنوات 
طويلــة مــن المفاوضــات والمعقــدة والجــادة بيــن 

ايــران ومجموعــة دول )1+5(.
يتبــدل  االوروبــي  الموقــف  اخــذ  لقــد 
التصعيــد  اثــر  ســلبيا  شــديدة  بســرعة 
العســكري االميركي-االيرانــي نتيجــة الغتيــال 
قائــد فيلــق القــدس الفريــق الشــهيد قاســم 
ســليماني ورفاقــه الشــهداء االبــرار يــوم 2020/1/3 
ــى  ــدل عل ــداد. وان المؤشــرات ت ــي مطــار بغ ف
ان إثــارة الترويــكا االوروبيــة قضيــة تفعيــل آليــة 
فــض النــزاع النــووي، هــي عمليــة اســتغفال 

لــكل الجهــود المضنيــة المبذولــة ســابقا .
ــن  ــال م ــاء ظ ــو إلق ــدف ه ــح ان اله   واض
التهــم واالباطيــل واالفتــراءات علــى الجمهوريــة 
التزامــا  االكثــر  الطــرف  وهــي  االســامية 
باالتفــاق النــووي والحريصــة كل الحــرص علــى 
تنفيــذ بنــوده خــال الفتــرة الســابقة وباعتــراف 

تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
ــي ســوغت  ــكا الت ــا ان دول التروي   اعتقادن
لنفســها ان تكــون ادوات رخيصــة بيــد االدارة 
االميركيــة وســلوكياتها المتغطرســة المعاديــة 
اليــران وللــدول المناضلــة فــي المنطقــة، قــد 
ــى  ــة ال ــا والحضــارة الغربي ــت ســمعة اوروب انزل
الحضيــض، وبرهنــت علــى عــدم امتاكهــا ايــة 
ومواقفهــا خصوصــا  قراراتهــا  فــي  اســتقالية 

شرطة آل خليفة تعتقل خطيبًا حسينيًا بدوافع طائفية..

هيومن رايتس ووتش: السلطات البحرينية أسكتت 
أو نفت، أو سجنت كل من ينتقدها

مشيرًا الى أن زيادة التوترات االقليمية نابعة عن جهل وغطرسة اميركا، خالل كلمته أمام المؤتمر السنوي لحوار "رايسينا" بالهند..

ظريف: الشهيد سليماني كان القوة الوحيدة المؤثرة في محاربة االرهابيين الدواعش

داعيًا اوروبا واميركا الى عدم التدخل في شؤون ايران الداخلية وعدم تأجيج مشاكل المنطقة..

الرئيس روحاني: سنرد على اغتيال الفريق سليماني بإخراج أميركا من المنطقة حتى لو طال الزمن
* مخاطبًا األوروبيين: أنكم  اتخذتم خطوة خاطئة وستتضررون والطريق الصحيح هو العودة لالتفاق النووي

ال تنظفوا فنطيسة 
اميركا!

ناشطون يسخرون من فضيحة 
ترامب بعين االسد!

اإلمارات وراء فشل اتفاق وقف 
إطالق النار في ليبيا

مجتهد: ابن سلمان شرير 
مفسد ومعاٍد للدين

طاقم قناة صهيونية على بعد 
كيلومترات من مكة المكرمة

دعوات عراقية واسعة للمشاركة في تظاهرة مليونية 
سلمية لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة

المقاومة الفلسطينية تدعو للنفير العام وصالة فجر 
حاشدة غدا في االقصى واالبراهيمي

ترامب: القوات األميركية ستبقى في 
سوريا بعد سيطرتها على النفط

بوتين يطلب من الحكومة أداء واجباتها 
كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة

العدد )10326( السنة االربعون ، الخميس 20 جمادي االول ، 1441 هـ ق 26 دي 1398 هـ ش، 16 كانون الثاني 2020م على الصفحة الثالثة

اميركا تخسر قضية قانونية تطالب بتجميد 
أرصدة ايرانية في ايطاليا

* سليماني كان يحمل رسالة دبلوماسية لرئيس الوزراء العراقي 
الى جانب عزمه تهدئة الشارع العراقي الغاضب

* االتفاق النووي كان يقوم على عدم الثقة وإنقاذه اليوم رهن 
باالجراءات التي يجب ان تتخذها اوروبا

* االتحاد االوروبي لم ينفذ 11 وعدا فحسب وانما نكث ايضا 
تعهداته المنصوص عليها في االتفاق النووي

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، ان الشــهيد الفريــق 
قاســم ســليماني الــذي اغتالتــه اميــركا فــي عمليــة 
ــة  ــرة فــي محارب ارهابيــة كان القــوة الوحيــدة المؤث
االرهابييــن الدواعــش. مشــددًا أن زيــادة التوتــرات 

االقليميــة نابــع عــن جهــل وغطرســة واشــنطن.
وقــال الوزيــر ظريــف فــي كلمــة القاهــا فــي 
المؤتمــر الســنوي لحــوار »رايســينا« فــي العاصمــة 
الهنديــة نيودلهــي أمــس األربعــاء حــول التطــورات 
ــورات  ــت التط ــال: كان ــيا، ق ــرب آس ــي غ ــرة ف االخي
ــن انعكاســا  المؤســفة خــال األســبوعين الماضيي
النظــرة  فــي  المتمثلــة  الخطيــرة  للمشــكلة 
األميركيــة لامــور، ففــي المقــام األول تــرى أميــركا 
وليــس مــن منظــور  كل شــيء مــن منظورهــا، 

شــعوب هــذه المنطقــة.
واشــار وزيــر الخارجيــة الــى انتهــاك اميــركا 
الفريــق  اغتيــال  عمليــة  فــي  العــراق  لســيادة 
ســليماني قــرب مطــار بغــداد، معتبــرا ان االميــركان 
االجراميــة  العمليــة  هــذه  ان  يتصــورون  كانــوا 
ســتجعل النــاس يفرحــون فــي ايــران والعــراق، 

* سليماني كان القائد الميداني لمحور المقاومة والقاتل 
سيتلمس مشروعه التحرري قريبًا

* بشهادة الحاج قاسم سليماني اشتعلت الثورة من جديد وكأننا 
في بدايتها والجميع خرج لمواجهة الطاغوت

* مسار تصفية الحساب مع أميركا بدأ بالضربة الصاروخية االيرانية 
لقاعدة »عين األسد« ولم ينته عندها

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد نائــب االميــن العــام لحــزب اهلل الشــيخ 
فــي حياتــه  أنجــز  الفريــق قاســم ســليماني  الشــهيد  ان  نعيــم قاســم، 
ــاءت  ــة، فج ــن المنطق ــي م ــراج األميرك ــروعه كان إخ ــا ان مش الكثير،موضح
ــة العســكرية  ــوات األميركي ــراج الق ــرار إخ ــاذ ق شــهادته لتشــكل ســببًا التخ

ــا. ــن منطقتن م
ــاء الوجــود  ــة إنه ــام مرحل ــاء: نحــن أم ــال الشــيخ قاســم أمــس االربع وق
ــى  ــرة عل ــارًا كبي ــادًا وآث ــل دالالت وأبع ــذا يحم ــة، وه ــي المنطق ــي ف األميرك

دول المنطقــة وشــعوبها.

قالــت  انبــاء:-  وكاالت   - نيويــورك 
ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة 
ــوق االنســان: إن الســلطات  ــة لحق الدولي
ــت، أو ســجنت  ــة أســكتت أو نف البحريني

كل مــن ينتقــد هــا.
منظمــة  أعلنــت 
رايتــس  »هيومــن 
تقريرهــا  فــي  ووتــش« 
العــام  لهــذا  العالمــي 
البحريــن  ســجّل  أن 
تدهــور  قــد  الحقوقــي 
نّفــذت  2019ـ،حيــث  عــام 
الحكومــة إعدامــات بحــق 
ــة أشــخاص، وأدانــت  ثاث
تعبيرهــم  بســبب  لسياســتها  المنتقديــن 
الســلمي كمــا هــددت الناشــطين علــى مواقــع التواصــل 

. عــي جتما ال ا

للغايــة،  خطيريــن  أمريــن  هــذا  يمثــل  مضيفــا: 
وعندمــا يمتــزج هــذان االمــران الجهــل واالســتكبار 
يشــكل أكثــر خطــورة، وهــذا أمــر كارثــي، خاصــة إذا 

كان لديــك الكثيــر مــن القــوة.
ولفــت الــى مراســم التشــييع المهيبــة لجثمــان 
الشــهيد ســليماني وشــعبيته فــي العالــم، ليــس 
فــي العــراق وايــران فحســب فقــد اقيمــت مراســم 
العــزاء وتأبيــن الشــهيد ســليماني فــي العديــد مــن 

ــة  ــي 430 مدين ــت ف ــا أقيم ــى انه ــم حت ــدان العال بل
هنديــة.

وحــول اتهامــات اميــركا بــان ايــران لديهــا وكاء 
فــي المنطقــة، قــال الوزيــر ظريــف: انهــم يزعمــون 
ان لدينــا وكاء فــي المنطقــة، وكاؤنــا فــي العــراق 
هــم الماييــن الذيــن اقامــوا مراســم العــزاء للفريــق 
ــة سياســاتها  ــى مراجع ــركا ال ــا امي ســليماني، داعي

فــي المنطقــة.

* أميركا هي المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق ايران في 
الحرب المفروضة وفي العقوبات

* اوروبا وبسبب ضعفها وخوفها من اميركا لم تفعل شيئا ازاء 
خروج االخيرة من اتفاقيات دولية عديدة 

* تعالوا وكفوا عن ارتكاب االخطاء، وعودوا عن نهجكم. لو عدتم واخترتم 
طريقا يخدم استقرار المنطقة فاننا مستعدون

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي، ان 
الســعودية والكيــان الصهيونــي حرضــا أميــركا للخــروج مــن االتفــاق النــووي 
ــة  ــم المرتكب ــركا هــي المســؤولة عــن الجرائ ــرا ان أمي ــرة خســرت، معتب واألخي

ــات. ــي العقوب ــة وف ــرب المفروض ــي الح ــران ف ــق اي بح
ودعــا الرئيــس روحانــي فــي كلمتــه خــال اجتمــاع الحكومــة أمــس االربعــاء، 
اوروبــا واميــركا الــى عــدم التدخــل فــي شــؤون البــاد، قائــا،كل مــا عملنــاه فــي 

المجــال النــووي كان باشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
ونــوه الــى ان الرئيــس االميركــي »دونالــد ترامــب« قــام بالخــروج مــن 

االتفاقــات الدوليــة ومــاذا فعلــت اوروبــا ازاء خطــوات ترامــب؟ قائــا: ندعــو أوروبــا 
ــووي. ــاق الن ــى االتف ــد ال ــن جدي م

دفعــوا  الصهيونــي  والكيــان  الســعودية  ان  الجمهوريــة،  رئيــس  واوضــح 
ــى  ــودة ال ــا، نحــن مســتعدون للع ــووي، قائ ــاق الن »ترامــب« للخــروج مــن االتف
االتفــاق اذا مــا عــاد االوروبيــون، معتبــرا ان أميــركا هــي المســؤولة عــن الجرائــم 

ــات. ــي العقوب ــة وف ــرب المفروض ــي الح ــران ف ــق اي ــة بح المرتكب
ــه  ــال، ان ــة وق ــج مشــاكل المنطق ــا عــدم تاجي ــركا واوروب ــى امي ــه عل واكــد بان

ــا،  ــودة اللتزاماتهم ــركا الع ــا وامي ــى اوروب عل

* الجندي االميركي في المنطقة يعيش حالة الالامن ومن الممكن 
ان يعيش الجندي االوروبي ايضا هذه الحالة غدا

* اميركا قاتلة لمئات من مرضانا بمنعها واردات االدوية واالجهزة 
الطبية ومسؤولة عن معاناة الشعب االيراني


