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صور الفريق الشهيد سليماني تزين 
مدن إيطاليا

نشــر تنظيــم الجبهــة األوروبيــة اإليطالــي لمناصــرة 
ســوريا، صــورا لقائــد فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــورة 
ــو  ــليماني بميالن ــم س ــهيد قاس ــق الش ــالمية الفري االس

ــه. ــة، فــي أربعينيت ــات المــدن اإليطالي ورومــا وكبري
 il Corriere”و ”LA REPUBLICA“ ونشــرت صحــف إيطاليــة كبيــرة كـــ
della Sera” الخبــر مــع الصــور الكبيــرة التــي علقــت فــي األماكــن المخصصــة لهــا 
ــا  ــاء المــدة المســموح به ــل انته ــا قب ــات، حيــث يحظــر المــس به ــل البلدي مــن قب

مــن البلديــات أي 15 يومــا.

مسؤول صيني: شعرنا بعمق صداقة االيرانيين 
لنا في صراعنا مع كورونا

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد الســفير الصينــي 
فــي طهــران "تشــانغ هــوا"، بــان بــالده شــعرت بعمــق 
صداقــة االيرانييــن لهــا فــي صراعهــا مــع فيــروس "كورونا".

التواصــل  لــه علــى موقــع  وفــي تغريــدة 
االجتماعــي "تويتــر"، اشــار الســفير الصينــي 
المثــل  يقــارب  الفارســية  باللغــة  مثــل  الــى 
ــب:  ــوب ســواق" وكت ــة "القل ــي العربي ــدارج ف ال
"كورونــا"  فيــروس  مــع  صراعنــا  وفــي  اننــا 
والشــعب  الحكومــة  صداقــة  بعمــق  شــعرنا 

لنــا. االيرانــي 

مشددًا على ضرورة التفاف الشعب والمجاهدين حول خيمة الولي الفقيه، في وصيته..

الفريق الشهيد سليماني: االضرار بخيمة الجمهورية االسالمية 
سيؤدي لالضرار ببيت الله الحرام والقرآن الكريم ايضاً

* إبداع االمام الخميني يكمن في انه جعل اوال االسالم سندا اليران ومن ثم جعل ايران في خدمة االسالم

مؤكدًا أن مدرسة الحاج قاسم تعني الذهاب الى ساحات العمل والى الميدان، والى اآلخرين..

نصر الله: جريمة إغتيال الشهيد سليماني كسرت كل القيود وفتحت أبواب المواجهة المباشرة مع أميركا
رسالة قائد الثورة االسالمية سماحة االمام الخامنئي للمقاومة التي جلبها الحاج قاسم سليماني معه اثناء حرب تموز 2006 كان لها وقع كبير على نفوس المقاومين

الشهيد سليماني في منظار 
سيد المقاومة

الخارجية: الرد االيراني سيكون ساحقا 
على اي خطوة صهيونية حمقاء

شمخاني: اميركا لم تتصور ان تحبط ايران 
ثنائية الحرب او االستسالم

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد اميــن المجلــس االعلــى لالمــن القومــي االدميــرال علــي شــمخاني بــأن 
اميــركا لــم تكــن تتصــور ان تحبــط ايــران ثنائيــة "الحــرب او االستســالم" المزيفــة.

وفــي تغريــدة لــه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي "تويتــر" كتــب االدميــرال شــمخاني، ان خطــة حــكام 
اميــركا قليلــي الحكمــة تمثلــت انــه باغتيــال القائــد قاســم ســليماني، ســيجعلون الجمهوريــة االســالمية 
فــي ايــران مــن خــالل "منهــج الصدمــة والذهــول" فــي "وضــع نفســي طــارئ" وســيفرضون علينــا "الخطــأ فــي 

حســاب" الظــروف واتخــاذ القــرار.
واضاف: انهم لم يتصوروا ان تحبط ايران ثنائية "الحرب او االستسالم" المزيفة.

قلق برلماني من عدم حسم عالوي لتسمية 
الكابينة الوزراية لحكومته

حماس تطالب سلطة عباس بوقف التنسيق 
األمني مع العدو وإطالق يد المقاومة

الجعفري: أميركا تريد القضاء على مسار 
أستانة ال سيما مع تطورات إدلب

روسيا تدعو تركيا للكف عن إصدار بيانات 
استفزازية بشأن سوريا

إعالميون لبنانيون يؤكدون ضرورة تشكيل 
مطبخ اعالمي لمحور المقاومة

مفتي القدس: اي تماه مع صفقة 
القرن يعتبر حرامًا

تقرير أميركي: السعودية تحاول ببطء تغيير 
مفاهيم اإلسالم تجاه اليهود

ترامب يفكر في وضع حد الستماع المسؤولين 
لمكالماته مع القادة األجانب

العدد )10348( السنة االربعون ، السبت 20 جمادي الثاني ، 1441 هـ ق 26 بهمن 1398 هـ ش، 15  شباط 2020م

استمرار مسيرات االستذكار واالستنكار في العراق إحياء ألربعينية قادة النصر..

إحياء أربعينية الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران والعديد من مدن ايران
*سالمي: الشهيد سليماني أفشل السياسة األميركية في الشرق األوسط وحبس الكيان الصهيوني خلف الجدران الخرسانية

* أقول لألميركان وللصهاينة اليوم ان ردنا سيكون صارمًا اذا اخطأتم 
التقدير واساءتم للمصالح االيرانية

* قاآني: سليماني كان البطل والقائد المنقطع النظير لجبهة المقاومة 
وكان في كل ساحة تقتضيه الثورة االسالمية

طهــران - كيهــان العربــي:- أربعــون يومــًا مضــت 
علــى إستشــهاد قــادة النصــر الشــهيدين الكبيريــن 
الفريــق الحــاج قاســم ســليماني والحــاج ابــو مهــدي 
ــي  ــد البصــر تقاطــرت ف ــى م ــدس وحشــود عل المهن
العديــد مــن مــدن البــالد خاصــة فــي العاصمــة طهــران 

الــى مصلــى االمــام الخمينــي )قــدس ســره(.
وقــد اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة اإلســالمية 
اللــواء حســين ســالمي فــي كلمــة لــه بالمراســم 
فــي العاصمــة طهــران، أن الشــهيد قاســم ســليماني 
أفشــل السياســة األميركيــة فــي الشــرق األوســط، 
مشــيراً الــى أن الفريــق ســليماني قــام أيضــا بحبــس 

ــف الجــدران الخرســانية. ــي خل ــان الصهيون الكي
وتوعــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســالمية 
ســالمي بضــرب االميــركان والصهاينــة ان أرتكبــوا 

أي خطــأ ضــد الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران.

واشــار الــى تصريحــات مســؤول صهيونــي بأنهــم 
ــن  ــركان لضــرب االيرانيي ــع االمي يتقاســمون العمــل م
فــي ســوريا والعــراق، وقــال: اننــا نقــول لهــم بأنكــم 

مخطئــون كمــا هــو ديدنكــم علــى الــدوام. نقــول لكــم 
كالمــا ســيكون مترافقــا مــع العمــل؛ ان ارتكبتــم اي 

ــا. خطــأ ســنضربكما مع

ــم خــالل مراســم  ــي:- ت ــان العرب ــران - كيه طه
محــور  فــي  النصــر  قــادة  أربعينيــة  ذكــرى  إحيــاء 
المقاومــة الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني ورفيــق 
جهــاده الفريــق أبــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا فــي 
العاصمــة طهــران مســاء الخميــس، تــم نشــر نــص 
لحــرس  »القــدس«  لقــوة  الســابق  القائــد  وصيــة 
الثــورة االســالمية الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني.

وجــاء فــي بعــض محــاور وصيــة القائــد الشــهيد 
قاســم ســليماني مخاطبــا البــارئ تعالــى انــه ســعى 

للدفــاع عــن دينــه وســقط وقــام فــي هــذا الطريــق. 
يــداي  ثــروة  ان  تعالــى  اهلل  مخاطبــا  وتابــع 
تتجلــى عنــد حملــي للســالح دفاعــا عــن دينــك 
وان ثــروة عينــاي تتجســد فــي الدمــوع التــي اذرفهــا 

دفاعــا عــن المظلــوم.
وافــاد: » ربــاه ، شــكرا لــك لجعلــي اذرف الدمــوع 

علــى ابنــاء فاطمــة )ســالم اهلل عليهــا(«.

وخاطــب علمــاء الديــن 
بالقــول:« انــي أرى ســماحة 
علــي  الســيد  اهلل  ايــة 
الخامنئــي مظلومــا ووحيــدا 
اســنادكم  الــى  ويحتــاج 

والتفافكــم«.
اهلل  »اشــكر   : وتابــع 
جنديــا  اصبحــت  النــي 
لالمــام الخمينــي الكبيــر 
وضعنــي  النــه  واشــكره 
وطريــق  نهــج  علــى 
ــي  ــة اهلل الســيد عل ــم االســالم المعاصــر آي حكي

العزيــز«. الخامنئــي 

رافعين صور الشهداء ورموز المعارضة المعتقلين في غالبية المناطق..

البحرينيون يحيون ثورة )14 فبراير( بتظاهرات حاشدة ويدعون إلسقاط النظام الخليفي
كاشفًا عن مساعيه لبلورة تحالف أميركي- إسرائيلي- عربي ضدها..

نتنياهو: ايران التهديد األول لنا ونسعى لمنعها 
* قوات األمن الخليفي تهاجم المسيرات السلمية الشعبية بالغازات من التمركز في سوريا

السامة والمسيلة للدموع، وتعتقل العديد من المشاركين
* الشيخ عيسى قاسم: المعارضة ملزمة اإلحتفاظ بهدفها والنصر المطلوب 

هو نصر لإلصالح على الفساد والحرية على اإلستبداد
كيهــان العربــي - خــاص:- رغــم القمــع االرهابــي الحكومــي الممنهــج مــن قبــل كيــان آل 
خليفــة الدخيــل، شــهدت العديــد مــن مناطــق البحريــن حــراًكا شــعبيًا الفتًــا ومســيرات ســلمية 

فــي الذكــرى التاســعة لثــورة العــز والكرامــة )ثــورة 14 شــباط/فبراير( التــي انطلقــت عــام 2011.

وقــد شــهدت مناطــق البحريــن انتشــارًا واســعًا للقــوات األمنيّــة الخليفيــة بهــدف تقليــص الحــراك الشــعبيّ 
وقمــع المظاهــرات الســلمية، إاّل أن مســيرات عديــدة انطلقــت فــي مناطــق متفرقــة، فيمــا شــهدت العاصمــة المنامــة 

وعشــرات المناطــق تظاهــرات ومواجهــات مــع قــوات الشــرطة.

علــقّ  انبــاء:-  وكاالت   – المحتلــة  القــدس 
»بنياميــن  الصهيونــي  العــدو  كيــان  وزراء  رئيــس 

ــى القصــف اإلســرائيلي الصاروخــي  ــن ياهــو« عل نت
األخيــر، بالقــول إن »إســرائيل« تســعى لمنــع ايــران 
مــن التمركــز مــع قواتهــا العســكرية فــي ســوريا، 
ــت  ــًا »إذا كن ــل آخــر، مضيف ــأي تفصي رافضــًا اإلدالء ب
تريــد معرفــة إن كنــا مــن قصــف ســوريا هــذه الليلــة، 

عليــك أن تســأل ســالح الجــو البلجيكــي«. 
عامــة  سياســة  »إســرائيل«  لـــ  وقــال:إن 
ــوريا،  ــي س ــي ف ــز االيران ــدّ التمرك للعمــل ض
ايــران هــي التهديــد األول لنــا، وســنمنعها بــأي 
ثمــن مــن إنتــاج ســالح نــووي - علــى حــد 
زعمــه.  معلنــًا أنــه يعمــل بشــكل علنــي وخفي 
إســرائيلي-  أميركــي-  تحالــف  بلــورة  علــى 
عربــي قــوي جــدًا لمواجهــة ايــران، وأنــه يقابــل 
قــادة وزعمــاء عربــًا »فهــذه سياســتي بوجــه 
الكثيريــن  يهــدد  الــذي  اإليرانــي  العــدوان 

وأولهــم نحــن«.

نزف أسمى وأبهج آيات التهاني والتبريكات بذكرى مولد الحوراء األنسية الطاهرة الزكية سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء )عليها السالم(

التفاصيل على الصفحة4

*الشهيد سليماني ساهم بايجاد قوة صاروخية وقوة طائرات مسيرة 
واسلحة جديدة أدت الى انتصار المقاومة عام 2006

*المقاومة عندما قامت بأسر الجنديين أخذت عامل المفاجأة 
من الطرف المقابل وكانت جاهزة للمعركة

*راهنوا بقتلهم للحاج قاسم والحاج أبو مهدي وأخوانهم الشهداء، 
أن محور المقاومة سيضعف وايران ستخاف

*من اللقاء األول شعرنا بانسجام نفسي وفكري وروحي، وكأننا 
نحن نعرف الحاج قاسم منذ عشرات السنين

*كان موقف ايران منقطع النظير في الشجاعة بضربها لقاعدة »عين 
االسد« وبهذا الحجم من الصواريخ وبهذه الطريقة

*سماحة القائد كان يعتبر عملية المقاومة االسالمية بخطف جنديين اسرائليين 
ة4لطفًا الهيًا ألفشال عامل المفاجأة من الطرف المقابل
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