
الريجاني يجدد دعم ايران لسوريا في القضاء على االرهاب..

الرئيس األسد: الشعب السوري مصمم 
على تحرير كامل أرضه من االرهاب

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد الرئيــس الســوري بشــار االســد 
أن الــدول المعاديــة للشــعب الســوري مــا زالــت تحــاول حمايــة 
االرهابييــن الذيــن يتخــذون األهالــي رهائــن ودروعــًا بشــرية وهــذا 
ــن  ــاة المواطني ــاب حي ــى حس ــتمراره عل ــماح باس ــن الس ــا ال يمك م
وأمنهــم واســتقرارهم والشــعب الســوري مصمــم علــى تحريــر كامــل 

األراضــي الســورية.

KAYHAN-AL-ARABI
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كاشفًا عن عدم رد الرياض على رسالة طهران..

ظريف: إستهداف الفريق الشهيد سليماني عمل جبان وسيكون له تبعات من قبل الشعب العراقي
معهد اميركي: ال صحة إلدعاءات واشنطن حول 

البرنامجين الفضائي والصاروخي االيراني
انبــاء:- رفــض "معهــد الســام"  واشــنطن - وكاالت 
االميركــي ادعــاءات واشــنطن حــول البرنامجيــن الصاروخــي 
يطــور  لــم  بلــد  اي  ان  موضحــا:  االيرانــي  والفضائــي 
ــي  ــه الفضائ ــى برنامج ــاد عل ــي باالعتم ــه الصاروخ برنامج
بــل العكــس يســاهم البرنامــج الصاروخــي فــي تطويــر 

الفضائــي. البرنامــج 
وفــي تقريــر نشــره المعهــد الكائــن فــي مدينــة 
"واشــنطن دي ســي" نقــا عــن قســم البحــوث 
فــي الكونغــرس االميركــي ورد فيــه: ان التماثــل 
بيــن برامــج الصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات
ــن  ــط بالضــرورة بي ــي اليرب ــج الفضائ  والبرنام
ــا الصاروخــي  ــة وبرنامجه ــران الفضائي نشــاطات اي
ــد  ــد االم ــا بعي ــا فضائي ــران برنامج ــورت اي ــد ط وق
خــال االعــوام الماضيــة اال ان هــذا البرنامــج اليعــد 

ــارات. ــرة للق ــخ العاب ــر الصواري غطــاًء لتطوي
ــر  ــن التقري ــب آخــر م ــي جان ــد ف واشــار المعه
الــى الصواريــخ االيرانيــة واورد انهــا تمتلــك نوعيــن 
مــن الصواريــخ الحاملــة لاقمــار الصناعيــة مــن 
بالوقــود  يعمــان  "ســيمرغ"  و  "ســفير"  طــرازي 

الســائل.

الشهيد سليماني في مارون الراس
ــق قاســم  ــاق للشــهيد الفري ــن مجســم عم ــان ع ــي لبن ــح الســتار ف ــي:- ازي ــان العرب ــران - كيه طه

ــي. ــان تكريم ــال مهرج ــراس خ ــارون ال ــدة م ــي بل ــطينية ف ــة الفلس ــدود اللبناني ــى الح ــليماني عل س
ــة األراضــي الفلســطينية،  المجســم وضــع قبال
وهــو يومــئ بيــده الــى فلســطين، وكتــب علــى علــم 

فلســطيني خلفــه، ســنصلي قريبــا فــي القــدس.
اربعــون يومــا والحضــور اقــوى مــن الغيــاب وســاحات 
الجهــاد التــي كان يحضرهــا كانــت تختــال بيــن الســاحات 
فكيــف اذا كان المــكان علــى بعــد صفــر مــن المســافات الــى 
ــة  ــدة الحدودي ــراس البل ــارون ال ــي م ــة ف فلســطين المحتل

فــي جنــوب لبنــان

مؤكدًا أن استشهاده أقام قيامة في المنطقة..

رئيسي: بقوة دماء سليماني سنطهر المنطقة 
من وجود االميركان

*رفع الراية البيضاء والتراجع غير موجود في قاموسنا

مؤكدًا أنه حققنا اقتصادًا غير نفطي الول مرة في تاريخ البالد رغم الضغوطات والحظر..

الرئيس روحاني: ايران تجاوزت الضغوط األميركية القصوى ولن نقبل بالمفاوضات تحت الضغوط

فيما تؤكد المنسقة األممية على عدم تبرير الجريمة السعودية في المصلوب..

طهران: صمت المجتمع الدولي حيال جرائم العدوان 
السعودي هو سبب في زيادة وقاحة مرتكبيها

المصلــوب  فــي مديريــة  الســعودي  الطيــران  قوبلــت جريمــة  انبــاء:-  وكاالت   - عواصــم 
بمحافظــة الجــوف شــمال شــرقي اليمــن والتــي راح ضحيتهــا عشــرات الشــهداء والجرحــى 

بينهــم نســاء وأطفــال بتنديــد واســع.
ــعودية،  ــة الس ــدي" الجريم ــز غران ــن "لي ــي اليم ــة ف ــانية األممي ــؤون االنس ــقة الش ــت منس ــد وصف فق
بالمأســاة التــي ال يمكــن تبريرهــا. وجــاءتْ المجــزرة بعــد إســقاط الدفاعــات الجويــة اليمنيــة طائــرة ســعودية 

مــن نــوع تورنيــدو فــي أجــواء محافظــة الجــوف.

مشددًا أن شهادة سليماني والمهندس أدخل محور المقاومة في مرحلة جديدة وحساسة ومصيرية جدا..

نصر الله: الثورة االسالمية صمدت في كل الحروب والعقوبات بفضل حضور شعبها بكل الميادين
على المستضعفين في العالم ان يعلموا انهم يستندون على قلعة صلبة هي ايران، ومع مرور االيام تزداد هذه القلعة صالبة

من هم الذين ال ينبغي 
انتخابهم؟

البحرين تعاقب مواطنا بالسجن إلحراقه 
علم االحتالل االسرائيلي!

طائرة »إسرائيلية« تعبر 
األجواء السودانية

الشيخ دعموش: شهادة القادة تمنح القضية 
الفلسطينية زخماً جديداً

الكويت..عبدالحميد دشتي لو دخل السجن 
اليوم سيخرج عام 2093

األمن النيابية: اقليم كردستان ملزم بتطبيق قرار 
اخراج القوات االجنبية ومنها االميركية 

»حماس«: تصريحات الجبير عن »صفقة القرن« تساعد 
العدو واميركا على انكار حقوق الفلسطينيين

الجيش السوري يتمكن من تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة 
الكترونيا حاولت استهداف مصفاة حمص

الدوحة: جهود حل األزمة مع السعودية 
واإلمارات لم تنجح

العدد )10350( السنة االربعون ، االثنين 22 جمادي الثاني ، 1441 هـ ق 28 بهمن 1398 هـ ش، 17  شباط 2020م على الصفحة الثالثة

وزير االتصاالت: لدينا 5 أقمار 
اصطناعية معدة لالطالق

* الشهيد سليماني كان من القادة الذين يهدفون تعزيز االمن في منطقة 
الشرق االوسط وجهوده كانت تصب في هذا المجال

* السعودية إرتكبت خطأ فادحا في حربها على اليمن ويجب 
عليها أن توقف عدوانها على الشعب اليمني

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
رغــم  أنــه  روحانــي،  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
الضغوطــات والحظــر تــم تحقيــق وللمــرة االولــى فــي 
تاريــخ ايــران، اقتصــاد اليعتمــد علــى ايــرادات النفــط 

علــى مــدى عاميــن )منــذ 21 مــارس/آذار 2018(.
وأوضــح الرئيــس روحانــي خــال حديثــه للمراســلين 
ــس  ــده أم ــذي عق ــر ال ــع عش ــي الراب ــره الصحف ــي مؤتم ف
المحلييــن  المراســلين  مــن  حشــد  بحضــور  االحــد 
واالجانــب، قائــا: أي مــن الحكومــات المتعاقبــة لــم تشــهد 
اقتصــادا غيــر نفطــي، وقــد حققنــا ذلــك علــى مــدى عاميــن، 

وأثبتنــا امكانيــة ادارة البــاد دون العوائــد النفطيــة.
وأشــار الــى أن االحصائيــات واالرقــام بقطاعــات 
الطاقــة والغــاز والكهربــاء والميــاه والزراعة والســياحة 
والصناعــة والتعديــن والخدمــات والتعليــم والصحــة 
تشــير  المعرفيــة،  الشــركات  نتائــج  عــن  فضــا 

مجتمعــة الــى أن االوضــاع مناســبة نســبيا.
وتوقــع رئيــس الجمهوريــة أن يحقــق االقتصــاد 

االيرانــي نمــوا أفضــل فــي الســنة الماليــة القادمــة 
)تبــدأ 21 مــارس/آذار 2020( وأن يتــم المضــي بمســار 

التحكــم بمعــدل التضخــم بشــكل جيــد.
وأضــاف: بالرغــم مــن أن الظــروف باتــت أقســى مــن 
العــام الماضــي، اال أن كافــة المؤشــرات تظهــر أننــا تخطينــا 
بــان  أدركــوا  االميركييــن  وأن  القصــوى«،  »الضغوطــات 
حســاباتهم خاطئــة واليمكنهــم التأثيــر علــى الشــعب االيرانــي.

وهنــأ رئيــس الجمهوريــة، حلــول ذكــرى ميــاد 
الســيدة الزهــراء )عليهــا الســام( وايضــا الذكــرى 
االســامية؛  الثــورة  النتصــار  واالربعيــن  الحاديــة 
مشــيدا بالحضــور الملحمــي للشــعب االيرانــي فــي 
مســيرات 11 شــباط/ فبرايــر لاحتفــاء بهــذه الذكــرى 

العظيمــة.

* ليس لدينا أي مشكلة مع جيراننا ولقد ساعدناهم في كثير من المجاالت 
كما حدث بالنسبة للكويت في السابق

* دول الكويت والعراق وقطر وعمان اعلنت استجابتها لمبادرة »هرمز للسالم« 
فيما السعودية واالمارات تريدان التوتر للمنطقة

طهــران - كيهــان العربــي:- وصــف وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، اســتهداف 
الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني بأنــه جبانــا وإنــه دبــر بليــل مؤكــدا أن عمليــة االغتيــال ســيكون 

لهــا تبعــات مــن قبــل الشــعب العراقــي، وذلــك خــال كلمتــه فــي مؤتمــر ميونيــخ األمنــي.
ودعــا وزيــر الخارجيــة خــال مؤتمــر ميونيــخ األمنــي الــى التعــاون بيــن دول 
ــى ضــرورة  ــا ال ــة الفت ــي المنطق ــز األمــن واإلســتقرار ف ــج الفارســي بهــدف تعزي الخلي

ــي. ــس روحان ــا الرئي ــي طرحه ــام« الت ــز للس ــادرة هرم ــق »مب ــل وف العم
واشــار الــى أن هنــاك دوال فــي الخليــج الفارســي اعلنــت اســتجابتها 

لهــذه المبــادرة مــن ضمنهــا الكويــت والعــراق وقطــر وعمــان واصفــا الســعودية 
ــة. ــر بالمنطق ــاك توت ــون هن ــدان ان يك ــا تري ــارات بأنهم واالم

وقــال الوزيــر ظريــف، ليــس لدينــا أي مشــكلة مــع جيراننــا ولقــد ســاعدناهم 
ــر مــن المجــاالت كمــا حــدث بالنســبة للكويــت فــي الســابق. لقــد ارســلت  فــي كثي
رســالة للســعودية قبــل فتــرة مــن الزمــن اعلنــت فيهــا االســتعداد للحــوار حــول شــؤون 
المنطقــة ولكــن الــرد لــم يكــن جيــدا. إن مــن الضــروري وقــف التصعيــد فــي المنطقــة 

ومــن أجــل وقــف التصعيــد هنــاك طــرق عديــدة لكــن الســعودية ال تريــد ذلــك.
وقــال: جريمــة اغتيــال الشــهيد الفريــق ســليماني والحــاج أبــو مهــدي المهنــدس 
ورفاقهمــا كانــت حاضــرة أيضــا فــي المؤتمــر، حيــث وصــف الدكتــور ظريــف اســتهداف 
الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني بأنــه جبانــا وإنــه دبــر بليــل مؤكــدا أن عمليــة اغتيالــه 

ســيكون لهــا تبعــات مــن قبــل الشــعب العراقــي.
وشــغل اإلتفــاق النــووي مســاحة مــن تصريحــات وزيــر الخارجيــة علــى هامــش اجتمــاع 
ــووي  ــاق الن ــود االتف ــا ببن ــاده عــن اجــراءات خفــض التزاماته ــث أكــد أن عــودة ب ــخ حي ميون
ــم  ــذوا التزاماته ــا نف ــن اذا م ــى أن األوروبيي ــي. مشــيرا ال مرتبطــة باجــراءات االتحــاد األوروب
الــواردة فــي االتفــاق النــووي، وقامــوا بتأميــن المصالــح االقتصاديــة االيرانيــة فــان طهــران 

ــات. ســتعود عــن اجــراءات خفــض االلتزام

طهران-فــارس:- أكــد رئيــس الســلطة 
القضائيــة آيــة اهلل ابراهيــم رئيســي يجــب 
االميــركان،  بــدون  المنطقــة  تكــون  ان 
حيــث ســنطهر المنطقــة بقــوة دمــاء الحــاج 

وجــود  مــن  قاســم 
االميــركان.

حديثــه  وفــي 
أقيمــت  مراســم  خــال 
اربعينيــة  بمناســبة 
الشــهيد الفريــق قاســم 
بمدينــة  ســليماني 
كرمــان امــس االحــد قــال 
استشــهاد  ان  رئيســي 
الحــاج قاســم ســليماني، 
أقــام قيامــة فــي المنطقــة، 
ايــران  انحــاء  فــي  القلــوب  توجهــت  حيــث 
الــى  والعالــم االســامي نحــوه وهــو توجــه 

اهلل. وجــه 

* نحن أمام مواجهة جديدة مع أميركا ال مفر منها ألن الطرف 

اآلخر يهاجم ويبادر ويقتل ويشن الحروب

* من يصدّق أن الحرب الدائرة اليوم على اليمن ليست 

بموافقة وحماية ودعم أميركي؟

* أميركا المسؤولة عن فظائع »داعش« وارتكابها المجازر المهولة في العراق 

وتهديدها لمصير العراق وفعلت األفاعيل في سوريا

* أميركا ليست قدرًا مكتوبًا وهي فشلت سابقا عندما قررت الشعوب 

الرفض والمقاومة وال خيار لشعوبنا سوى مقاومتها

* ما سُمي »صفقة القرن« ليس صفقة بل خطة اسرائيلية إلنهاء القضية 

الفلسطينية تبناها »ترامب« ونجاحها مرهون بمواقفنا

* هناك خشية من أن يذهب الموقف العربي سيما الخليجي بالمفرق 

ونظام المنامة تحول لقاعدة للتطبيع مع العدو الصهيوني

المارد اليماني ومؤشرات 
النصر المؤكد

حميد حلمي البغدادي
تتواصــل االنتصــارات العســكرية لليمــن 
علــى المعتديــن الســعوديين وحلفائهــم بــرًا 
ــن  ــوام م ــد نحــو خمســة اع ــوًا وبحــرًا  بع وج
الجريــح  البلــد  علــى هــذا  الظالمــة  الحــرب 
وســط معطيــات مدهشــة ومفاجئــة حققتهــا 
الملحمــي  دفاعهــا  عبــر  اليمــن  جمهوريــة 
وســيادتها  وارضهــا  شــعبها  عــن  الســامي 

ومقدراتهــا.
فــي غضــون ذلــك لــم يكــن فــي حســابات 
آل ســعود عندمــا شــنوا عدوانهــم الهمجــي 
علــى اليمــن المســلم والعربــي والجــار بتاريــخ 
15 آذار 2015، انهــم ســيفقدون زمــام المبــادرة فــي 
هــذه الحــرب خاصــة وان المقاوميــن اليمانييــن 
وجهــوا ضربــات قاصمــة للعمــق االســتراتيجي 
الســعودي ودمــروا لــه علــى الجبهــات فرقــا 
وآلياتهــا  افرادهــا  بكامــل  عديــدة  عســكرية  
وضباطهــا  جنودهــا  مــن  اآلالف  ووقــوع 
ــي انصــار اهلل  ــدي مقاتل ــا اســرى باي ومرتزقته

والجيــش اليمنــي االشــاوس.
وجــاء اســقاط طائــرة )التورنيــدو( بصــاروخ 
ارض جــو فــي محافظــة الجــوف الواقعــة فــي 
ــى  ــدة  عل ــة جدي شــمال اليمــن ليشــكل اضاف
الحربيــة  الطائــرات  تجــرّد  رعــب  تــوازن 
باالجــواء  التحكــم  امكانيــة  مــن  الســعودية 
عــن  طيرانهــا  قــدرة  مــن  وتحــد  اليمنيــة 
العشــوائي  الوحشــي  القصــف  ممارســة 
بحــق الشــعب اليمنــي الــذي راح اآلالف مــن 
للهجمــات  وضحايــا  شــهداء  االبريــاء  ابنائــه 
صنعــاء  فــي  الغــادرة  الجويــة  الصاروخيــة 
والحديــدة والجــوف ومــأرب ومناطــق اخــرى 

مــن اليمــن.
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