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مشددة ان فلسطين والقدس كانتا تستحوذان على فكر وعقيدة هذه الشخصية المرقومة..
طهران: أنيس النقاش كان الصوت الصادح لألحرار 

والمستضعفين في العالم
الشــيخ  اصــدر  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
محســن قمــي مســاعد شــؤون العالقــات الدوليــة 
ــورة االســالمية الســيد  ــد الث ــب ســماحة قائ بمكت
المجاهــد  رحيــل  فيــه  نعــى  بيانــا  الخامنئــي 

االمام الخامنئي وعزيمة 
االقتدار

حميد حلمي البغدادي
الجمهوريــة  تتمســك  ان  البديهــي  مــن 
االســالمية بمواقفهــا المشــروعة النهــا ال يمكــن 
ان تتعامــل اال مــع الوقائــع الملموســة الدالــة 

علــى المصداقيــة والثقــة.
االســالمية  الثــورة  قائــد  ســماحة  ايّــد  وقــد 
ــس الشــورى االســالمي  ــن مجل ــون الصــادر ع القان
ــا  ــذ بعدم ــن التنفي ــي ع ــول الطوع بحجــب البروتوك
ــاتها  ــى سياس ــا عل ــدة واوروب ــات المتح ــت الوالي بقي
التــي وصفهــا ســماحته بالمتغطرســة كونهــا تخاطــب 
ــة وبــال مقابــل. ــر مؤدب ــة غي ــة أمري ــران بلغــة فوقي اي

مــن الواضــح ان ايــران ال تعــوّل علــى االقاويــل 
الغربيــة مــا لــم تترجــم الــى مفاعيــل عمليــة وهــي 
االول  المربــع  الــى  للعــودة  تكــون مســتعدة  لــن 
التــي  والمعقــدة  الملتويــة  المفاوضــات  واســلوب 
الجهــود  مــا تســتنزف  بقــدر  المشــكلة  ال تحــل 

السياســية وتوصلهــا الــى نقطــة الالشــيء.
اعضــاء  لقائــه  فــي  الخامنئــي  االمــام 
مجلــس خبــراء القيــادة يــوم االثنيــن 22 شــباط 
للموضــوع  المســتقبلية  الخطــوط  حــدد   2021
ــوم  ــب اليوراني ــتويات تخصي ــان مس ــووي ب الن
ان  بــل يمكــن  بالمئــة   20 تتوقــف عنــد  لــن 
ترتفــع لتصــل الــى 60 بالمئــة وفقــا لمــا تقتضيــه 
المتطلبــات الصناعيــة والتنمويــة الســلمية فــي 

االســالمية. الجمهوريــة 
خياراتهــا  تمتلــك  ايــران  ان  المؤكــد 
وقدراتهــا وهــي اليمكــن ان تقبــل التنــازل عنهــا 
كرمــا لعيــون اميــركا والكيــان الصهيونــي النهــا 

ملكيــة عقليــة 

مطالبًا بمحاكمة الغرب المتورط في جرائم الحرب المفروضة..

رئيسي: قتلة القادة سليماني والمهندس هم من أسسوا 
جماعات االرهاب التكفيري

مؤكدًا أن المقاومة تنعم بالحياة في جميع انحاء العالم..

قاآني: نحن نعرف كيف نتحدث الى بلد مثل أميركا ال تفهم سوى لغة القوة
الشهيد سليماني كان المسؤول بشكل مباشر عن محاربة االرهابيين األكثر شهرة في العالم خالل العقد األخير

نصرنا محتم والهزيمة 
حليف الخصم

وزير الطاقة: إيران بين الدول المتقدمة في بناء 
االنفاق والمنشآت المائية العمالقة

مشيرًا الى أن »القاعدة« و»داعش« من أدوات إرهابها في العالم..

وزير االعالم اليمني: اميركا تسعى الى إيقاف تحرير 
وتطهير مأرب من المحتلين وعمالئهم

ــف اهلل  ــي اليمــن ضي ــي ف ــاذ الوطن ــة االنق ــي حكوم ــر االعــالم ف ــال وزي ــي:- ق ــان العرب ــران – كيه طه
الشــامي، ان »القاعــدة« و«داعــش« مــن االدوات االرهابيــة األمیركيــة فــي العالــم.

وحــول محــاوالت واشــنطن والريــاض لوقــف عمليــة تحريــر مــأرب، قــال الشــامي: اميــركا تســعى الــى 
إيقــاف تحريــر وتطهيــر مــأرب مــن المحتليــن وعمالئهــم واضطــرت للظهــور

الخزعلي: نمتلك معلومات سنفصح عنها في الوقت 
المناسب عن قصف المنطقة الخضراء

الجهاد اإلسالمي تدرس امكانية المشاركة في االنتخابات 
من خالل عملية التصويت ال الترشيح

المقداد: االحتالالن األميركي والتركي لألراضي 
السورية يخالف القانون الدولي

مؤتمر في الصين لمعارضة التدخل في شؤون 
الدول بحجة حقوق اإلنسان

بايدن: وفيات كورونا في اميركا تجاوزت قتالنا 
في الحربين العالميتين وفيتنام

البرلمان األوروبي يصفع اإلمارات 
بقراراته األخيرة

تأسيس قناة تعاون أمني بين الكيان 
الصهيوني ودول التطبيع

صحيفة: نتنياهو يفكر بمقايضة لقاح 
كوفيد-19 بالتطبيع
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مؤكدًا أنه لدينا وثائق تثبت ضلوع أنظمتها بالجريمة النكراء..

اللواء باقري: على السعودية واإلمارات والبحرين تحمل مسؤولية اغتيال القائد سليماني

طهــران - كيهــان العربــي:- أكــد رئيــس هيئــة 
االركان العامــة اللــواء محمــد باقــري أن وثائــق تــم 
الحصــول عليهــا تدلــل علــى ضلــوع بعــض االنظمــة 
فــي المنطقــة فــي جريمــة اغتيــال الشــهيد الفريــق 

قاســم ســليماني.
واضــاف اللــواء باقــري، فــي كلمتــه بالملتقــى 
والدوليــة  القانونيــة  بالمطالــب  الخــاص  الدولــي 
فــي مرحلــة الدفــاع المقــدس )الحــرب التــي شــنها 
النظــام العراقــي الســابق علــى ايــران فــي عقــد 
ــذه  ــنعرض ه ــا س ــاء: إنن ــس الثالث ــات( أم الثمانين
ــال  ــة اغتي ــي جريم ــة المتورطــة ف ــق لالنظم الوثائ
إخفــاء  تســتطيع  ال  حتــى  ســليماني  الشــهيد 

مشــاركتها المباشــرة فــي هــذه الجريمــة.
هــذه  جميــع  أن  العامــة،  االركان  رئيــس  وأكــد 

االنظمــة تتحمّــل المســؤولية بإرتــكاب هــذه الجريمــة.
أوضحــت  قــد  اميــركا  أن  الــى  وأشــار 
بنفســها مــن دعمهــا لهــذه الجريمــة حيــث أن 
الســعودية  فــي  المنتشــرة  االميركيــة  القواعــد 

وقطــر واالمــارات والبحريــن منحتهــا معلومــات 
فــي  قواعــد  مــن  أقلعــت  والطائــرة  اســتخبارية 
موكــب  واســتهدفت  والعــراق  واالردن  الكويــت 

ســليماني. الشــهيد 

ــر رئيــس الســلطة  ــان العربــي:- اعتب طهــران – كيه
القضائيــة الســيد ابراهيــم رئيســي، ان الطاغيــة »صــدام« 

كان الوجــه األول للحــرب المفروضــة علــى الجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران لكــن هنــاك ممــن كانــوا يدفعــون 

بهــذا االتجــاه مــن خلــف الســتار والبــد مــن كشــفهم .
واضــاف رئيســي فــي كلمتــه أمــس الثالثــاء بـــ »المؤتمــر 
الدولــي للمطالبــات القانونيــة الدوليــة للدفــاع المقــدس«، 
االيرانييــن  المواطنيــن  مالييــن  بــل  اآلالف  مئــات  ان 
تضــرروا جــراء الحــرب المفروضــة علينــا والبــد مــن محاكمــة 

المجرميــن والمتورطيــن فــي دعــم نظــام »صــدام« .
وقــال: قائمــة المســاعدات السياســية واألســلحة 
والمســاعدات الماليــة التــي قدمهــا الغــرب لصــدام 
خــالل الحــرب المفروضــة طويلــة، موضحــا: إذا تــم 

ــام ــة االته ــم الئح تقدي

مؤكدًا أن وقف تنفيذ البروتوكول اإلضافي يتوافق مع المادة 36 من االتفاق..

ظريف: لن يكون اي اجتماع رسمي بحضور اميركا في اطار االتفاق النووي

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، 
ــارًا مــن  ان وقــف التنفيــذ الطوعــي للبروتوكــول اإلضافــي دخــل حيــز التنفيــذ اعتب

يــوم أمــس 23 فبرايــر وهــو يتوافــق تمامــا مــع المــادة 36 مــن االتفــاق النــووي.
وفــي تغريــدة علــى صفحتــه الشــخصية بتويتــر، قــال الوزيــر ظريــف: وفًقــا 
ــا مــع  ــق تمامً ــذ الطوعــي للبروتوكــول اإلضافــي، هــذا يتواف ــا التنفي ــون، أوقفن للقان
المــادة 36 مــن االتفــاق النــووي، الن رئيــس الواليــات المتحــدة لــم يوقــف االنتهــاك 

ــاء بالتزاماتهــا. ــد وال تــزال الترويــكا األوروبيــة تفشــل فــي الوف مــن قبــل هــذا البل

ــة  ــة الدولي ــام للوكال ــر الع ــل غروســي )المدي ــع رافائي واضــاف: التفاهمــات م
للطاقــة الذريــة( يظهــر حســن نوايانــا، جميــع االجــراءات التعويضيــة قابلــة للعودة.
وفــي تصريــح صحفــي لــه امــس الثالثــاء علــى هامــش المؤتمــر الدولــي للمطالــب 
ــة  ــا رســميا للوكال ــد اعلن ــة: لق ــر الخارجي ــال وزي ــاع المقــدس، ق ــة للدف ــة والدولي القانوني
الدوليــة للطاقــة الذريــة يــوم 15 شــباط/فبراير بانــه ســيتم تنفيــذ قانــون مجلــس الشــورى 
االســالمي فــي هــذا الصــدد بــدءا مــن صبــاح يــوم 23 شــباط/فبراير وبنــاء عليــه فقــد تــم 

البــدء بتنفيــذ هــذا القانــون صبــاح اليــوم.

البحرين.. الصهاينة بدأوا يستحوذون 
على العقارات

ــع  ــل المجتم ــن ممث ــاء:- اعل ــة – وكاالت انب المنام
تــم  أنــه  البحريــن »إبراهيــم نونــو«،  اليهــودي فــي 
العاصمــة  فــي  اليهــودي  الكنيــس  افتتــاح  تأجيــل 
المنامــة، بســبب التداعيــات األخيــرة لتطــورات انتشــار 
ــدد  ــم اســتمالك ع ــه ت ــا ان ــا«. مضيف ــروس كورون »فاي

مــن العقــارات المحيــط بالكنيــس لتوســعته.
وأشــار »نونــو« إلــى أنــه كان مــن المزمــع افتتــاح 
الكنيــس رســميًا فــي 25 فبرايــر/ شــباط الجــاري، 
العشــر«،  »الوصايــا  اســم  أن يحمــل  المقــرر  ومــن 
وقــد ُأجريــت عليــه تطويــرات وتحســينات وعمليــات 
إخراجــه  أجــل  مــن  وتوســعة  جديــدة،  إنشــائية 
بمظهــر حســن أمــام المصليــن والزائريــن – حســب 
تصريحاتــه لصحيفــة البــالد المملوكــة لنجــل رئيــس 

الــوزراء الراحــل »خليفــة ســلمان الخليفــة«.
ــارات  ــن العق ــدد م ــتمالك ع ــم اس ــه ت ــد أن وأك
للتوســعة  الســتخدامها  بالكنيــس،  المحيطــة 
والخدمــات، وأخــرى مــن أجــل اســتخدامها كنقــاط 
ــى  ــط بالكنيــس – عل ــع، وأخــرى لمتحــف محي بي

ــه. حــد قول

نزف أسمى وأرفع آيات التهاني والتبريكات لألمة االسالمية بذكرى مولد قسيم الجنة والنار ساقي الكوثر االمام علي بن أبي طالب )عليهما السالم(

* االروروبيون فضال عن االتفاق النووي وعدوا بتنفيذ 11 تعهدا 

ولم يفوا حتى بواحد منها

* المساعي لحل األزمة اليمنية مستمرة، وطهران تدعم أي تحرك 

ينهي العدوان على الشعب اليمني

* وقوف الجمهورية االسالمية الى جانب الشعب اليمني 

ومقاومته نابع من مبدأ حماية المظلوم

*القنبلة التي استخدمتها أميركا في اغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما، هي قنبلة يتم بها استهداف 

المعدات المدرعة، لتخترق الفوالذ بسمك 30 سم كي يتم تقطيع أجسادهم إربا إربا

* الطائرة التي استهدفت موكب الشهيد سليماني كانت قد أقلعت 

من قواعد في الكويت واالردن والعراق

 * المتشدقون بحقوق االنسان صمتوا أمام جريمة الحرب المفروضة 

ودعموا المجرم »صدام« ليوغل في جرائمه

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد قــوة القــدس بحــرس الثــورة االســالمية 
العميــد اســماعيل قاآنــي ان اميــركا ال تفهــم ســوى لغــة القــوة، مشــددا علــى ان 

دمــاء شــهداء المقاومــة ســتحرر طريــق القــدس.
واوضــح العميــد قاآنــي خــالل كلمتــه امــام المؤتمــر الدولــي للمطالــب القانونيــة 
والدوليــة للدفــاع المقــدس، أمــس الثالثــاء قائــال: إن الثــورة اإلســالمية اليــوم معروفــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم بأنهــا دولــة حــرة ونــال أبناؤهــا حريتهــم مــن خــالل المقاومــة، 
مضيفــا: كانــت مرحلــة مقاومــة ابــان عهــد »الشــاه« االســتبدادي قــد نتــج عنهــا قيــام 
الثــورة، وبعــد الثــورة االســالمية، هاجــم االرهــاب العالمــي مــن الشــرق والغــرب، وكل 
مــن حلفــي الناتــو ووارشــو وفرضــوا الحــرب المفروضــة علينــا، واســتطاع أبنــاء الشــعب 

* نستمر في الصمود على طريق الكرامة والحرية والحفاظ على المقاومة 
في جميع المجاالت ضد ألد األعداء

* دماء شهداء المقاومة ستحرر طريق القدس والكيان الصهيوني يعتقد 
أنه بجهوده اليائسة يمكنه إضعاف المقاومة

االيرانــي المقــاوم فــي فتــرة ثمانــي ســنوات مــن الدفــاع المقــدس مــن تحويــل الحــرب 
المفروضــة بواســطة المقاومــة الــى الدفــاع المقــدس.

ولفــت الــى ان الشــعب االيرانــي المســلم بتبعيتهــم لالمــام الحســين )ع( ســيد 
الشــهداء، علــم درس التحــرر لشــعوب العالــم واالبنــاء المعنوييــن لرســول اهلل )ص(.

وشــدد بالقــول: لقــد فرضــت اميــركا علينــا الحــرب، ولكــن الحــرب كانــت 
ــي  ــول ف ــا االســالمية، وأق ــا وثورتن ــى نظامن ــرف عل ــا للتع أفضــل فرصــة لن
ــا  ــرة، وإن أعظــم إنجازاتن ــادة الحــرب خب ــر ق ــن هــم أكث ــادة الذي حضــور الق
كقــوة عســكرية كان فــي حــرب تهذيــب اإلنســان، وان المقاومــة تبنــى 

ــم. ــع أنحــاء العال البقية على الصفحة7االنســان فــي جمي


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

