
الـ 13 عالميا..

ايران تتبوأ مرتبة الصدارة في الشرق االوسط 
في مجال البايوتكنولوجيا

فــي  االســاية  الجمهوريــة  تبــوأت  العربــي:-  كيهــان  طهــران- 
ايــران مرتبــة الصــدارة فــي الشــرق االوســط والـــ 13 عالميــا فــي مجــال 
ــا خــال عــام 2016 وفــق ماأعلنــه موقــع ســايماغو الــذي يعــد  البايوتكنولوجي

المجــاالت. العالــم بمختلــف  بلــدان  فــي تصنيــف  المراجــع  مــن 
شــبكة  علــى  ســايماغو  موقــع  مــن  المقدمــة  لإلحصــاءات  ووفقــا 
اإلنترنــت، فــإن إيــران مــع 841 وثيقــة تتبــوأ المرتبــة األولــى فيمــا تتبــوأ تركيــا 
والســعودية ومصــر المراتــب الثانيــة إلــى الرابعــة فــي الشــرق األوســط مــع 

606، 340، و 282 وثيقــة علــى التوالــي.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية المحكمة الخليفية ترفض حديث المحامين مع الشاهد السري في قضية »التخابر«..

مؤسسات حقوق االنسان تعرب عن قلقها ازاء تزايد عدد المحكومين باالعدام في البحرين
* تأجيل محاكمة معتقلي الدراز والمانيا والتحالف المسيحي الدولي يطالبان بوقف أحكام االعدام المتهسترة للمنامة

دبلوماسية اميركية: غزونا للعراق خطأ 
استراتيجي فادح

العدو الصهيوني: النفوذ االيراني 
يتمدد والبد من كبحه!!

انبــاء:-  وكاالت   – المحتلــة  القــدس 
ــة عــن خطــة  تحدثــت وســائل إعــام صهيوني
عمــل الحكومــة اإلســرائيلية لســنة 2018، ومــن 
بيــن األهــداف التــي تتضمنهــا، خاصــة فيمــا 
ــق بــوزارة الخارجيــة  "كبــح إيــران وســعي  يتعّل
الســتقراٍر إقليمــي ولتســويات؛ وإرســاء "خطوط 
ــي  ــران ف ــد إلي ــوذ المتزاي ــل النف ــي ظ ــر" ف حم
المنطقــة؛ مــع االســتعداد بمــوازاة ذلــك لـــ "اليوم 

متوجسًا الخوف من نشر طهران لصواريخ دقيقة متوسطة المدى في سوريا ولبنان..

العدو الصهيوني: الصواريخ االيرانية قادرة على ضرب منشآتنا الحيوية بدقة بالغة
* مصادر سياسية وأمنية اسرائيلية: الصاروخ االيراني “خرمشهر” الذي تمّت تجربته هو رسالة تحدٍّ واضحةٍ لكلٍّ من واشنطن وتل أبيب

طيران آل سعود يستهدف األبرياء ويدمر مسجدًا في صعدة ومأرب..

صواريخ باليستية يمنية تدك معسكر سعودي في نجران وآخر للمرتزقة في مأرب والخسائر كبيرة
* الصماد: التحالف أنفق مئات المليارات لشراء والءات العالم والمنظمات الدولية وها هي تسقط أمام صمود الشعب اليمني

مشيدًا بدراية وحكمة قوى األمن الداخلي..

الريجاني: المساس بأمن المواطنين خط أحمر
طهــران – كيهــان العربــي:- اعلــن رئيــس مجلــس الشــورى االســامي الدكتــور علــي الريجانــي ان المســاس 

بامــن المواطنيــن خــط احمــر مؤكــدا الدعــم لاجــراءات التــي قامــت بهــا قــوى االمــن الداخلــي والتعبئــة .
ــن  ــهداء االم ــي لش ــل التابين ــش الحف ــى هام ــد عل ــس االح ــن أم ــي للصحفيي ــور الريجان ــال الدكت وق
الداخلــي والتعبئــة خــال اعمــال الشــغب فــي شــارع باســداران بطهــران، ان ســلوك مثيــري الشــغب كان 

ــة وحكمــة . ــت مــع الموقــف بدراي ــة تعامل ــي والتعبئ ــر طبيعــي وان قــوى االمــن الداخل ــا وغي خاطئ
ــرون المســاس  ــاد يعتب ــي الب ــس الشــورى االســامي ان المســؤولين ف ــس مجل ــن رئي واعل
ــن  ــوى االم ــراءات ق ــم اج ــا ندع ــق فانن ــذا المنطل ــن ه ــه وم ــال ان ــر وق ــا احم ــن خط ــن المواطني بام

الداخلــي والتعبئــة .

مشددًا على إلتزام دمشق وطهران بقرار مجلس األمن الدولي األخير..

باقري: محاربة االرهاب مستمرة وسيتم تطهير كل األراضي السورية خالل األشهر المقبلة
 هذه المرة كما في السابق رفع من ال يريد األمن واالستقرار لسوريا لواء الهدنة دعمًا لالرهابيين عندما شاهدوا العزم على تطهير ريف دمشق

الجبير وزير خارجية 
»اسرائيل«

فيسك: الغوطة فضحت العداء السعودي القطري
التضخم يرتفع بنسبة 3 بالمائة في السعودية
ألمانيا تقارن بين ارهاب »داعش« والنازية والجيش األحمر
وزارة الحرب االسرائيلية تكشف »خبايا« زيارة السادات الى األراضي المحتلة

األمن النيابية : دماء العراقيين التباع وال يمكن تسليم االرهابيين 
السعوديين للرياض وان تدخلت دول العالم

الجهاد االسالمي: تصريحات المبعوث االممي خارجة 
عن سياقها الحقيقي سعيا لتشويه صورتنا

الجعفري: نمارس حقا سياديا بالدفاع عن أنفسنا وسنستمر 
بمكافحة اإلرهاب على األرض السورية

بوتين لميركل وماكرون: الهدنة في سوريا 
ال تشمل العمليات ضد اإلرهابيين

العدد )9797( السنة الثامنة والثاثون ، االثنين 9 جمادى الثاني، 1439 هـ ق 7 اسفند 1396 هـ ش، 26 شباط 2018م على الصفحة الثالثة

ايران ضمن الدول المتفوقة عالميا 
في مجال الطب العسكري

* صواريخ كاتيوشا تستهدف تجمعات لجنود الغزو السعودي 
ومرتزقتهم في معسكر المخيل بقطاع العارضة

* قوة االسناد الصاروخي تستهدف بصاروخي غراد تجمعات 
للمنافقين شرق كهبوب محققة إصابات مباشرة

كيهــان العربــي – خــاص:- استشــهد مواطــن 
ــي  ــان آخــران بجــروح أمــس األحــد، ف وأصيــب اثن
الســعودي  للعــدوان  وصاروخــي  مدفعــي  قصــف 
ــة بمحافظــة  ــة رازح الحدودي ــى مديري ــري عل البرب

ــدة. صع
ومدفعــي  صاروخــي  قصــف  تســبب  كمــا 
ســعودي علــى مديريــة غمــر الحدوديــة بأضــرار فــي 

المواطنيــن. ومــزارع  منــازل 
والظاهــر  ورازح  شــدا  مديريــات  وتتعــرض 
ومنبــه وغمــر وباقــم وكتــاف الحدوديــة لقصــف 
ــش الســعودي  ــل بصواريــخ ومدفعيــة الجي متواص
التــي تســتهدف منــازل ومــزارع المواطنيــن راح 
الشــهداء والجرحــى مــن  المئــات مــن  ضحيتــه 
المواطنيــن األبريــاء ناهيــك عــن الخســائر الماديــة 
فــي  المواطنيــن  ومــزارع  بمنــازل  لحقــت  التــي 
المناطــق منــذ بدايــة العــدوان فــي مــارس 2015م.

ــان إن  ــوق االنس ــن لحق ــز البحري ــر مرك ــي – خــاص:- ذك ــان العرب كيه
حكومــة البحريــن باتــت تســتخدم عقوبــة اإلعــدام لترهيــب المواطنيــن 
مــن مواقفهــم  االنتقــام  إلــى  إضافــة  بلدهــم  فــي  بالحريــات  المطالبيــن 

المعارضــة. 
وكشــف المركــز أن عــدد المحكوميــن باالعــدام فــي تزايــد حيــث وصــل 
الــى 22 مواطنــا فــي تهــم غيــر قانونيــة تتعلــق بالمعتقــدات السياســية 

ومواقفهــم مــن ســلوك الســلطات فــي مجــال االنتهــاكات مضيفــا انهــا جــاءت 
ــارز نبيــل رجــب بهــدف حــرف األنظــار  ــة مــع محاكمــة الحقوقــي الب متزامن

ــة. وخاصــة اإلعــام عــن موضــوع أحــكام اإلعــدام المتاحق
وأوضــح المركــز ان أحــكام عقوبــة اإلعــدام تصــدر مــن القضائيــن المدنــي 
والعســكري وبنــاًء علــى تهــم اســتندت علــى اعترافــات انتُزعــت تحــت 

التعذيــب، وهــو مــا يكشــف

انبــاء:- اعتبــرت ســفيرة  واشــنطن - وكاالت 
»ديبــورا  وليبيــا  الكويــت  فــي  الســابقة  أميــركا 
جونــز«، أن غــزو بادهــا للعــراق خطــأ اســتراتيجي 

الحــادي  القــرن  فــي  المتحــدة  للواليــات  فــادح 
والعشــرين.

فــي مقابلــة  األميركيــة  الدبلوماســية  وقالــت 
ــد  ــا ال أعتق ــية »أن ــا رو« الروس ــة »غازيت ــع صحيف م
غــزو  أن  ينكــر  األوســط،  الشــرق  فــي  أحــدا  أن 
العــراق كان خطــأ اســتراتيجيا، وســوف ينظــر إليــه 
ــرن الحــادي  ــي الق ــأ اســتراتيجي ف ــه خط ــى أن عل
والعشــرين«، مشــيرة الــى ان »كل عمــل عســكري 
ــر  ــه تغيي ــدة يرافق ــات المتح ــد الوالي ــي ض أو إرهاب

فــي العقيــدة العســكرية األمريكيــة”.
واضافــت »المفارقــة فــي مــا حــدث بالعــراق، 
أنــه كان لدينــا جنــراالت فــي وزارة  تكمــن فــي 
الخارجيــة األميركيــة، مثــل كولــن بــاول وريتشــارد 
ــا  ــه، فيم ــزو ويعارضان ــا ضــد الغ ــذان كان ــاج الل آرميت
كان المدنيــون مثــل وزيــر الدفــاع رئيــس البنتاغون 

)دونالــد رامســفيلد( يدعمــون الغــزو بقــوة”. 

طهــران – كيهــان العربــي:- ذكــرت صحيفــة 
»يديعــوت أحرونــوت« الصهيونيــة، ان مصــادرَ 
ــةٍ رفيعــةٍ فــي تــل أبيــب كشــفت النقــاب  أمنيّ
ــه  ــذي يتحــدث عن ــد، ال ــد الجدي ــن أّن التهدي ع
وزيــر األمــن اإلســرائيليّ »أفيغــدور ليبرمــان« 
ــران. ــة الدقيقــة الي مرتبــط بالقــدرات الصاروخيّ

ــل الشــؤون العســكريّة فــي  وبحســب محّل
صحيفــة “يديعــوت أحرونــوت” أليكــس فيشــمان 
الــذي ينقــل عــن المصــادر األمنيّــةٍ الرفيعــةٍ، 
فــإّن الصواريــخ اإليرانيــة التــي تُشــّكل “التهديــد 
ويصــل  “شــهاب”،  طــراز  مــن  هــي  الجديــد” 
فــي  الفتًــا  كلــم،  و1950  كلــم   1650 الــى  مداهــا 
الوقــت عينــه إلــى أنّهــا منصوبــة فــي األراضــي 
ونقــًا  إســرائيل.  نحــو  ومُوجهّــًة  اإليرانيّــة 
ــا، كشــف فيشــمان عــن أّن  عــن المصــادر عينه
ــة  اإليرانييــن يطــوّرون كذلــك صواريــخ أكثــر دّق

ــاد”. ــراز “عم ــن ط م
واعتبــر »فيشــمان« أّن كميــة كبيــرة مــن 
ســتحدث  اإليرانييــن  بأيــدي  كهــذه  صواريــخ 

ميــزان  فــي  تغييــرًا 
إطاقهــا  باإلمــكان  أنّــه  إْذ  اإلقليمــيّ،  القــوى 
مــن إيــران وضــرب مؤسســات الحكــم، مثــل 
الكنيســت ومقــر وزارة األمــن فــي تــل أبيــب 
ومنشــآت عســكرية ومطــارات ومحطــات توليــد 
كهربــاء بدقــة، علــى حــدّ تعبيــر المصــادر التــي 

المُحّلــل اإلســرائيليّ. اعتمــد عليهــا 
الدفــاع  وســائل  جميــع  أّن  بمــا  واضــاف: 
ــر  ــن توف ــا، ل االســرائيليّة وحتــى المتطــورة منه
ــذ  ــي األخ ــه ينبغ ــة بنســبة 100%، فإنّ ــدًا حماي أب
ــي  ــتنجح ف ــخ س ــض الصواري بالحســبان أّن بع

واســتمرارًا لنهــج العــدوان الســعودي الغاشــم 
ــرات آل ســعود  ــر اليمــن، اســتهدفت طائ ــي تدمي ف
فــي محافظــة مــأرب  مســجدا بمديريــة صــرواح 
اليمنيــة ودمرتــه بالكامــل حيــث يعــد إنتهــاكا صارخــا 

ــرت  ــد أظه للمقدســات اإلســامية واإلنســانية. وق
صــور تعــرض المســجد لدمــار كلــي جــراء غــارة 
بشــكل  اســتهدفته  الســعودي  العــدوان  لطيــران 

ــر. مباش

* العمل المشترك من قبل سوريا وأصدقائها وايران وروسيا 
مّكن من إدخال تعديالت على القرار األممي

* القوى االستكبارية التي استعمرت ونهبت ثروات الشعوب 
تريد فرض ثقافتها على شعوب العالم

* الجيش السوري يريد تطهير األراضي السورية من االرهابيين 
لكي يؤمن بذلك أمن المواطنين في دمشق

ــوات المســلحة  ــة أركان للق ــد رئيــس هيئ ــي:- اك ــان العرب ــران – كيه طه
اللــواء محمــد باقــري أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران وســوريا ســتلتزمان 
بقــرار مجلــس األمــن الدولــي، لكــن أضــاف: هنــاك مناطــق فــي ريــف دمشــق 
ســوف  وتطهيرهــا  للهدنــة  خاضعــة  وليســت  اإلرهابيــون  عليهــا  يســيطر 

يتواصــل.
وكشــف اللــواء باقــري علــى هامــش نــدوة حــول »علــوم الدفــاع المقــدس« 
أن العمــل المشــترك مــن قبــل ســوريا وأصدقائهــا وايــران وروســيا مّكــن مــن 

إدخــال تعديــات علــى القــرار األممــي. 
ــي  ــن تعن ــس األم ــرار مجل ــى ق ــت عل ــي ُأدخل ــات الت ــح أن التعدي وأوض
ــد  ــة النصــرة« مــع تحدي ــى »جبه ــة اإلرهــاب مســتمرة، خصوصــًا عل أن محارب
مناطــق للهدنــة، مشــددًا علــى أن محاربــة اإلرهــاب مســتمرة وســيتم تطهيــر 

الوصــول لتصيــب بُنــى تحتيــةٍ إســتراتيجيّةٍ، 
فــي  تغييــرًا  يحــدث  كهــذه  صواريــخ  ووجــود 
الوضــع اإلســتراتيجيّ لـ«إســرائيل«- بحســب 

تعبيــره.
أْن  التطــوّر  هــذا  شــأن  مــن  أّن  وشــدّدّ 
»إســرائيل«  تقييــد حريــة عمــل  الــى  يــؤدّي 
علــى الجبهــة، مذّكــرًا بــأّن »اســرائيل« ال تقــوم 
ــة  ــي عمــق األراضــي اللبناني ــات ف بشــنّ هجم
اليــوم تحســبًا مــن إطــاق صواريــخ وتدهــور 

الوضــع الــى حــرب، علــى حــدّ قولــه.

* بأمكان طهر ان استهداف الكنيست ووزارة األمن ومنشآت عسكرية 
ومطارات ومحطات توليد كهرباء بدقة

* هذا التطوّر أدى الى تقييد حرية عمل »إسرائيل« على الجبهة ولم تعد 
تقوم بشنّ هجمات في عمق األراضي اللبنانية

* خالل السنوات الخمس المقبلة ستكون كمية الصواريخ الدقيقة التي 
تهدد »اسرائيل« كبيرًة وستواجه قواتنا صعوبة أكثر

ــم  ــة لينع ــة المقبل ــال األشــهر القليل ــاب خ ــن االره ــورية م ــي الس كل األراض
ــن واالســتقرار . الشــعب الســوري باألم

مــن  الســورية  األراضــي  تطهيــر  يريــد  السّــوري  الجيــش  واضــاف: 
ــى  ــه حت ــي دمشــق؛ لكنّ ــن ف ــن المواطني ــك أم ــن بذل ــي يؤم ــن لك اإلرهابيي
اآلن فقــد ُأطلقــت أكثــر مــن 1200 قذيفــة باتجــاه دمشــق األمــر الــذي يهــدد أمــن 
وهــدوء المواطنيــن فيهــا ولهــذا فإنــه يجــب تطهيــر هــذه المناطــق مــن االرهاب.
ــد األمــن  ــع مــن ال يري ــي الســابق رف ــا ف ــه هــذه المــرّة كم ــى أن وأشــار ال
واالســتقرار لســوريا لــواء الهدنــة دعمــًا لارهابييــن، عندمــا شــاهدوا عــزم 

ــق.  ــف دمش ــر ري ــى تطهي ــوريا عل س
ــار.  ــف إطــاق الن ــى وق ــن عل ــو اإلرهابيي ــرب وداعم ــد أصــر الغ ــع : لق وتاب

ــل ســوريا ــن قب ــود مشــتركة م وبجه


