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على الصفحة الثانية

20000ريال

مشيداً بنحاح سوريا حكومة وشعبا في مكافحة االرهاب ،خالل استقباله وزير الخارجية "المعلم"..

الرئيس روحاني :أمن وإستقرار سوريا من أهم أهداف ايران اإلقليمية

في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء..

شجرة اآلراك ال زالت تشكو نقضهم
للوصية والعهد

* العالقات بين طهران ودمشق ستشهد زخماً كبيراً في شتى المجاالت خدمة لمصالح الشعبين االيراني والسوري
* نثمن مواقف ايران في تقديم الدعم لسوريا للحفاظ على وحدة أراضيها
ومكافحة االرهاب والتصدي للمحتلين االجانب

*المعلم :عزم وقدرة ايران ونجاحها في إحباط المؤامرات األميركية هو نجاح
كبير للمنطقة بأسرها بما فيها سوريا

أهــم أهــداف الجمهوريــة االســامية فــي ايــران بالمنطقــة ويجســدان جــزءاً مــن
سياســتها الخارجيــة.
وشــدد رئيــس الجمهوريــة ،انــه وبعــد انتصــار الثــورة االســامية المباركــة
بــدأت العالقــات بيــن طهــران ودمشــق باهتمــام خــاص مــن قبــل قــادة البلديــن
وانهــا ستشــهد زخمــاً كبيــراً فــي شــتى المجــاالت خدمــة لمصالــح الشــعبين
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االيرانــي والســوري.

طهــران  -كيهــان العربــي -:وصــف رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن
روحانــي عالقــات الجمهوريــة االســامية فــي ايــران مــع ســوريا بانهــا عالقــات
وديــة وأخويــة وتتســم بالمتانــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
وأكــد الرئيــس روحانــي خــال إســتقباله أمــس األربعــاء وزيــر الخارجيــة
الســوري وليــد المعلــم ،أكــد إن إرســاء األمــن واإلســتقرار فــي كامــل أراضــي
ســوريا والعمــل علــى إعــادة الســوريين الــى حياتهــم الطبيعيــة يشــكالن أحــد

الفتاً الى َأن العراقيين َ
دفعوا ثمناً باهظاً في دحر االرهاب الداعشي..

المرجع األعلى السيستاني :العراق يرفض ان يكون
محطة لتوجيه األذى ألي بلد آخر

النجــف األشــرف – وكاالت انبــاء -:أكــدَ
المرجــع الدينــي األعلــى آيــة اهلل العظمــى الســيد
علــي السيســتاني ،رفــض العــراق اَن يكــون محطــة
لتوجيــه االذى الــى اَ ِي بلــد آخــر ،مشــدداً علــى اَن
ـون لــه عَالقــات طيبــة
العــراقَ يطمــحُ الــى ان تكـ َ
ـائر الحكوماتِ
ومتوازنــة مــع جميـ ِـع ِ
دول الجــوار وسـ ِ

ايران الثامنة عالميا
في الخاليا الجذعية

كتب المحرر السياسي

مــا يضاعــف مــن اهميــة ايــران ونهضتهــا
العلميــة الشــاملة فــي جميــع مناحــي الحيــاة بعــد
انتصــار الثــورة االســامية خاصــة فــي القطــاع
العلمــي هــو خطواتهــا المتســارعة فــي تحقيــق
الكــم الهائــل مــن النجاحــات واالنجــازات العظيمــة
وهــي فــي ظــل الحصــار والعقوبــات وهــذا مــا يضعهــا
وبامتيــاز فــي خانــة المتقدميــن لــرواد العلــم فــي
العالــم حيــث تقطــع كل هــذه االشــواط بوتيــرة
عاليــة المتالكهــا للطاقــات البشــرية المبدعــة خاصــة
فــي وســط شــبابها الملتــزم والواعــي والمؤمــن
بقدراتــه الخالقــة فــي تخطــي كل الصعــاب وقهــر
المســتحيل واحــدى هــذه العلــوم التــي شــهدت
تطــورا الفتــا بعــد انتصــار الثــورة هــي زراعــة الخاليــا
الجذعيــة وباتــت ايــران تصنــف اليــوم الدولــة
الثامنــة عالميــا وهنــاك مــن يعتقــد بانهــا تنبــوء
المرتبــة الثانيــة عالميــا فــي هــذا المجــال.
ونتيجــة لمــا حققــه الباحثــون االيرانيــون مــن
انجــازات كبيــرة فــي عــاج الكثيــر مــن االمــراض
وبســبب التقنيــة العاليــة التــي تمتلكهــا اليــوم
ايــران فانهــا تقــوم بمعالجــة  60نوعــا مــن االمــراض
المختلفــة بواســطة زرع الخاليــا الجذعيــة.
واليــوم فــان ايــران قــد قطعــت اشــواطا مهمة
فــي تطويرهــا للطــب التجديــدي واســتخدام
الخاليــا الجذعيــة لمعالجــة حتــى الشــلل
الدماغــي والخصوبــة والعقــم وهــذا مــا وضعهــا
فــي المرتبــة الثامنــة عالميــا فــي هــذا المجــال
ايضــا حيــث تمتلــك مركــزا طبيــا كبيــرا فــي
مدينــة يــزد يقصــده االالف مــن المرضــى حتــى
مــن خــارج ايــران.
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المُحِبــة للســام.
ســماحة
واشــار
السيســتاني
المرجــع
َ
اســتقبال ســماحته
خــال
ِ
الممثِلــ َة الخاصــ َة لالميــن
لالمــم المتحــدة
العــامِّ
ِ
فــي العــراق ،اشــار الــى انــه
امــام الحكومــة العراقيــة
الجديــدة مَهــامُّ كبيــرة ،
الفتــاً الــى اَ َن العراقييــنَ
ـاب الداعشــي.
د َفعــوا ثمن ـاً باهظ ـاً فــي دحــر االرهـ ِ
وشــدد ســماحته علــى ان هنــاك حاجــة ماســة
إلعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة جــراء الحــرب،
وجــوب ان يكــون هــذا االمــرُ مــن
مؤكــداً علــى
ِ
أولويــات الحكومــة العراقيــة الجديــدة.
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تقنيات تجسس أوروبية خطيرة تصل
السعودية رغم قتل خاشقجي!
اعتقال قيادات في المعارضة السودانية
بينها ابنة الصادق المهدي

القــدس المحتلــة – وكاالت انبــاء -:كشــف
موقــع "ديبــكا" االســتخباراتي لكيــان العــدو
الصهيونــي عــن محاولــة أميركيــة جديــدة الغتيــال
الجنــرال قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس
التابــع لحــر س الثــورة االســامية.
وإدعــى موقــع "ديبــكا" االســتخباراتي
الصهيونــي ،أن مقاتــات أميركيــة جويــة هاجمــت
وحــدات إيرانيــة علــى الحــدود المشــتركة بيــن
ســوريا والعــراق ،بدعــوى أنهــا رد مباشــر وقــوي
علــى المحــاوالت اإليرانيــة إلطــاق صواريــخ علــى
قاعــدة "عيــن األســد" العراقيــة.
وأفــاد الموقــع ،أن طائــرات ســاح الجــو
األميركــي هاجمــت ،قبــل يوميــن ليــا ،عــدة
أهــداف عســكرية ايرانيــة بالقــرب مــن المدينــة
الســورية "أبــو كمــال" ،الواقعــة ضمــن نطــاق مدينــة
ديــر الــزور ،الواقعــة علــى الحــدود الســورية العراقيــة،
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مقتل وإصابة  74ضابطاً وعسكرياً سعودياً وسودانياً ومئات المرتزقة على يد الجيش واللجان الشعبية
* وحدة القنص كانت قد قنصت  78عسكرياً سعودياً وسودانياً وكويتياً ومئات المرتزقة وتدمير  22آليه خالل شهر ديسمبر الماضي

* صحراء ميدي ومأرب وقبالة جيزان والجوف تشهد عمليات نوعية
مكبدة المرتزقة خسائر كبيرة في العدة والعتاد

* العفو الدولية :اإلمارات تزود الميليشيات االرهابية المجرمة
الناشطة في اليمن بأحدث األسلحة الغربية

اال اليمن والمسلمين
فنزويال تصادر أسلحة أرسلتها واشنطن
كـ «مساعدات انسانية»
على الصفحتين2و3

بغــداد  -وكاالت انبــاء -:اكــد رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي ،ان العــراق لــن يكــون جــزءاً
مــن منظومــة العقوبــات ضــد ايــران ،فيمــا اعــرب
محافــظ البنــك المركــزي االيرانــي عبــد الناصــر
همتــي عــن أملــه بالمزيــد مــن التعــاون بيــن
البلديــن وباألخــص فــي المجــال المصرفــي.
وقــال عبــد المهــدي أمــس األربعــاء اثنــاء
اســتقباله محافــظ البنــك المركــزي االيرانــي عبــد
الناصــر همتــي
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"ديبكا" يكشف محاولة أميركية
الغتيال سليماني

الى جانب إعطاب وتدمير عشرات اآلليات والمواقع التابعة لهم..

سياسي يمني :االمارات تتسامح مع الجميع

عبد المهدي :العراق لن يكون جزءا ً من منظومة
العقوبات ضد ايران

ردا على صواريخ "الفجر"..

التفاصيل على الصفحة7

كيهــان العربــي – خــاص -:كشــفت إحصائيــة
حصــاد وحــدة قناصــة الجيــش واللجــان الشــعبية
فــي مختلــف جبهــات القتــال لشــهر يناير/كانــون
الثانــي الماضــي الــى تكبــد قــوات العــدو فيهــا
خســائر كبيــرة فــي األرواح والعتــاد.
وكشــفت اإلحصائيــة عــن مصــرع وإصابــة
 57ضباطــا وجنديــا ســعوديا فــي جبهــات الحــدود
ومصــرع وإصابــة المئــات مــن مرتزقــة العــدوان فــي
مختلــف الجبهــات برصــاص وحــدة قناصــة الجيــش
واللجــان ،عــاوة علــى ذلــك مصــرع وإصابــة 17
مرتزقــا ســودانيا.
وأمــا عــن اآلليــات فقــد أعطبــت رصاصــات
القناصــة  15آليــة للغــزاة والمرتزقــة فــي مختلــف
الجبهــات.
ويذكــر أن عمليــات وحــدة القناصــة لشــهر
ديســمبر الماضــي بلغــت  1688عمليــة فــي

مختلــف الجبهــات تــم خاللهــا قنــص وإصابــة 67
جنديــا وضابطــا ســعوديا وكذلــك مصــرع وإصابــة
 11جنديــا ســودانيا بينهــم ضابــط كويتــي لقــى
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الذين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا..

ظريف :أميركا تدعم المستبدين والسفاحين
والمتطرفين في المنطقة

طهــران  -كيهــان العربــي -:قــال وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ،إن الواليــات المتحــدة
تدعــم المســتبدين والســفاحين والمتطرفيــن فــي الشــرق األوســط.
ورد الدكتــور ظريــف فــي تغريــدة علــى تويتــر أمــس األربعــاء ،علــى مزاعــم الرئيــس األميركــي "دونالــد
ترامــب" فــي خطــاب القــاه فــي الكونغــرس ووجــه اتهاماتــه المتكــررة ضــد ايــران.
وكتــب وزيــر الخارجيــة فــي التغريــدة :ان عــداء أميــركا لنــا دفعهــا لدعــم مســتبدين وســفاحين
ومتطرفيــن لــم يجلبــوا ســوى الخــراب لمنطقتنــا.
البقية على الصفحة7

األمم المتحدة :هناك شكوك قوية في نزاهة محاكمة المعارضة بالمنامة..

عشرات المنظمات الحقوقية الدولية تعرب عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق االنسان بالبحرين

* النظام البحريني يستهدف بعمد المدافعين عن حقوق اإلنسان وحل جمعيات المعارضة السياسية وممارسة الهجمات ضد حرية التعبير
كيهــان العربــي – خــاص -:أرســلت  37منظمــة حقوقيــة دوليــة قبــل
حلــول موعــد الــدورة األربعيــن لمجلــس حقــوق االنســان التابــع لألمــم
المتحــدة ،رســالة الــى المفوضــة الســامية لحقــوق االنســان فــي األمــم
المتحــدة ميشــيل باتشــيليت ،داعيــة إياهــا الــى إثــارة القيــود التــي فرضتهــا
البحريــن علــى المجتمــع المدنــي والمعارضــة فــي بيانهــا االفتتاحــي ،مــن
بينهــا اســتهداف المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،وحــل جمعيــات المعارضــة

حتفــه فــي الجــوف ،ومصــرع وإصابــة المئــات
مــن المرتزقــة وكــذا تدميــر وإعطــاب  22آليــة فــي

السياســية ،وممارســة هجمــات ال تهــدأ علــى حريــة التعبيــر.
وكان علــى رأس تلــك المنظمــة «منظمــة أميركيــون مــن أجــل
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي البحريــن» ( )ADHRBبالتعــاون مــع
المؤسســة الدوليــة لحمايــة حريــة التعبيــر “أديــل ســوز” ،ومنظمــة حريــة
التعبيــر وحريــة المعلومــات ( ،)article19اللجنــة اآلســيوية لحقــوق اإلنســا
( ،)AHRCجمعيــة حقــوق اإلنســان
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شؤون دولية
«الفتح» يكشف عن إتفاق بين عبد المهدي وقادة الحشد
لمواجهة التواجد االميركي بالعراق
فصائل المقاومة  :االجراءات العقابية واالجرامية التي تقترفها
سلطة عباس تساوق مع مخططات العدو
الجيش السوري يقضي على إرهابيين حاولوا سرقة معدات
من محطة زيزون الحرارية في ريف إدلب
موسكو تدعو واشنطن إلى سحب قواتها على
الفور من منطقة التنف السورية
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