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20000ريال

مشيدا بدور أصدقاء العراق في دحر داعش ،خالل استقباله الرئيس روحاني..

المرجع السيستاني يشدد على أن تتسم السياسات االقليمية والدولية في المنطقة بالتوازن واالعتدال

خالل جلسة تدريس خارج الفقه..

القائد :العديد من المشاكل البشرية تعود
إلى النفاق وعدم تحري الصدق

*سماحته يرحب بأي خطوة لتعزيز عالقات العراق بجيرانه وفقاً لمصالح الطرفين على اساس احترام سيادة الدول

*رئيس الجمهورية يشرح للسيستاني نتائج مباحثاته مع المسؤولين العراقيين،
وما تمّ التوصل اليه ويلتقي مراجع الدين الفياض والنجفي والحكيم
*الشعبان االيراني والعراقي متحدان بالثقافة والعقائد
وال يمكن ألي قوة ان تفرق بين االمة الواحدة

طهران-كيهــان العربــي -:أشــاد المرجــع الدينــي االعلــى فــي النجــف
االشــرف آيــة اهلل الســيد علــي السيســتاني بــدور أصدقــاء العــراق فــي دحــر
عــدوان داعــش.
وأشــار آيــة اهلل السيســتاني ،لــدى اســتقباله الرئيــس حســن
روحانــي والوفــد المرافــق امــس األربعــاء ،الــى «الحــرب المصيريــة التــي
خاضهــا الشــعب العراقــي لدحــر العــدوان الداعشــي ،مذ ّكــراً بالتضحيــات
الكبيــرة التــي قدمهــا العراقيــون االبطــال فــي االنتصــار علــى هــذا التنظيم
االرهابــي وإبعــاد خطــره عــن المنطقــة كلهــا ،ومنوهـاً بــدور االصدقــاء فــي
تحقيــق ذلــك».
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ردا على نتنياهو..

وزير الدفاع :سنرد بقوة على أي تهديد ضد
المالحة البحرية االيرانية

طهران-ارنــا -:ردا علــى تهديــد الكيــان
الصهيونــي لتصديــر النفــط  ،قــال وزيــر الدفــاع
واســناد القــوات المســلحة العميــد اميــر حاتمــي ان
هــذا التهديــد يعتبــر تهديــدا لالمــن الدولــي وســنرد
عليــه بقــوة .
وكان رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي' بنيامين
نتنياهــو' قــد اعتبــر فــي تصريــح لــه يــوم  5مــارس
الحالــي تصديــر النفــط االيرانــي ' تهريبــا للنفــط'
ملوحــا بتهديــد ناقــات النفــط االيرانيــة وقــال :ان
القــوة البحريــة (االســرائيلية) وفــي حــال اقتضــى
االمــر باســتطاعتها إيقــاف تهريــب النفــط االيرانــي.
وردا علــى تصريحاتــه هــذه قــال وزيــر الدفــاع:
بالتأكيــد اذا كان يقصــد ذلــك (ايقــاف صــادرات
النفــط االيرانــي) فاننــا نعتبــره تهديــدا لالمــن
الدولــي والقرصنــة ،مؤكــدا ان القــوات المســلحة
االيرانيــة تعمــل علــى ضمــان أمــن المالحــة
البحريــة بــكل قــوة و انهــا قــادرة علــى الدفــاع عــن
المالحــة البحريــة امــام اي تهديــد محتمــل.
وشــدد بالقــول ان القــوات المســلحة فــي

الجمهوريــة االســامية
تقــوم بضمــان امــن
المالحــة البحريــة و الميــاه
الدوليــة بقــوة فــي اطــار
ضمــان االمــن فــي ميــاه
ايــران االقليميــة.
هــذا واعتبــر وزيــر
الدفــاع العــام القــادم
(يبــدأ  21مــارس الحالــي)
عامــا الزدهــار الصناعــات
الدفاعيــة وقــال :ليعلــم االعــداء ان احالمهــم لــن

الول مرة ..

إنتاج محفز تفاعل كيميائي جديد في ايران

طهران-فــارس -:أعلــن رئيــس شــركة
االبحــاث والتقنيــة البتروكيماويــة علــي بجوهــان
عــن انتــاج محفــز تفاعــل كيميائــي جديــد الول
مــرة فــي البــاد.
وأوضــح بجوهــان فــي تصريــح امــس االربعــاء،
أن المحفــز الجديــد هــو  SAC500النتــاج االنابيــب
البولــي اثيليــن الثقيــل درجــة  ،PE100حيــث أدخــل
مرحلــة االنتــاج الصناعــي بالتعــاون مــع شــركة
"شــازند" االيرانيــة.
ولفــت بجوهــان الــى أن انتــاج هــذا النــوع
مــن المحفــز ســيوفر  15مليــون يــورو مــن العملــة
االجنبيــة ســنويا للبــاد.

العفو الدولية تطالب مجلس حقوق اإلنسان بالتصدي
لتدهور الحالة الحقوقية في البحرين
قائد عسكري :قدرات حزب الله
تضاعفت اكثر من  100مرة

طهران-فــارس -:اكــد مســؤول مكتــب
فكــر االســام الدفاعــي العميــد عبــاس علــي
فرزنــدي بــان قــدرات حــزب اهلل تضاعفــت اكثــر
مــن  100مــرة عمــا كانــت عليــه خــال فتــرة حــرب
الـــ  33يومــا التــي شــنها الكيــان الصهيونــي
علــى لبنــان عــام . 2006
وخــال مراســم اقيمــت فــي مدينــة
كجســاران بمحافظــة
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بالتزامن مع حلول الدورة األربعين لمجلس حقوق اإلنسان..

المنامــة -وكاالت انبــاء -:طالبــت كل مــن
منظمــة العفــو الدوليــة و أمريكيــون مــن أجــل

رايتس ووتش :األزمات في بعض البلدان
تتعمق ومجلس حقوق اإلنسان يتفرج!
أمير سعودي معارض يسعى لتحقيق
ملكية دستورية في بالده
إلهان عمر وطليب تهاجمان ترامب
بسبب دعمه للسعودية
الصليب األحمر :حوالي  20ألف عراقي قد يعودون
من سوريا خالل أسابيع

الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــن أعضــاء ودول
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة
باتخــاذ إجــراءات مشــتركة عاجلــة للتصــدي لتدهور
حالــة حقــوق اإلنســان فــي البحريــن.
جــاء ذلــك فــي رســالة وجهتهــا المنظمتــان
الحقوقيتــان ،بالتزامــن مــع حلــول الــدورة األربعيــن
لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة،
والممتــدة مــن  25فبرايــر إلــى  22مــارس  ،2019وذلــك
لحثــه علــى تقديــم بيــان مشــترك بشــأن البحرين
فــي إطــار البنــد الرابــع مــن جــدول األعمــال.
وأســفت لعــدم قــدرة المجلــس علــى اتخــاذ بيــان
مشــترك ،خاصــة وأن المجلــس قــد شــهد خمســة
بيانــات مشــتركة بيــن عامــي  2012و .2015
وذكــرت المنظمتــان فــي الرســالة إن الوضــع
فــي البحريــن أصبــح يســتوفي معاييــر العمــل
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طهران-مهــر -:أكــد قائــد الثــورة اإلســامية آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي
الخامنئــي ،أن البلــدان اإلســامية والعالميــة ككل تعيــش مشــاكل داخليــة
متورطــة فيهــا ويعــود أغلبهــا إلــى عــدم تحــري الصــدق واســتتباع النفــاق.
وتطــرق قائــد الثــورة اإلســامية خــال جلســة تدريــس خــارج الفقــه
يــوم االثنيــن  3مــارس  2019إلــى حديــث اإلمــام الصــادق (ع) بشــأن الخصــال
اإلنســانية واألخالقيــة الراقيــة ،والــذي جــاء بإســناد عــن أبــي قتــادة فــي
قولــه" :قـ َ
ـرحان :يــا داوُدُ
ـن سِـ َ
ـال ابــو عَبــدِ ا ِ
هلل عََليهِالسَّــامُ لِــداوُدَ بـ ِ
ـال المَــكارم بَعضُهــا مُ َقيــدٌ ببَعــض ،ي َقسِّــمُهَا ُ
اِن خِصـ َ
اهلل حَيـ ُ
ـث يشــا ُء
َّ
ِِ
ِ ٍ
ـون
ـون فِــي الرَّجُـ ِـل وَ ال تَكـ ُ
تَكـ ُ
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مؤكدا رصد تحركات الدول القادمة من خارج الشرق االوسط بدقة..

شمخاني :بإنفاق الدوالرات النفطية تحاول بعض الدول تنفيذ مشاريع نووية مشبوهة في المنطقة

* سنرد بقوة وباجراءات استباقية على أي إستهداف لحدودنا
ومن جانب أي جماعة أو دولة كانت

أروميــة -ارنــا -:قــال أميــن المجلــس األعلــى
لألمــن القومــي علــي شــمخاني ،فــي معــرض
تحذيــره لبعــض دول المنطقــة ،أن البعــض فــي
المنطقــة يحــاول وبانفــاق دوالرات النفــط ،تنفيــذ
مشــاريع نوويــة مشــبوهة ،وأن هــذه اإلجــراءات
ســتجعل المنطقــة وحتــى العالــم يواجهــان تهديــداً
أســوأ مــن تهديــد داعــش اإلرهابــي التكفيــري .
وأضــاف االدميــرال علــي شــمخاني امــس
األربعــاء فــي كلمــة القاهــا فــي االحتفــال بذكــرى
شــهداء الدفــاع المقــدس ( )1980-1988فــي اروميــة:
ال شــك أن ظهــور تهديــدات جديــدة ســيجبرنا،
اســتنادا الــى طبيعــة التهديــدات والجغرافيــا
الجديــدة للتهديــدات ،مــن تنظيــم اســتراتيجيتنا
ورصــد وتنفيــذ احتياجــات البــاد والقــوات
المســلحة فــي إطارهــا.
وأضــاف أن كل انشــطة القــوى األجنبية وبعض
الــدول الشــريرة فــي منطقــة غــرب آســيا ،وخاصــة

* قطارالثورة سيتحرك بسرعة اكبر نحو تحقيق الخطوة الثانية وظهور التهديدات
الجديدة يستلزم تنظيم استراتيجيات جديدة

األعمــال غيــر الطبيعيــة
التــي تقــوم بهــا بعــض
دول المنطقــة والتــي
ثبــت تاريخهــا األســود
فــي دعــم التيــارات
تخضــع
اإلرهابيــة،
لمراقبــة مســتمرة مــن
قبلنــا.
أميــن
وصــرح
األعلــى
المجلــس
لألمــن القومــي ،بــان ثقافــة المقاومــة واالستشــهاد
هــي المصــدر الرئيــس لقــوة الجمهوريــة اإلســامية
 ،ومــن هــذا المنطلــق فــان هــذه الثقافــة النورانيــة
تتعــرض لهجمــة وتدميــر مــن قبــل األعــداء أكثــر
مــن أي قضيــة أخــرى.

سياسيون وعسكريون أميركيون يطالبون ترامب بالعودة
لالتفاق النووي ورفع العقوبات

واشــنطن -وكاالت انبــاء -:مجموعــة مــن العســكريين والسياســيين األميركييــن الســابقين تحــث
اإلدارة األميركيــة علــى العــودة غيــر المشــروطة لالتفــاق النــووي مــع إيــران فــي مذكــرة وجهتهــا الكليــة
األميركيــة لقيــادات األمــن القومــي ،وتشــير إلــى اســتمرار إيــران بالتقيــد بالتزاماتهــا وفــق نصــوص االتفاقيــة،
ممــا يــدل علــى وفــاء الحكومــة اإليرانيــة وااللتــزام بتعهداتهــا ،وتعتبــر أن العــودة لالتفــاق مــن شــأنه اإلســهام
فــي صياغــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تخــص الشــرق األوســط.
حثــت مجموعــة معتبــرة مــن العســكريين والسياســيين األميركييــن الســابقين اإلدارة األميركيــة علــى
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العــودة "غيــر المشــروطة" لالتفــاق النــووي مــع إيــران.

حول قرار الشيوخ االميركي إلنهاء دعم واشنطن للتحالف السعودي في اليمن..

الحوثي :تصويت الشيوخ األمريكي يؤكد أن المظلومية اليمنية باتت واضحة للعالم أجمع

* العميد سريع :قوات التحالف ارتكبت  534خرقاً جديداً في الحديدة وشنت 61غارة جوية خالل الـ 72ساعة الماضية
* 6شهداء وجرحى جراء جريمة جديدة للعدوان
* القوة الصاروخية اليمنية تضرب تجمعا للمرتزقة
استهدفت مسافرين في حجة
بصاروخ من طراز بدر P-1
صنعــاء -وكاالت انبــاء -:أكــد رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا فــي اليمــن
محمــد علــي الحوثــي أن وضــع قــرار وقــف دعــم تحالــف العــدوان علــى
اليمــن للتصويــت فــي الكونغــرس األمريكــي يمثــل فضيحــة للعــدوان بمــا

وأشــار شــمخاني الــى أوضــاع المنطقــة فــي
الوقــت الراهــن ،واالخفاقــات المســتمرة التــي
يواجههــا الكيــان الصهيونــي ،وقــال إن هــذا الكيــان
الــذي يســعى للهيمنــة مــن النيــل الــى الفــرات بــات
اليــوم معــزوال فــي حــدوده غيــر الشــرعية ،و صواريــخ
المقاومــة ســلبت طعــم الراحــة مــن الصهاينــة .
هــذا وأكــد ممثــل قائــد الثــورة وأميــن المجلــس
االعلــى لألمــن القومــي  ،اننــا نرصــد بدقــة إنشــاء
وتطويــر القواعــد العســكرية للــدول خــارج المنطقــة
بالقــرب مــن حدودنــا.
وخــال اجتمــاع عقــد امــس االربعــاء فــي
مدينــة أروميــة بحضــور قائــد القــوة البريــة للحــرس
الثــوري العميــد 'محمــد باكبــور' وعــدد مــن قــادة
القــوات المســلحة شــمال غربــي البــاد ،أضــاف
البقية على الصفحة7

يرتكــب مــن جرائــم حــرب ،مشــيرا إلــى أن التصويــت يؤكــد أن المظلوميــة
اليمنيــة باتــت واضحــة وهــو حجــة علــى دول العالــم التخــاذ موقــف أكثــر
قــوة.
البقية على الصفحة7

شؤون دولية
المرجع السيستاني :أهم التحديات التي يواجهها العراق
مكافحة الفساد وحصر السالح بيد الدولة
مجموعات شبابية فلسطينية تدعو لتصدي للمستوطنين
اليوم الخميس والنفير لألقصى غدا الجمعة
الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق
منطقة خفض التصعيد بريف إدلب
الشيوخ األميركي يصوت اليوم إلنهاء دعم
تحالف السعودية في حرب اليمن
على الصفحة8

