
باحثونا ينتجون عدة عقاقير تستخدم لصنع 
أدوية لعالج السرطان والـ "أم اس”

فــي شــركة معرفيــة  الباحثــون  العربــي:- تمكــن  طهــران - كيهــان 
ــة  ــع أدوي ــة تســتخدم لصن ــة حديث ــر ذات تركيب ــع 6 عقاقي ــن صن ــة م إيراني

لعــاج الســرطان والـــ "أم اس”.
وأفــادت "ســميرا انصــاري" أحــد الباحثيــن القائميــن بمشــروع "تطويــر 
ــع مراســل  ــا م ــي حديثه ــة" ف ــة حديث ــر ذات تركيب ــاج 6 عقاقي ــة وانت التقتني
ــا  ــي مجــال البايوتكنولوجي ــات ف ــم المقوم ــن أه ــاء، أن م ــر لألنب ــة مه وكال
وانتــاج العقــارات هــي الحصــول علــى تقنيــة الصنــع والكــوادر اإلنســانية 
الماهــرة والســوق، ونحــن إســتنادا علــى هــذه المقومــات الثــاث، التــي 
ــي تســتخدم  ــر الـــ6 الت ــع العقاقي ــن صن ــا م ــران، تمكن ــي اي ــا ف ــر لدين تتوف
كمــواد أوليــة إلنتــاج أدويــة لعــاج الســرطان والـــ "ام اس"، مشــيرة الــى أن 

ــي مجــال ــة ف ــل التقني تحوي
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شؤون دولية مشددًا أن ايران تمضي بقوة الى االمام وسوف لن تكون هنالك أي مشكلة جادة..

صالحي: إذا تمكنت اوروبا من االبقاء على االتفاق النووي فان ايران ستلتزم بتعهداتها وفقا لالتفاق
* االتحاد االوروبي طرح مقترحات وتم اتخاذ خطوات اولية، لكننا ال يمكننا التحدث بقوة ما لم يتم تحقيق هذه الوعود وترجمتها على ارض الواقع

مشددًا أن استهداف قادتنا يأتي بعد فشلهم في محاصرتنا في االنتخابات..

حزب الله: المقاومة أفشلت مخططات ومشاريع األعداء 
في لبنان والمنطقة

اليهود المناهضين للصهيونية: 
ال شرعية »السرائيل«

ــال المتحــدث  طهــران - كيهــان العربــي: ق
باســم اليهــود المناهضيــن للصهيونيــة الحاخام 
»ديفيــد وايــز« : ان اليهــود ال يعترفــون بشــرعية 
االســرائيلية  االجــراءات  ويدينــون  اســرائيل، 

طيلــة ســبعين عامــا.
عاصمــة  »القــدس  مؤتمــر  وخــال 
الســبت  عقــد  الــذي  االبديــة«  فلســطين 
الماضــي فــي مدينــة مشــهد )شــمال شــرق( 

رايتس ووتش: السلطات السعودية تشن حملة 
اعتقاالت جديدة 

 نيويــورك - وكاالت انبــاء:- كشــفت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" أمــس الســبت، أن الســلطات 
الســعودية اعتقلــت مؤخــرًا 7 ناشــطين فــي مجــال 
الدفــاع عــن حقــوق المــرأة، وذلــك قبيــل بضعــة 
ــرار الســماح للنســاء  ــدء ســريان ق ــى ب أســابيع عل

ــي المملكــة. ــادة الســيارات ف بقي
وقالــت المنظمــة الحقوقيــة الدوليــة ان أســباب 
اعتقــال الناشــطين الســبعة، وبينهــم نســاء، لــم 
ــه  ــم ان ــن ناشــطين قوله ــت ع ــا نقل تتّضــح، لكنه
ــوان الملكــي  ــي ايلول/ســبتمبر 2017 "اتصــل الدي ف
بناشــطين بارزيــن.. وحّذرهــم مــن مغبــة االدالء 

ــة". ــات اعامي بتصريح

مخلفان خسائر كبيرة للجيش السعودي والمرتزقة في عدة محاور..

الجيش اليمني واللجان يقتحمان موقع "األم بي سي" 
السعودي في جيزان

مؤكدًا أن نقل سفارتها أعطى الضوء األخضر لقتل الفلسطينيين، خالل كلمته امام القمة االسالمية باسطنبول..

الرئيس روحاني: االدارة االميركية الجديدة تهديد خطر للنظام القانوني العالمي والسالم واالمن الدوليين
* الصهاينة المجرمون طمسوا كرامة االنسانية وازدروا جميع القيم امام اعين العالم متحدين بذلك المجتمع الدولي

منددة باحكام االعدام وإسقاط الجنسية واإلبعاد للمواطنين البحرينيين..

"سالم" االنسانية: القضاء البحريني متواطئ وشريك 
آل خليفة ضد حقوق االنسان

كيهــان العربــي – خــاص:- اصــدرت منظمــة "ســام" للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان بيانــًا تعتبــر فيــه 
أّن القضــاء البحرينــي متواطــئ وشــريك مــع الســلطات الخليفيــة فــي االنتهــاكات الجســيمة ضــد حقــوق 
االنســان، مشــيرة إلــى األحــكام القاســية التــي تصــدر مــن محاكــم البحريــن بحــق النشــطاء والسياســيين.
ــاد  ــوق اإلنســان أحــكام اإلعــدام واســقاط الجنســية واإلبع ــة وحق ــت منظمــة "ســام" للديمقراطي وادان

ــا إزاء االحــكام الصــادرة ــة عــن قلقه القســري، مُعرب

معربًا عن مخاوفه من المباهاة الطائشة وبدون رصيد للساسة الصهاينة في اطالق التهديدات..

عالم النفس "االسرائيلي" الشهير: مجتمعنا غير جاهز معنويا ونفسيا للحرب مع ايران وحزب الله
في الحرب القادمة ستتعرّض كل بقعة في "اسرائيل" لقصف بالصواريخ وسيسقط القتلى والجرحى من الشمال الى الجنوب مرورا بالمركز

 العرب.. عاجزون 
ام متواطئون

ترامب يتحرك إلقناع دول بنقل سفاراتها 
إلى القدس المحتلة

صحيفة روسية: المطلوب ترحيل عشرة آالف 
عالم كوري شمالي لالستسالم

أوروبا والهند نحو رسوم إنتقامية ضد 
منتجات أميركية

فصل الرسام األلماني الذي رسم نتنياهو 
بأذنين كبيرتين حامال صاروخا

صحيفة لبنانية: السعودية فشلت في جذب العبادي 
والصدر لمحور عزل الحشد الشعبي 

هنية :  دماء غزة الطاهرة أوقفت صفقة 
ترامب لبيع وتصفية فلسطين

الجيش السوري ينفي أالنباء عن التوصل الى اتفاق 
مع »داعش« االرهابي جنوب دمشق

الفروف: وجودنا  العسكري في سوريا سيستمر 
طالما تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية

على الصفحة الثالثة العدد )9854( السنة الثامنة والثاثون ، االحد 4 رمضان، 1439 هـ ق 30 ارديبهشت 1397 هـ ش، 20 ايار  2018م

إيران ودول إتحاد اوراسيا توقعان إتفاقية 
للتجارة التفضيلية

* المقاومة الشعبية يوم االثنين االسود اثبتت ان الجيل الجديد والشباب 
الفلسطيني يعي حقوقه واليعتزم التخلي عنها

* حان الوقت للتوحد حول منع العدو الصهيوني من مواصلة 
انتهاكاته بداًل من فرض العقوبات على المقاومة

* بيان القمة: »إسرائيل« ارتكبت أعماال تشكل جرائم وحشية 
بدعم من الواليات المتحدة األميركية

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
ــة  ــام القم ــي ام ــور حســن روحان ــة الدكت الجمهوري
ان  االســامي  التعــاون  لمنظمــة  االســتثنائية 
البيــت االبيــض يذهــب عنــوة الــى محاربــة الحــق، 
وقــال: ان خــروج اميــركا مــن جانــب واحــد مــن 
ــا االتفــاق  ــة المهمــة ومنه ــات الدولي بعــض االتفاقي
االميركيــة  االدارة  ان  برهــن  ايــران  مــع  النــووي 
ــي  ــدا خطــرا للنظــام القانون ــدة تشــكل تهدي الجدي

العالمــي والســام واالمــن الدولييــن .
الطارئــة  القمــة  ان  روحانــي  الرئيــس  وقــال 
لمنظمــة المؤتمــر االســامي بعــد فتــرة قصيــرة 
فلســطين  للجنــة  الطــارئ  االجتمــاع  عقــد  مــن 
فــي منظمــة  االعضــاء  الــدول  برلمانــات  التحــاد 
مايــو-   14 فــي  طهــران  فــي  االســامي  التعــاون 
ايــار العــام الجــاري يحمــل رســالة مهمــة وهــي ان 
االمــة االســامية هــي كيــد واحــدة فــي مواجهــة 
ــال ارض  ــامي اي احت ــم االس ــد للعال ــر تهدي اكب

فلســطين مــن قبــل الكيــان الصهيونــي .
ان  فــي  املــه  عــن  روحانــي  الرئيــس  واعــرب 

* اقتدار ايران وطاقاتها اليوم عالية بحيث ال يمكن لالعداء 
بان يفرضوا عليها بسهولة ضغوطا ال تطاق

* المفوض االوروبي للطاقة: ملتزمون بتنفيذ االتفاق النووي 
كما ايران ملتزمة وطبقت التزاماتها وفقه

* االتحاد االوروبي سيقف بوجه اميركا ويسعى للحفاظ على 
التعاون االقتصادي مع ايران

ــس  ــة رئي ــس الجمهوري ــاعد رئي ــال مس ــي:- ق ــان العرب ــران – كيه طه
منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة الدكتــور علــي أكبــر صالحــي، اننــا ســنتمكن 

اجتيــاز كل العراقيــل والمســتقبل ســيكون زاهــرا بالنســبة اليــران.
واعتبــر الدكتــور صالحــي خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك بطهــران 
ــاس  ــل أري ــي ميغي ــي االتحــاد األوروب ــة ف أمــس الســبت مــع مفــوض الطاق
كانييتــه، اعتبــر الخطــوة االميركيــة باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي »غيــر 

ــاذ  ــا تحــاول إنق ــر صحيحــة. وأوضــح ان أوروب ــا غي ــد أن قراءته ــة« وتؤك عاقل
ــا. ــق وعوده ــل أن تتحق ــووي ونأم ــاق الن االتف

وقــال رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة: إذا تمكنــت اوروبــا مــن االبقــاء علــى 
االتفــاق النــووي فــإن إيــران ســتلتزم بتعهداتهــا وفقــا لاتفــاق.

النــووي  االتفــاق  مــن  اميــركا  خــروج  الــى  صالحــي  الدكتــور  واشــار 
االوروبــي االتحــاد  اعلــن  التــي  واالجــراءات 

بيــروت - وكاالت انبــاء:- دعــا نائــب رئيــس 
الشــيخ  اهلل  حــزب  فــي  التنفيــذي  المجلــس 

والثبــات  بالصبــر  التحلــي  الــى  دعمــوش  علــي 
فــي مواجهــة كل تحديــات الحيــاة وفــي مواجهــة 
المخاطــر التــي يفرضهــا األعــداء علينــا مــن الذيــن 
ال ينفكــون عــن اســتهدافنا فــي كل يــوم مــن أجــل 
أن نتخلــى عــن حقوقنــا وعــن ثوابتنــا وعــن عناصــر 

قوتنــا وعــن المقاومــة.
واشــار دعمــوش، الــى أن المقاومــة افشــلت 
وفــي  لبنــان  فــي  األعــداء  ومشــاريع  مخططــات 
وأضــاف  الســعودية،  الــى  أميــركا  مــن  المنطقــة 
ــا  ــع حلفائه ــازت م ــا ف ــم عندم ــة أغاظته ان المقاوم
فــي اإلنتخابــات النيابيــة بكتلــة برلمانيــة وازنــة، 
ــن  ــت ع ــا برهن ــم عندم ــت آماله ــم وخيب وأحبطته
حجمهــا وامتدادهــا وتمســك جمهورهــا بخيارهــا 
بالرغــم مــن كل المحــاوالت التــي جــرت إلضعافهــا 
ــي  ــة الت ــوال الطائل ــا، وبالرغــم مــن األم ومحاصرته

كيهــان العربــي – خــاص:- اعترفــت وســائل 
إعــام ســعودية مقتــل العديــد مــن جنود ســعوديين 
خــال مواجهــات مــع الجيــش اليمنــي واللجــان 

ــزان الســعوديتين.  ــي نجــران وجي الشــعبية ف
الجيــش  بيــن  العنيفــة  المواجهــات  وتجــددت 
اليمنــي واللجــان الشــعبية مــن جهــة وقــوات الرئيــس 
ــري  ــوات العــدوان البرب ــارب هــادي وق المســتقيل واله
الســعودي مــن جهــة أخــرى قبالــة مديريــة حــرض 
الحدوديــة مــع الســعودية فــي محافظــة حَجّــة غــرب 
اليمــن، حيــث تحــاول قــوات الغــزو والمرتزقــة الزحــف 
باتجــاه مواقــع الجيــش واللجــان فــي المديريــة تحــت 
ــة واألباتشــي. ــرات الحربي غطــاء جــوي مكثــف للطائ
فــي المقابــل قصــف الجيــش واللجــان بقذائــف 
هــادي  لقــوات  عســكرية  تعزيــزات  المدفعيــة 
والتحالــف فــي منفــذ الطِــوال الحــدودي بجيــزان 
الســعودية والمــؤدي إلــى مديريــة حــرض الحدوديــة. 
وفــي محافظــة الجــوف شــرق اليمــن الحدوديــة 
مــع الســعودية أيضــًا، قتــل وجــرح عــدد مــن قــوات 
الرئيــس هــادي بكميــن محكــم للجيــش واللجــان 

مديريــة  فــي  اســتهدفهم 
ــعْف أقصــى  الخَــبْ والشّ

شــرق المحافظــة. 
كثفــت  ذلــك،  إلــى 
مقاتــات التحالــف قصفهــا 
مناطــق  علــى  الجــوي 
مديريتــي  فــي  متفرقــة 
التُحيْتــا وزَبيــد جنوبــي 
الحُديْــدة  محافظــة 
اليمــن،  غــرب  الســاحلية 
مــا أســفر عــن أضــرار كبيــرة فــي مــزارع وممتلــكات 

طنيــن. ا لمو ا

تتمكــن القمــة ومــن خــال التناغــم الفكــري وقــدرات 
الــدول االســامية مــن اتخــاذ اليــات عمليــة النهــاء 
الفــوري  الدعــم  تقــدم  وان  الخطــرة  االزمــة  هــذه 
للشــعب الفلســطيني المظلــوم الســيما ســكان غــزة .

وقــال: اننــا نجتمــع اليــوم لعــزاء اخــر مشــهد 
مــن المجــازر التــي تجــري بحــق الفلســطينيين 
علــى مــدى ســبعين عامــًا واضــاف ان الصهاينــة 

وازدروا  االنســانية  كرامــة  طمســوا  المجرميــن 
ــك  ــن بذل ــم متحدي ــن العال ــام اعي ــم ام ــع القي جمي

الدولــي . المجتمــع 
ــة، انــه فــي ظــل هــذه  وتابــع رئيــس الجمهوري
الظــروف تبــادر االدارة االميركيــة الــى نقــل ســفارتها 
منفــردة  خطــوة  فــي  الشــريف  القــدس  الــى 

تتعــارض 

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- تســاءل البروفيســور يــورام يوفــل، عالــم 
ــة  ــي كليّ ــص بأبحــاث المــخّ، والمحاضــر ف نفــس إســرائيليّ مشــهور ومختّ
الطــب بالجامعــة العبريّــة فــي القــدس المحتلــة وفــي كليــة العلــوم النفســيّة؛ 
هــل المجتمــع اإلســرائيلي يملــك المناعــة لتحمّــل حــرٍب ضــدّ إيــران وحــزب 
اهلل؟ هــل الصهاينــة فــي دولــة االحتــال علــى قــدٍر مــن القــوّة والُقــدْرة لمُواجهــة 

المُواجهــة العســكريّة مــع العدويــن اللدوديــن؟

* عاما 2000 و2006 كانا كاسران للقلوب أوجدا أسباب 
العقد النفسية وتثبيط المعنويات لدى االسرائيليين

* في حال اندالع حرب شاملة فإن الجبهة الداخلية االسرائيلية 
ستتعرض لضربة مؤلمة وقاسية

* الجنرال حوريف: التموضع االيراني في شرق البحر 
المتوسط يشكل تهديدًا كبيرا لـ«اسرائيل«
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