
مــن  األول  اليــوم  فــي  اإلثنيــن،  أمــس  بتصريحاتــه  »أمانــو«  وأدلــى 
اإلجتمــاع الثانــي والســتين للجمعيــة العامــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
مضيفــا: ان تنفيــذ إيــران التــام لتعهداتهــا فــي هــذا الســياق، ذو أهميــة بالغــة.
وكان أمانــو قــد قــال األســبوع الماضــي فــي ســياق متصــل، مخاطبــا 

مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة

في ذكرى عاشوراء إنتصار الدم على السيف..

الحسين .. أسم عاش في نبضي 
وضميري ومنهجي 

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية انعقاد االجتماع الثاني والستين للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية..

أمانو: ايران ملتزمة وبشكل تام بتعهداتها في إطار االتفاق النووي 
* صالحي: اإلتفاق النووي هاجس لدى العالم وانسحاب أميركا منه سيخّلف تأثيرا سلبيا وتصدّعات على السالم واألمن االقليميَين والدولين

ايران تنتج 22 % من العلوم في العالم االسالمي

سياسي اميركي: واشنطن و"القاعدة" 
تحاربان دمشق معا

العربــي: كشــف عضــو  طهــران- كيهــان 
ســابق فــي الكونغــرس االميركــي النقــاب عــن 
التنســيق بيــن الجيــش االميركــي وعناصــر 
والحكومــة  الجيــش  محاربــة  فــي  "القاعــدة" 

الســورية.
وقــال "ران بــول" وضمــن  نفيــه ادعــاءات 
القــوات  بــان  االميركييــن  المســؤولين 
االميركيــة قــد جــاءت الــى ســورية لمحاربــة 
الــى  اخــرى جرتنــا  اســباب  هنــاك  القاعــدة؛ 

بواسطة الشركات المعرفية..

انتاج وتصدير 400 منتج في مجال الخاليا 
الجذعية في البالد

طهــران- كيهــان العربــي:- أكــد أميــن لجنــة 
تطويــر تقنيــة الخاليــا الجذعيــة لــدى معاونيــة 
ان  حميديــة  علــي  أميــر  والتكنولوجيــا  العلــوم 
ــاج  ــة تمكنــت مــن انت ــة االيراني الشــركات المعرفي
400 منتــج فــي مجــال الخاليــا الجذعيــة والعديــد 
مــن هــذه الشــركات تأهلــت لمرحلــة التصديــر.
االيرانيــة  الشــركات  أن  عــن  حميديــة   وأفصــح 
اســتطاعت انتــاج 400 منتــج فــي مجــال الخاليــا الجذعيــة مــن 

مختبريــة. منتجــات  ضمنهــا 

األمن الخليفي يستدعي العلماء للتحقيق بشأن خطبهم الدينية في ذكرى عاشوراء..

المعارضة البحرينية: االعتداءات ضد المظاهر العاشورائية 
فضحت دعاوى المصالحة

* منظمة سالم للديمقراطية: سلطات المنامة تجبر سجناء الرأي الوقوف تحت حرارة الشمس وضربهم لممارستهم شعائر عاشوراء 

مجزرة جديدة لطيران إجرام آل سعود يخطف العديد من اليمنيين األبرياء بينهم أطفال..

"قاصف1" اليمنية تستهدف غرفة عمليات العدوان السعودي في جبهة الساحل الغربي وتجمعاتهم في خب بالجوف

التايمز: ايران توجه ضربة مزدوجة 
ألميركا في العراق

ــت ضربــة مزدوجــة لطموحاتهــا  ــركا تلّق ــة إن أمي ــرز:- كتبــت صحيفــة "التايمــز" البريطاني لنــدن - رويت
ــران مــن خــالل خســارة رئاســتي الحكومــة والبرلمــان. ونفوذهــا فــي العــراق مــن قبــل اي

واعتبــرت الصحيفــة أن محــاوالت حيــدر العبــادي للبقــاء فــي منصبــه بــاءت بالفشــل بالرغــم مــن 
الضغــط الــذي مارســته واشــنطن.

ــي  ــد الحلبوس ــوز محم ــي كان ف ــف الغرب ــروح التحال ــى ج ــح عل ــا زاد المل ــإن م ــز"، ف ــب "التايم وبحس
علــى خالــد العبيــدي فــي رئاســة البرلمــان، ورأت أن النتيجتيــن تمثــالن انتصــارًا لقائــد قــوة القــدس قاســم 

ســليماني الــذي عمــل علــى إقنــاع المكونــات

مؤكدة اننا مصممون على ان تحل قضية ادلب بشكل اليلحق الضرر بأبنائها..

طهران: اعلنا مراراً ان تواجدنا في سوريا يقتصر على الدعم االستشاري ولن نشارك في أي عملية
* سياسة الجمهورية االسالمية دعم وحدة االراضي السورية وتطهير هذا البلد قريبًا من رجس االرهابيين

السيناريو العراقي 
لن يفلح في سوريا

برلماني مصري: انتصار سوريا على اإلرهاب 
ضربة قاصمة لداعميه

وزير آل سعود: انتقاد المسؤولين 
السعوديين من االمور المحرمة

نيويورك تايمز: جاء دور الوزير ماتيس 
ليعزله ترامب من منصبه

وسائل اعالم افغانية: الحزب االسالمي بزعامة 
حكمتيار يقوم بتدريب عناصر »داعش«

المالكي والعامري: المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة 
قوية قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي

لجنة مسيرات العودة تسعى لعقد مؤتمر دولي قانوني 
لمالحقة جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين

سوريا : نرفض النهج االحادي المنحاز لتقارير 
لجنة التحقيق الدولية المسيسة 

أفغانستان: االتفاقية األمنية مع واشنطن 
لن تساعد فى استقرار الوضع األمنى
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* خسائر كبيرة في العدة والعتاد في صفوف الغزاة و«بولتون« 
يعترف بمشاركة أميركا في العدوان على اليمن

* القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف 
تجمعات المرتزقة بصواريخ باليستية

كيهــان العربــي – خــاص:- شــن ســالح الجــو 
غــارات جويــة  األثنيــن  أمــس  اليمنــي  المســير 
ــي  ــة ف ــزاة والمرتزق ــات للغ ــة عملي ــتهدفت غرف اس

جبهــة الســاحل الغربــي.
وقــال مصــدر عســكري لصحيفتنــا، ان الهجــوم 
الجــوي نفــذ بواســطة طائــرة مســيرة مــن نــوع 
»قاصــف1« وأصــاب هدفــه موقعــا خســائر كبيــرة فــي 

صفــوف الغــزاة ومرتزقتهــم.
اليمنــي  القــوة الصاروخيــة للجيــش  وكانــت 
ــتي  ــاروخ باليس ــت ص ــد اطلق ــعبية ق ــان الش واللج
قصيــر المــدى علــى تجمعــات لمرتزقــة العــدوان 

فــي الســاحل الغربــي محققــا هدفــه بدقــة.
وتشــهد جبهــات الســاحل الغربــي تصعيــدا كبيــرا مــن 
ــود  ــه صم ــي يقابل ــعودي واالمارات ــدوان الس ــوى الع ــل ق قب

ــة بالعــدو . اســطوري للقــوات اليمنيــة وضربــات منكل
علــى  اليمنــي هجومــًا  الجــو  وشــن ســالح 
ــة بمديريــة  ــة اليتم ــة فــي منطق ــكر للمرتزق معس

العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة  انبــاء:- قــال المديــر  لنــدن – وكاالت 
ــا  ــر لجمعيته ــاع األخي ــاد اإلجتم ــذ انعق ــه ومن ــو'، ان وكالت ــا أمان ــة 'يوكي الذري
العامــة، عملــت علــى دراســة مــدى التــزام الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران 
بتعهداتهــا فــي إطــار اإلتفــاق النــووي ولطالمــا أكــدت ان طهــران ملتزمــة تمامــا 

ــا. بتعهداته

طهــران- كيهــان العربــي:- قــال رئيــس قاعــدة توثيــق 
ــوم فــي العالــم االســالمي محمــد جــواد دهقانــي ان  العل
ــي  ــوم ف ــن العل ــة م ــج 2 بالمئ ــة االســالمية تنت الجمهوري

العالــم و22 بالمئــة منهــا فــي العالــم االســالمي.
العلمــي  االنتــاج  ان   ، دهقانــي  واضــاف 
للجمهوريــة االســالمية يقــارب الربــع علــى صعيــد 
ــل  ــذي يعــد االول وهــو مايدل ــم االســالمي وال العال

علــى مكانتهــا الرفيعــة فــي هــذا المجــال.
ــة  ــاج العلمــي للجمهوري ــع: ان حجــم االنت وتاب
االســالمية علــى الصعيــد العالمــي بلــغ المرتبــة 

ــي. ــام الماض ــي الع ــر ف ــة عش السادس
واوضــح، ان الموضــوع االهــم فــي مجــال التقنية 
علــى صعيــد  بدقــة  عملــت  ايــران  بــان  يتمثــل 
القواعــد  فــي جميــع  العلميــة  التقاريــر  تســجيل 
الدوليــة والفضــل يعــود الــى التخطيــط الــالزم مــن 
قبــل واضعــي السياســات العلميــة فــي البــالد ووزارة 
ــوم واالبحــاث والتقنيــة ووزارة الصحــة والعــالج  العل
ــا  ــام به ــز االهتم ــم تركي ــث ت ــي حي ــم الطب والتعلي

ــن االقســام االخــرى.  ــر م بشــكل خــاص اكث
ــم  ــي العال ــى ف ــد االول ــران تع ــى ان اي ــوه ال ون
ــة  ــي عــام 2017 مقارن ــد النمــو العلمــي ف ــى صعي عل

ــذي ســبقه. ــام ال بالع

كيهــان العربــي – خــاص:- دعــت المعارضــة 
البحــر ينيــة وفــي مقدمتهــا إئتــالف 14 فبرايــر الــى 
القــوات  بهــا  تقــوم  التــي  لالعتــداءات  التصــدي 
الخليفيــة فــي البحريــن ضــد المظاهــر العاشــورائية 

ــالد. ــي الب ــينيّة ف ــات الحس والراي
وأعلــن اإلئتــالف شــعار “الدفــاع عــن الشــعائر” 
بعــد تكــرار االعتــداءات التــي تقــوم بهــا قــوات األمن 
االحتــالل  بقــوات  مدعومــة  الخليفيــة  الشــرطة 
الوهابــي التكفيــر ي الســعودي االماراتــي والمرتزقة 
االجانــب، ضــد الشــعائر واإلعــالم العاشــورائية فــي 
غالبيــة بلــدات البــالد منهــا المالكيــة، المعاميــر، 
الشــعائر  بــأن  االئتــالف  وقــال:  والعكــر وغيرهــا، 
عــاد  لقــد  وأكــد  المســاومات،  خــارج  المقدســة 
عيســى  حمــد  العصــر  يزيــد  لمرتزقــة  الســماح 

بالتطــاول عليهــا.
اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  أصــدر  جانبــه،  مــن 
بيانــا قــال فيــه بــأن هــذه التعديــات تأتــي “بشــكل 
ممنهــج”، وأنهــا جــزء من مخطــط مصــادرة وتخريب 

والثقافيــة  الدينيــة  الهويــة 
لشــعب البحريــن.

هــذه  تأتــي  وأضــاف: 
وقــت  فــي  االعتــداءات 
تدعــي فيــه أبــواق العصابــة 
بهــم  والمغــرَّر  الخليفيــة 
مصالحــة  وجــود  عــن 
قادمــة، وعــن ضــرورة تهيئــة 
وشــدد  لهــا”،  الظــروف 
البيــان علــى أن “االعتــداء 
ــدات،  علــى مظاهــر عاشــوراء فــي العديــد مــن البل

نــوع  مــن  مســيرة  بطائــرة  الجــوف  فــي  خــب 
ــى  ــى ســقوط عشــرات القتل ــا أدى ال »قاصــف 1«، م
الــى  اضافــة  المرتزقــة،  صفــوف  فــي  والجرحــى 

آليــات عســكرية. أربــع  تدميــر 
ــان  ــش واللج ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق وأطلق

الشــعبية اليمنيــة أمــس االثنيــن، صاروخا باليســتيا 
ــن  ــزاة والمنافقي ــات الغ ــى تجمع ــدى عل ــر الم قصي
بعــد  العمليــة  تمــت  حيــث  الغربــي.  بالســاحل 
رصــد دقيــق لتحــركات وتجمعــات الغــزاة والمرتزقــة 

ــي. بالســاحل الغرب

* االعتداء على القنصلية االيرانية في البصرة لم يحقق أهداف المهاجمين 
واالعتداء على سفارتنا في باريس فشل ايضًا

* سياستنا دعم جميع المسلمين في العالم وتصريحات المسؤولين 
االميركيين الجهلة تهدف الى تشويه سمعة ايران

* ملف اخراج الدبلوماسيين االيرانيين في اوروبا اليزال مفتوحًا وحق 
ايران الرد بالمثل اليزال محفوظًا

 طهــران - كيهــان العربــي:- قــال المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة بهــرام 
قاســمي، أنــه العالقــة بيــن حادثتــي االعتــداء علــى القنصليــة االيرانيــة فــي 

البصــرة والســفارة فــي باريــس.
وقــال قاســمي أمــس االثنيــن فــي مؤتمــره الصحفــي االســبوعي، العالقة 
بيــن حادثتــي االعتــداء علــى القنصليــة االيرانيــة فــي البصــرة والســفارة فــي 
باريــس، ففــي موضــوع البصــرة لــم يحقــق المهاجمــون أهدافهــم واالعتــداء 
علــى الســفارة فــي باريــس فشــل ايضــًا، ولكــن فــي المحصلــة العالقــة بيــن 

هاتيــن الحادثتيــن.
وحــول مســاعي االوروبييــن لإللتفــاف علــى العقوبــات، قــال: نمضــي فــي 

مســار صحيــح نســبيًا واالتصــاالت 
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