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ايران ضمن الدول الثماني المنتجة 
لسبائك األنتيمون عالمياً

طهــران - كيهــان العربــي:- 
انضمــت الجمهورية االســامية 
فــي ايــران الــى الــدول الثمانــي 
المنتجــة لســبائك األنتيمــون 
تدشــين  بعــد  العالــم،  فــي 
ســبائك  النتــاج  مصنــع  أول 
منطقــة  فــي  »األنتيمــون« 
بمحافظــة  »ســفيدآبه« 
سيســتان وبلوجســتان )جنــوب 

البــاد(. شــرق 
المصنــع  افتتــاح  وتــم 

امــس االحــد بــرأس مــال قــدره 60 مليــار ريــال وبحضــور مســاعد وزيــر 
كرباســيان. مهــدي  والتجــارة  والمناجــم  الصناعــة 

وتبلــغ الطاقــة االنتاجيــة اليوميــة لســبائك األنتيمــون مــن 5ر1 طــن مــن 
الخــام الرئيســي للمعــدن، 300 كلغــم بعيــار 69ر99.

وانضمــت الجمهوريــة االســامية فــي ايــران الــى نــادي الــدول الثمانــي 
المنتجــة لهــذا الفلــز الســتراتيجي وهــي الصيــن وروســيا وبوليفيــا واســتراليا 

وجنــوب افريقيــا وطاجيكســتان والمكســيك واميــركا.

رئيــس  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي، ان االتفــاق 
النــووي الــذي حــاول والزال يحــاول المتشــائمون 
والمشــككون القــاء ظــال الشــك عليــه، مــا هــو 
اال انجــاز الشــعب العظيــم والمقتــدر وقــد تحقــق 
الســيد  االســامية  الثــورة  قائــد  ســماحة  بدعــم 

الخامنئــي.
ــه التــي  واضــاف الرئيــس روحانــي خــال كلمت
القاهــا أمــس االحــد فــي المراســم التــي اقيمــت 
بمناســبة »يــوم العمــال« العالمــي فــي مقــر شــركة 
فــي  الطاقــة  هندســة مشــاريع تشــييد محطــات 
طهــران،  العاصمــة  غربــي   )MAPNA( ايــران 
ــع السداســية  ــى الحــوار م ــا عل ــا عزمن ــا: حينم قائ
ان  والمشــككون(  )المتشــائمون  قالــوا  الدوليــة، 
ــوا  ــا قال ــا نجحن ــا وحينم ــن يجــد نفع هــذا الحــوار ل
انــه غيــر قابــل للتنفيــذ وحينمــا دخــل حيــز التنفيــذ 
بمــا  يلتــزم  لــن  االخــر ســوف  الجانــب  ان  قالــوا 
وعــد بــه حيــال ايــران، لمــاذا يحاولــون تصغيــر هــذا 
االنجــاز العظيــم؟ فهــذا ليــس انجــاز الحكومــة بــل 

ــة  ــس منظم ــد رئي ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
الحــج والزيــارة ســعيد اوحــدي ان الســلطات الســعودية 
تســعى لعرقلــة وتســييس مراســم الحــج بالنســبة 
للحجــاج االيرانييــن، مضيفــا: ان وزارة الحــج الســعودية 

أخــرت المحادثــات عــدة أشــهر بذرائــع واهيــة.
المحادثــات  فــي  المســتجدات  آخــر  وبشــأن 
بيــن مســؤولي الحــج االيرانييــن والســعوديين، قــال 
ــف  ــرة، وهــي تختل ــة وفات ــات صعب اوحــدي: المحادث
هــذا العــام عــن الســابق، نظــرا لوقــوع حــوادث مريــرة 

مــن قبيــل ســقوط رافعــة الحــرم واستشــهاد 7 آالف 
ــي مطــار جــدة. ــي ف حــاج وايضــا الحــادث الاأخاق

اختــاف  فــي  الثانــي  االمــر  ان  واضــاف: 
ــث  ــات السياســية، حي ــات، هــو قطــع العاق المحادث
لــم يحضــر فــي المحادثــات مندوبــو وزارة الخارجيــة 
ــر  ــو تأخي ــث ه ــر الثال ــج، واالم ــة الح ــب منظم ومكت
دون  أشــهر   3 للمحادثــات  الســعودية  الســلطات 

بالمســؤولية. الشــعور 

طهــران - كيهــان العربــي:- شــن الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــداهلل 
صالــح، هجومــا شــديدا علــى الســعودية، التــي تشــن حربــا ضــروس ضــد 
اليمــن، متهمــا إياهــا بأنهــا تدعــم اإلرهــاب، مشــيرا الــى أنهــا كانــت متورطــة 

ــي الســبعينات. ــم الحمــدي ف ــس إبراهي ــال الرئي ــي إغتي ف
ــوم«: أن الســعودية هــي  ــاة »روســيا الي ــع قن ــه م ــح خــال حديث واكــد صال

ــار  ــم تج ــدة« ه ــر »القاع ــن يدي ــا أن م ــدة«، موضح ــش« و«القاع ــم »داع تنظي
النفــط فــي اليمــن تحــت مــرأى النظــام  الســعودي المعــروف بشــرائه للضمائــر 

ــا. ــاره ألي إيديولوجي وافتق
ــا “عدوتهــم الكبــرى” التــي كانــت تخطــط لشــن  ووصــف الســعودية بأنه

الحــرب علــى اليمــن مــع حلفائهــا قبــل 16 عامــا،

الرئاسات العراقية الثالث تؤكد دعمها للقوات األمنية 
في حفظ أمن المواطنين وحماية المؤسسات

»الديمقراطية«: االنفجار قادم في وجه 

االعدو الصهيوني إذا استمر الحصار

الجيش السوري يقضي على 20 إرهابياً من “جبهة النصرة” 
بريف حماة وتدّمر مقراتهم في درعا

السلطات التركية تمنع االحتفال بعيد العمال وتواجه 

المتظاهرين باالعتقاالت والقنابل المسيلة للدموع

اعتــرف  انبــاء:-  وكاالت   - المحتلــة  القــدس 
»عامــوس هارئيــل« محلــل الشــؤون العســكريّة 

باحث ايراني يخترع وقودا جديدا 
للسيارات مشتق من الماء

العربــي:- اســتطاع  طهــران - كيهــان 
المبــدع االيرانــي عــاء الديــن الزركانــي 
مــن اختــراع وقــود جديــد للســيارات مشــتق 
مــن المــاء يتميــز بكونــه صديقــا للبيئــة، اذ 

ــاء . ــه هــي بخــار الم أن مخلفات
مــن  وهــو  االيرانــي  الباحــث  ويقــول 
محافظــة  مركــز  اهــواز  مدينــة  ابنــاء 
ــن  ــاد(، يمك ــرب الب ــوب غ ــتان )جن خوزس
الليتــر الواحــد مــن الوقــود الجديــد الســيارة 
أن تقطــع مســافة 30 كيلومتــرا بينمــا الليتــر 
 10 تقطــع  أن  ســوى  يمكنهــا  ال  الواحــد 

فقــط. كيلومتــرات 

رئيــس  كشــف  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
رضــا  غــام  العميــد  المدنــي  الدفــاع  موسســة 
وتجميــع  ادارة  منظومــة  توطيــن  عــن  جالــي 
أن  إلــى  مشــيرًا  إيــران  فــي  »اســكادا«  معطيــات 
منظومــة التحكــم باســكادا يتــم انتاجهــا صناعيــا 

»مبنــا«. شــركة  مــع  بالتعــاون 

وزيــر  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ظريــف  جــواد  محمــد  الدكتــور  الخارجيــة 
ضــرورة اتحــاد جميــع الفصائــل الفلســطينية، 
العالــم  هــدف  يكــون  ان  ينبغــي  وقــال: 
ــل الفلســطينية، درء خطــر  االســامي والفصائ

الصهيونــي. الكيــان 
اســتقباله  خــال  ظريــف  الوزيــر  واعتبــر 
فــي  االســامي  الجهــاد  حركــة  عــام  اميــن 
فلســطين امــس االحــد، القضيــة الفلســطينية 
بانهــا قضيــة العالــم االســامي االولــى مؤكــدا: 
ان اي اجــراء مــن شــانه تهميــش قضيــة العالــم 
ــي  ــان الصهيون ــى وخطــر الكي االســامي االول

ــول . ــر مقب امــر غي
وشــدد وزيــر الخارجيــة علــى ضــرورة اتحــاد 
جميــع الفصائــل الفلســطينية، وقــال: ينبغــي 
ان يكــون هــدف العالــم االســامي والفصائــل 

ــي. ــان الصهيون الفلســطينية ، درء خطــر الكي

“هاآرتس” تكشف عن مخطط لتهويد الجوالن السورية 

وتثبيت الوجود الصهيوني فيها
خبير عراقي: اقتحام المتظاهرين للمنطقة 

الخضراء »لم يحقق شيئا«

العالقات اإلسرائيلّية مع دول مجلس 
التعاون بدأت في الثمانينيات

قطر تجري محادثات سرية بالبصرة 

لتحرير محتجزيها، بينهم أمراء!

خالل كلمته في مراسم »يوم العمال« العالمي..

الرئيس روحاني: االتفاق النووي انجاز شعبنا العظيم بدعم سماحة القائد
* الجهود العلمية التي أنشأت شركة »مبنا« المضاهية 

لكبريات الشركات االجنبية مفخرة وطنية
* نفخر بالقطار الذي نركبه وبمحطات الطاقة الكهربائية 

التي أنشئت بيد العمال االيرانيين

انجــاز شــعب عظيــم ومقتــدر تحقــق بفضــل دعــم 
وتوجيهــات ســماحة القائــد.

نتكلــم  حينمــا  الجمهوريــة،  رئيــس  واوضــح 
ــى  ــة ال ــوائل الغازي ــط والس ــر النف ــادة تصدي ــن زي ع
مليونيــن و300 يقولــون ان تضاعــف التصديــر ليــس 

بانجــاز وحينمــا نتحــدث عــن حريــة التبــادل المالــي 
ان  علــى  ويصــرون  المهــم  بغيــر  ذلــك  فيصفــون 
الحيــاة كانــت جيــدة فــي ظــل العقوبــات ولــم نكــن 

ــر. ــى اي تغيي ــة إل بحاج

طهران: السعودية تعرقل وتسيس مراسم 
الحج لاليرانيين

العدو السعودي ووفده المرتزق يواصل تعكير أجواء مفاوضات الكويت..

صالح: ايران غير موجودة في اليمن وانصار الله اصحاب القرار السياسي
* السعودية هي داعش والقاعدة ونظامها يفتقر ألي إيدلوجية ويشتري ضمائر العالم بصفقات السالح

* أتحدى أن يثبت أحدًا أن ايران مولتنا أو زودتنا باالسلحة 
أو مدتنا باالفراد ونتمنى أن نتلقى دعمها 

* القوى الوطنية اليمنية: البد من وقف اطالق النار ورفع 
الحصار بكل اشكاله والتوافق على سلطة تنفيذية

هاآرتس: القوات البرية االسرائيلية 
في تراجٍع خطير جداً

فــي صحيفــة »هاآرتــس« الصهيونيــة ، نقــًا عــن 
ــي  ــة المســتوى ف ــا رفيع ــا بأنه ــة وصفه مصــادر أمني
تــل أبيــب، اعتــرف بــأن القــوات البريــة االســرائيلية 
فــي تراجــٍع خطيــر جــدا، ونمــو قــدرت حــزب اهلل 

يكــرس ميــزان الرعــب والــردع.
وســاق »عامــوس هارئيــل« قائــا: إن نصــر اهلل 
وخــال خطابــه الــذي أطلقــت عليــه »إســرائيل« 
خطــاب القنبلــة النوويــة، بــدأ واثقــا الــى أبعــد الحــدود 
يحققهــا  التــي  االنتصــارات  لســبب  نفســه  مــن 
المقاومــون مــع الجيــش الســوري ضــدّ التنظيمــات 

المســلحة .
ــا، إن  ــة اســرائيلية قوله ــل عــن مصــادر أمني ونق
عــدد عناصــر حــزب اهلل، التــي تشــارك فــي الحــرب 
ــم  ــى 5000 عنصــر، وأنه ــي ســوريا وصــل ال ــة ف األهلي
الطاحنــة  المعــارك  فــي  الحربــة  رأس  يعتبــرون 

ــاك . ــرة هن الدائ
وقــال: تهديــد نصــر اهلل بتحويــل خليــج حيفــا 
ــو رد مباشــر  ــة ، ه ــة نووي ــج قصــف بقنبل ــى خلي ال
ــي ا ــة ف ــة األركان العامّ ــد هيئ ــى تصريحــات قائ عل

توطين منظومة التحكم بمعطيات 
»اسكادا« في إيران

لدى استقباله رمضان شلح..

ظريف: القضية الفلسطينية قضية العالم االسالمي 
االولى وأي اجراء لتهميشها مرفوض

بــدوره قــدم رمضــان 
تقريــرا  شــلح  اهلل  عبــد 
الداخليــة  االوضــاع  عــن 
واخــر  فلســطين  فــي 
تطــورات المنطقــة مؤكــدا 
الجمهوريــة  ومكانــة  دور 
ايــران  فــي  االســامية 
االزمــات  تســوية  فــي 

االقليميــة.
وكان شــلح قــد التقــى 
الثــورة  قائــد  مستشــار 
ــي ومــن  ــر واليت ــي اكب ــور عل االســامية الدكت
المقــرر ان يلتقــي فــي وقــت الحــق مــع رئيــس 
مجلــس الشــورى االســامية الدكتــور علــي 

الريجانــي.

العدد )9278( السنة السادسة والثاثون ، االثنين 24  رجب ، 1437 هـ ق 13 ارديبهشت 1395 هـ ش، 2 آيار 2016م

بما يضاهي القوى االقليمية وحماية للمصالح واألمن الوطني..

مجلس الشورى االسالمي يقر تعزيز القدرات الصاروخية الرتقاء قوة الردع 
* تطوير وزيادة الطاقة االنتاجية الصاروخية وتوسيع وتعزيز 

قوة الدفاع الجوي على مختلف المستويات
* تطوير القوة البحرية عبر تجهيزها باألسلحة المتطورة 

وتطوير وتعزيز قدرات الحرب االلكترونية
* إعداد وتنفيذ الخدمات اللوجستية وتحديث البنى التحتية 

للصناعات الدفاعية ومراكز التدريب العسكري
طهــران - كيهــان العربــي:- صــادق نــواب مجلــس الشــورى االســامي، علــى 

تعزيــز القــدرات الصاروخيــة الوطنيــة الرتقــاء قــوة الــردع فــي البــاد.
وصــوت نــواب الشــعب فــي مجلــس الشــورى االســامي فــي جلســتهم 
العلنيــة أمــس االحــد علــى الملحقيــن األول والثانــي لائحــة تنظيــم بعــض 

ــاد. ــة للب ــط التنمي ــكام خط أح
كمــا أوعــز نــواب الشــعب، الــى البنــك المركــزي االيرانــي باعــداد األرضية 
لعقــد اتفاقيــة ماليــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف مــع الــدول المهمــة الشــريكة 
تجاريــًا مــع الجمهوريــة االســامية فــي ايــران، وتوفيــر الظــروف لاســتفادة 
مــن األمــوال االيرانيــة، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة وبالتعــاون مــع 
وزارات الشــؤون االقتصاديــة والماليــة والطاقــة والنفــط والصناعــة والمناجــم 

والتجــارة.

النصار الله المفاوضات 
والميدان

ايران تسجل رقما قياسيا في انتاج 
النفط بـأوبك

البقية على الصفحة7
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