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محذرة االدارة االميركية من الوقوع في فخّ العناوين المغلوطة والملفات المضللة..

طهران: نرفض الذرائع االميركية بهدف التنصل عن التعهدات في االتفاق النووي 

مشيدًا بدور مقر خاتم األنبياء بتحقيق األكتفاء الذاتي في انتاج البنزين..

اللواء جعفري: بالروح الثورية واالدارة الجهادية سنحقق منجزات جديدة تدعم االقتصاد المقاوم
البقية على الصفحة7

"داعش" يعتذر للعدو الصهيوني!..

يعالون: إيران هي من توّجه بشّن هجمات ضد "إسرائيل" 
وتطلق النار علينا

ــع  ــر موق ــاء:- ذك ــة - وكاالت انب ــدس المحتل الق
القنــاة العاشــرة االســرائيلية أن وزيــر األمــن الســابق 
موشــيه يعالــون قــال إن "داعــش" أطلقــت النــار مــرة 

واحــدة فــي الجــوالن واعتــذرت.
وأشــار يعالــون الــى أن إيــران هــي مــن توجّــه 

فيينا.. طهران وبكين توقعان اتفاقا إلعادة 
تصميم مفاعل اراك للماء الثقيل

وقعــت  العربــي-  كيهــان   - طهــران 
ايــران  فــي  االســامية  الجمهوريــة 
ــا  ــا اتفاق ــي فيين ــد ف ــس االح ــن أم والصي
للمــاء  اراك  مفاعــل  تصميــم  إلعــادة 

لثقيــل. ا
ــة  ــة الذري ــة الطاق ــس منظم وكان رئي
الوطنيــة الدكتــور علــي اكبــر صالحــي قــد 
قــال فــي وقــت ســابق ان العمــل جــار فــي 
ــد تخطــت  مفاعــل اراك وان االنجــازات ق
مــا كان مرســوما ومخططــا لــه، مضيفــا 
ــن  ــع الصي ــيوقع م ــذي س ــاق ال ــأن االتف ب
يتضمــن 200 صفحــة وفيهــا تفاصيــل كثيــرة 

وأوجــه عديــدة مــن التعــاون.
وبشــأن تكلفــة اعــادة تصميــم مفاعــل 
ان هنــاك  الدكتــور صالحــي:  قــال  اراك 
توصيــات بــان تســاهم االطــراف االخــرى 
ايضــا فــي هــذه القضيــة لكــن فــي الوقــت 
الحالــي توفــر ايــران الميزانيــة المطلوبــة.

االمريكيون على االبواب وعيون 
االسد بالمرصاد

* محمدصادق الحسيني
مــرة اخــرى يحــاول االمريكيــون تجريــب 
االيرانييــن  علــى  الطريــق   لقطــع  حظهــم 
والــروس مــن التدفــق الســلس والمــرن الــى 
شــرق البحــر االبيــض المتوســط كقــوة مقاومــة 

!.. الظالمــة  االمريكيــة  للعنجهيــة 
مــرة اخــرى يحــاول االمريكيــون الســيطرة 
ــى الجغرافيتيــن  ــاز عل ــى طــرق انابيــب الغ عل
ادواتهــم  فشــل  بعــد  والســورية  العراقيــة 
الرجعيــة فــي تحقيــق ذلــك علــى مــدى ســتة 

اعــوام خلــت ...!
مــرة اخــرى يقــرر االمريكيــون التشــمير 
عــن ســواعدهم والنــزول بانفســهم لاشــراف 
الذيــن  واالجــراء  والعمــاء  الجبنــاء  علــى 
ــى  ــم عل ــوا اســيادهم و تكســرت امواجه خذل
صخــور جبــال ســورية والعــراق مــن حلــب الــى 

الموصــل  ....!
 وفــي هــذا الســياق فــان المتتبعيــن لتغييــر 
القديمــة  وادواتهــا  الســاليبها  ترامــب  ادارة 
مــن  كل  عمــر  بانتهــاء  الصاحيــة  المنتهيــة 
ــي :   ــجلون التال ــا يس ــرة واخواته ــش والنص داع
واســعة  امريكيــة  اســتعدادات  ثمــة   : اوال 
النطــاق، فــي قاعــدة عيــن االســد وقاعــدة التقــدم 
الجويــة االميركيــة االخــرى بالقــرب منهــا، لشــن 
العشــائر  قــوات  بالتعــاون مــع  هجــوم واســع، 
التــي دربهــا االمريكيــون فــي األردن وكذلــك 
قــوات أردنيــة خاصــة ) تذكــروا اجتمــاع ملــك 
األردن مــع قائــد القــوات الخاصــة االمريكيــة قبــل 
حوالــي ســتة أســابيع (، نعــم  لشــن هجــوم 
القائــم للســيطرة عليهــا  واســع علــى مدينــة 
ــي  ــال ف ــى البوكم ــم عل ــن ث ــى وم ــة أول كمرحل

طيران عدوان ال سعود يواصل استهداف المدنيين االبرياء ويحصد أرواح العديد منهم..

التحالف العالمي: على االمم المتحدة إدراج التحالف السعودي ضمن قائمة المنتهكين لحقوق االطفال في اليمن
الحوثي: اميركا والكيان االسرائيلي يسعيان أن يكونا المعنيين بأمور اليمن والعراق وسوريا وسائر المناطق من أجل السيطرة على ثروات وارادة األمة

سلمان الُصغّير 
يرشي بوتين!

الجمعة القادمة.. أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين 
الستة لالنتخابات الرئاسية 

قبالن: المقاومة الضامن للبنان وسط 
الحرائق الممتدة 

بيــروت - وكاالت انبــاء:- اعتبــر المفتــي الجعفــري الممتــاز الشــيخ أحمــد قبــان أنــه “علينــا أن نتذكــر جيــدا، وأن 
ــم أن  ــه بيــروت، ونحــن نعل ــده اآلخــرون فــي ســوريا هدف ــان، ومــا يري ــه لبن ــراد من نعــي أن مــا يجــري فــي ســوريا ي
الضامــن للبنــان وســط هــذه الحرائــق الممتــدة هــي المقاومــة، فتاريــخ لبنــان أكــد ويؤكــد أن الضامــن االســتراتيجي 
هــو المقاومــة، ألننــا منــذ مــا قبــل التحريــر إلــى اليــوم يتأكــد لنــا أن األثمــان السياســية والحــروب الفاصلــة لحمايــة 
هــذا البلــد تقــع علــى عاتــق المقاومــة التــي كانــت ومــا زالــت أكبــر ضمانــات لبنــان والمنطقــة باألمــس واليــوم وغــدا”.

وأشــار الشــيخ قبــان إلــى أن “لبنــان بوجــوده واســتقراره وعزلــه عــن حرائــق المنطقــة مديــن للمقاومــة 
التــي شــكلت أكبــر ضمانــات لبنــان الحــر الســيد المســتقل، وهــي الركــن الرئيســي للشــراكة الوطنيــة التــي 

يعيــش بهــا هــذا الوطــن العزيــز”.

العبادي: نخوض حربا شرسة مع عصابات »داعش« 
وقريبون من تحقيق النصر النهائي

شاب فلسطيني يصيب 4 مستوطنين 
صهاينة بعملية طعن في »تل أبيب«

الجيش السوري وحلفاؤه يوسعون نطاق سيطرتهم ويعيدون 
األمن واالستقرار إلى حلفايا بريف حماة 

كوريا الشمالية تهدد بمحو أميركا 
من وجه األرض

بريطانيا العجوز ترفض االعتذار للشعب الفلسطيني 
عن وعد بلفور وتفتخر بتأسيس »إسرائيل«

أمير قطر: نتشرف بعالقاتنا 

مع الواليات المتحدة
سلمان يعين اثنين من أبنائه في مناصب 

حساسة وتغيير طال 15 منصبا
»القاضي الشرعي لجبهة النصرة« 

يعتنق المسيحية في المانيا!!

العدد )9550( السنة السابعة والثاثون ، االثنين 26 رجب، 1438 هـ ق 4 ارديبهشت 1396 هـ ش، 24 نيسان 2017م

نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لألمة االسالمية  بذكرى البعثة النبوية الشريفة انطالقة رسالة رسول الرحمة والمودة

طهــران - كيهــان العربــي:- حــذر مســاعد وزيــر 
الدكتــور  والقانونيــة  الدوليــة  للشــؤون  الخارجيــة 
عبــاس عراقجــي، الحكومــة االميركيــة مــن الوقــوع 
اعــداد  ومحــاوالت  المغلوطــة  العناويــن  فــخ  فــي 
االرهابيــون  يمارســها  التــي  المضللــة  الملفــات 
مشــروع  بــث  لغــرض  االقليميــون  وحماتهــم 

. االســاموفوبيا 
ــى المزاعــم  ــا عل ــور عراقجــي تعليق ــال الدكت وق
التــي ترددهــا زمــرة المنافقيــن االرهابيــة  الباليــة 
بشــان وجــود انشــطة نوويــة لــم يتــم االعــان عنهــا 
فــي منشــاة بارجيــن )شــمال شــرق طهــران( وتناقــل 
بعــض  قبــل  مــن  واســع  بشــكل  المزاعــم  هــذه 

وســائل االعــام الغربيــة .
وتابــع مســاعد وزيــر الخارجيــة قائــا: االســتمرار 
فــي توجيــه هكــذا اتهامــات منتهيــة الصاحيــة مــن 
قبــل زمــرة المنافقيــن تعــد خطــوة مضحكــة وتكــرار 
لســيناريو فاشــل ســبق وان ثبــت بطانــه بواســطة 

* عراقجي: االستمرار بتوجيه اتهامات منتهية الصالحية خطوة مضحكة 
وتكرار لسيناريو فاشل أثبتت الوكالة الدولية بطالنه 

* دهقان: الشعب االيراني الواعي والثوري لم ولن يرضخ أبدا للذل 
والتهديد وسيبادر الى اداء دوره االقليمي والعالمي

الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة.

عراقجــي  واكــد 
التــي  الزيــارة  بعــد  انــه 
العــام  المديــر  بهــا  قــام 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي للوكال
الذريــة لمنشــاة بارجيــن 
عــدم  بشــان  وتقريــره 
عســكرية  ابعــاد  وجــود 
البرنامــج  فــي  محتملــة 
ملــف  اغــاق  الــى  ادى  والــذي  االيرانــي  النــووي 
'بــي ام دي' المزعــوم وفضــح زاعميــه، فــإن تجــدد 
محــاوالت زمــرة المنافقيــن االرهابيــة فــي االســتناد 
علــى هــذا الســيناريو الفاشــل يشــير الــى مــدي 

الفئــة  هــذه  لــدى  والسياســي  الفكــري  التخلــف 
ومحاوالتهــا المســتميتة الكتســاب مرضــاة الحكومــة 
االمريكيــة الجديــدة واعطــاء ذريعــة للمتطرفيــن فــي 
هــذا البلــد الذيــن يبحثــون عبثــا عــن طــرق للخــروج 
)االتفــاق  الشــاملة  المشــترك  العمــل  خطــة  مــن 

النــووي(.
تملــك  ولــن  لــم  المنافقيــن  زمــرة  ان  واردف 
اي مكانــة لــدى الشــعب االيرانــي؛ محــذرا االدارة 
ــة الجديــدة مــن الوقــوع فــي فــخ العناويــن  االمريكي
ــات  ــداد ملف ــى اع ــة ال ــة والمحــاوالت الرامي المغلوط
مضللــة يمارســها االرهابيــون وحماتهــم االقليميــون 
لغــرض بــث مشــروع االســاموفوبيا؛ ومبينــا انــه 
ان  البلــد  هــذا  فــي  الماضيــة  للحكومــات  ســبق 

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن القائــد العــام لقــوات حــرس الثــورة االســامية 
ــاج  ــي انت ــي ف ــاء الذات ــق االكتف ــال بتحقي ــان االحتف ــري ب ــى جعف ــد عل ــواء محم الل

البنزيــن ســيجري االســبوع الجــاري بافتتــاح مصفــى »نجــم الخليــج الفارســي”.
واشــاد اللــواء جعفــري فــي تصريحــه خــال زيارتــه التفقديــة لمصفــى »ســتارة 
خليــج فــارس -نجــم الخليــج الفارســي« فــي بندرعبــاس )جنوبــي البــاد(، اشــاد 
بالهمــم الجهاديــة لمقــر »خاتــم االنبيــاء )ص(« للبنــاء واالعمــار فــي انشــاء هــذا 
المصفــى وقــال، ان مصفــى »نجــم الخليــج الفارســي« كأول مصفــى مصمــم علــى 

اســاس التــزود بمكثفــات الغــاز كمــادة اوليــة وفــي اطــار 3 مراحــل كل منهــا 360 الــف 
ــود  ــي، بهمــم وجه ــاس الحال ــى جانــب مصفــى بندرعب ــاؤه ال ــم بن ــد ت ــل، ق برمي
ــاج 37  ــى انت ــادر عل ــاء واالعمــار وهــو ق ــاء )ص(« للبن ــم االنبي ــر »خات ــة لمق جهادي

مليــون لتــر مــن البنزيــن يوميــا، فيمــا االنتــاج الحالــي يبلــغ 12 مليــون برميــل.
واوضــح بــان المــادة االوليــة )مكثفــات الغــاز( الازمــة للمصفــى يتــم تامينهــا 
عبــر انبــوب بطــول اكثــر مــن 388 كيلومتــرا يبــدا مــن مصافــي الغــاز فــي 

عســلوية، حســبما نقلــت عنــه وكالــة »فــارس”.

* محاربة اميركا وحلفائها اليران ليست النها شيعية وانما النها 
مستقلة وقد نجحت في تحقيق حريتها

* رئيس اللجنة الثورية العليا: لسنا في وارد التراجع أو االستسالم امام العدوان 
السعودي االميركي بعودة الهيمنة واستالب قرارنا 

* الجيش واللجان يستهدفان العدوان ومرتزقته صاروخيًا ومدفعيًا 
وقنصًا ويكبدانهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد

حملة رئيسي االنتخابية تستقطب كل الجهات 
السياسية السائرة على خط االمام

مفتوح امام جميع المخلصين للباد.
وخــال االجتمــاع الــذي عقــده فــي مجلــس 
الشــورى االســامي بحضــور اكثــر مــن 140 عضــوا 
فــي البرلمــان حــث رئيســي خــال االجتمــاع علــى 
ــة  ضــرورة الترفــع عــن التوجهــات الحزبيــة والفئوي

والتعاطــي مــع ثــروات البــاد بشــكل صائــب.
فــي  الرئاســية  االنتخابــات  مرشــح  واعلــن 
ــا مــن حرصــه  ــه وانطاق ــة عشــرة ان ــا الثاني دورته
ليــس  الراهــن  الوضــع  ان  يــرى  البــاد  علــى 
بالمســتوى المطلــوب وبــات اليطــاق مــن قبــل 

الشــعب.
ليــس  للبــاد  االقتصــادي  الوضــع  ان  وقــال 
ــي  ــا وان النظــام المال ــوب مطلق بالمســتوى المطل
يواجــه معضــات مؤكــدا ان الشــعب لــن يقبــل 
ان تحمــل الحكومــة الحاليــة الحكومــة الســابقة 

. الفســاد االداري  مســؤولية 

االنتخابــات  مرشــح  اكــد  فــارس:-   - طهــران 
حملتــة  ان  رئيســي  ابراهيــم  الســيد  الرئاســية 
االنتخابيــة تتميــز بوجــود جميــع الجهــات السياســية 
ــه  ــاب حملت ــدا ان ب ــام مؤك ــط االم ــى خ ــائرة عل الس


