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الخارجية االيرانية تدين
التفجيرات االرهابية في افغانستان

� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحد

قائد الثورة يقيم مجلس ًا تأبيني ًا للراحل هاشمي رفسنجاني

y

االعالن عن المواقف الرسمية للخارجية يتم
عبر المتحدث باسمها أو الوزير

أدان املتحدث بأسم وزارة اخلارجية االيرانية ،بهرام قامسي،
التفجريات االرهابية اليت شهدتها افغانستان الثالثاء واسفرت عن
مصرع واصابة العشرات .واعرب قامسي عن تعاطفه مع حكومة
وشعب افغانستان البلد الصديق والشقيق وذوي ضحايا هذه
احلوادث احملزنة ،واكد ان اللجوء اىل اعمال العنف واالرهاب بأي
شكل وألي هدف كان أمراً مداناً .واضاف :حان الوقت الن تقوم
حكومات وشعوب املنطقة يف ظل االحتاد والتضامن وبعزم راسخ
مبحو صورة االرهاب الكريهة وظالل العنف البغيض من املنطقة
والعامل اىل االبد.
التتمة يف الصفحة 11

الحرس الثوري :سنواجه أي
اعتداء على املياه االيرانية بقوة

y

مصاديق واضحة للعدوان املصرح به يف ميثاق االمم املتحدة حيث
ادى اىل تعكري آفاق السالم يف هذه املناطق.
وأشار خوشرو ،يف كلمة القاها خالل اجتماع لالمم املتحدة ،أول
امس الثالثاء ،اىل ان اهل��دف االول لتأسيس االم��م املتحدة يتمثل
باحلد من نشوب احل��روب بني بلدان العامل ،موضحاً :بالرغم من
امكانية القول ان االمم املتحدة جنحت اىل حد ما يف خفض نشوب
احل��روب بني البلدان اال ان��ه ينبغي االق ��رار ب��أن مستوى العنف يف
عاملنا مل ينخفض بل ازداد وانتشر ايضا .واعترب ان االمم املتحدة مل
تنشأ جملابهة النزاعات داخل بلدان العامل بصور االرهاب والتطرف
واالرهاب اخلارجي والتخطيط للعمليات االرهابية واجلرائم املنظمة
واوضح :من خالل نظرة اكثر عمقا ميكن االستنتاج بان العدوان يف
ذات مفهومه التقليدي املتداول يعد السبب الرئيسي للنزاعات.
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موسكو تكشف عن صاروخ سلطنة عمان تنفي سعيها للحصول على وديعة من
خارق أسرع من الصوت
دول الخليج الفارسي
نفت سلطنة عمان ما تداولته وسائل اإلع�لام ح��ول قيامها بالبحث مع دول اخلليج
يصل بريطانيا بـ 13دقيقة
الفارسي للحصول على وديعة مبليارات الدوالرات لتعزيز احتياطاتها من النقد االجنيب

y

عراقجي :اللجنة المشتركة لإلتفاق النووي وافقت على مشروع ايران إلزالة الرواسب من منشأة نطنز
الوفد االميركي يؤكد على االلتزام التام باإلتفاق النووي ..ودول ( )1+5تطالب واشنطن بإبطال مفعول قانون (آيسا)

y

أك ��د امل �ش��ارك��ون يف االج �ت �م��اع ال�س��ادس
للجنة املشرتكة لإلتفاق ال�ن��ووي يف بيان
ص �ح �ف��ي ،ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ال� �ت ��ام مب��واص �ل��ة
التنفيذ الكامل واملؤثر لإلتفاق.
وعقد االجتماع السادس للجنة املشرتكة
ل�لإت �ف��اق ال� �ن ��ووي ،أول ام ��س ال �ث�لاث��اء ،يف
العاصمة النمساوية فيينا حبضور ممثلي
اي��ران وجمموعة ( )1+5وبرئاسة مساعدي
اخلارجية االيرانية عباس عراقجي وجميد
خت��ت رواجن ��ي ومساعدة مسؤولة السياسة
اخلارجية يف االحتاد االوروبي هيلغا مشيت،
اثر الرسالة اليت بعثها وزير اخلارجية
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الوفاق/خاص/خمتار ح��داد  -قال ابراهيم
اجلعفري وزي��ر اخلارجية العراقي يف تصريح
خ ��اص ل �ل��وف��اق :إن ال�ش�ي��خ رفسنجاني رج��ل
اسرتاتيجي وله مسرية طويلة يف النضال والعمل
السياسي .واضاف اجلعفري على هامش زيارته
ايران للمشاركة يف مراسم تشييع وتأبني آية
اهلل الشيخ هامشي رفسنجاني :أن الراحل رافق
مساحة االمام اخلميين (قدس سره) يف مرحلة
ال�ث��ورة وت�ع��رض للسجن وك��ذل��ك ل��ه جتربة
حكم خمتلفة فكان رئيساً للجمهورية وجملس
الشورى االسالمي وجممع تشخيص مصلحة
ال�ن�ظ��ام وواك ��ب العملية السياسية وأصبح
معروفاً لدى العامل وأنا أحرتم توازنه يف تعامله
مع قيادة الدولة ،كما اشاد بتعامله وعالقاته

مع مساحة االم��ام اخلامنئي واعتربها نقاط
ق��وة كما ان��ه ك��رس حياته م��ن أج��ل خدمة
اجلمهورية االسالمية واصبح خطابه خطاباً

مسموعاً ل��دى العامل واخ��ذ مساحته حجماً
دولياً وكان رج ً
ال متميزاً.
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العبادي :عالقة بغداد وأنقرة ال تتقدم خطوة واحدة من دون سحب القوات التركية

قادمون يانينوى :تحرير حي املالية شرقي املوصل ..ومواصلة الزحف ألحياء جديدة

بغداد/نافع الكعيب  -فيما تنهي معارك (قادمون يانينوى) شهرها
الثالث على التوالي ،بتسجيل تقدّم جديد يف مهمة استعادة مدينة
املوصل وضواحيها من سيطرة (داعش) ،أعلنت قيادة عمليات (قادمون
يانينوى) ،االربعاء ،حترير حي املالية يف اجلانب االيسر ملدينة املوصل

من قبضة تنظيم (داعش) ورفع العلم العراقي فوق مبانيه ،يف وقت
أث��ارت تصرحيات املسؤولني العراقيني واألت��راك املتباينة ،بعد زيارة
الوفد الرتكي اىل العراق ،إستبعاد التطبيع بني البلدين ،وحلت
بد ً
ال منها تصرحيات تشري إىل فشل تلك الزيارة.
وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد االمري رشيد ي��اراهلل ،يف
الره��اب حررت
بيان صدر ،أمس االربعاء :إن قطعات جهاز مكافحة ا ٍ
حي املالية يف احملور الشرقي للساحل األيسر ملدينة املوصل.
وأضاف يار اهلل :أن تلك القوات رفعت العلم العراقي فوق مبانيه
بعد تكبيد العدو خسائر كبرية باألرواح واملعدات.
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برملاني افغاني يدعو إيران وروسيا الى
املشاركة في مباحثات السالم مع طالبان

أوباما يقر في خطابه األخير ان
تقسم اجملتمع االميركي
العنصرية ّ

y

ايران ومجموعة ( )1+5تتعهدان بمواصلة تنفيذ اإلتفاق النووي بالكامل

لــم يبــق اليــوم مــن اجل فلســطين
إ ّال الجمهورية االسالمية االيرانية

y

في االجتماع السادس للجنة املشتركة لإلتفاق النووي

ممثل األمني العام لحزب الله :اسم الشيخ رفسنجاني يُرادف تأسيس املقاومة ودعمها

y

كشف خ�براء عسكريون عن قيام روسيا
ب��إط�لاق ص ��اروخ أس ��رع م��ن ال �ص��وت ،ميكنه
ال ��وص ��ول إىل امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة يف غ�ض��ون
 13دقيقة .وذك ��رت صحيفة (دي�ل��ي ميل)
الربيطانية أن الصاروخ (أبيكت  )4202أطلق
عن بعد آالف األميال من قاعدة (ياسين) يف
روسيا إىل شبه جزيرة كامتشاتكا يف أقصى
ال �ش��رق ،وأن م�س��ؤول��ي ال�ك��رم�ل�ين ق��ال��وا إن
اختبارهم قد جنح.
ويقول اخلرباء :إن هذا الصاروخ ال ميكن
رصده من قبل املنظومات األمريكية
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وتفادي أيّة ضغوط على عملتها الريال .وقالت وزارة املالية العمانية ،يف بيان :إن اخلرب
الذى نشرته وكالة أنباء رويرتز بان سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على
وديعة بعدة مليارات دوالر عار من الصحة ،ومل تكن هناك أية حمادثات للحصول على وديعة
باملليارات ،حسب وكالة األنباء العمانية الرمسية .وأضافت الوزارة أن السلطنة متتلك
احتياطيات كافية وال توجد أية خماطر على قيمة الريال العماني.
ويف وقت سابق من الثالثاء ،قالت وكالة (روي�ترز) :إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول
خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من ال ��دوالرات يف بنكها امل��رك��زي لتعزيز
احتياطياتها من النقد األجنيب وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.
ومنذ أوائل عام  ،2015تراجع الريال العماني يف سوق العقود اآلجلة مع حتوط بعض
البنوك من خماطر اخنفاض قيمته وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها
املتدنية يف سوق العقود اآلجلة اليت بلغتها يف أوائل .2016
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وزير الخارجية العراقي يؤكد للوفاق أن الفقيد كان رج ًال استراتيجي ًا

تصوير :امريحسام زرافشان

اعترب مندوب اي��ران الدائم يف االم��م املتحدة غ�لام علي خوشرو،
احتالل الكيان الصهيوني والتدخالت االجنبية يف سوريا واليمن

y

على االمم المتحدة مطالبة البلدان االعضاء بمنع االعالم
المروّ ج للعنف وترويج وتشجيع ودعم الحوار والتفاهم

الذكر احلكيم ومراثي دينية.
يف س �ي��اق م�ت�ص��ل أش� ��ار ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي يف
تغريدة له على موقع تويرت للتواصل االجتماعي
اىل ال�ت�ش�ي�ي��ع امل�ه�ي��ب جل�ث�م��ان ال�ش�ي��خ هامشي

رفسنجاني ودع��ا الستثمار ه��ذا املوضوع لتعزيز
اللحمة الوطنية.
وكتب الرئيس روحاني حول مراسم التشييع
امل�ه�ي�ب��ة م��ن ق�ب��ل امل �س��ؤول�ين وح �ش��ود اجل�م��اه�ير

الغفرية جلثمان نصري االم ��ام وال�ق��ائ��د ،آي��ة اهلل
اك�ب�ر ه��امش��ي رف�س�ن�ج��ان��ي :ل�ق��د ج ��اء اجلميع
اليوم لتوديع هذا الرجل الصانع للتاريخ .تعالوا
لنستثمر ه��ذه االج ��واء لتعزيز امل ��ودة والتالحم
والوحدة الوطنية .لنصنع جسور التواصل بدل
جدران التباعد.
اىل ذلك واصل زعماء وكبار مسؤولي الدول
تقديم ال �ع��زاء اىل اي ��ران ق�ي��ادة وحكومة وشعبا
بفقدان آية اهلل الشيخ هامشي رفسنجاني.
التتمة يف الصفحة 11

y

مندوب ايران لدى االمم املتحدة:
االحتالل االسرائيلي والتدخالت
االجنبية زعزعا السالم

اق ��ام ق��ائ��د ال �ث��ورة االس�لام �ي��ة مس��اح��ة آي ��ة اهلل
العظمى ال�س�ي��د ع�ل��ي اخل��ام�ن�ئ��ي ،ص�ب��اح ام��س،
جملساً تأبيناً على روح ال��راح��ل آي��ة اهلل الشيخ
علي اكرب هامشي رفسنجاني جممع تشخيص
م�ص�ل�ح��ة ال �ن �ظ��ام وذل � ��ك يف ح�س�ي�ن�ي��ة االم� ��ام
اخلميين (رض).
وق ��د ح�ض��ر جم�ل��س ال�ت��أب�ين رؤس� ��اء السلطات
الثالثة وكبار املسؤولني املدنيني والعسكريني
واعضاء أسرة الفقيد وحشد كبري من خمتلف
ش��رائ��ح الشعب .وتليت خ�لال امل��راس��م آي ��ات من

رئيس الجمهورية يدعو الستثمار اجواء تشييع جثمان الراحل لتعزيز اللحمة الوطنية
زعماء وكبار مسؤولي الدول يواصلون تقديم العزاء برحيل رئيس مجمع
تشخيص مصلحة النظام

y

حذر نائب القائد العام حلرس الثورة االسالمية العميد حسني
سالمي ،ان احلرس سيواجه بقوة أي اعتداء على املياه االقليمية
االيرانية سواء حصل ذلك عمدا أم من غري عمد وقال يف مراسم
أمس ،يف بوشهر (جنوب) مبناسبة مضي عام على حادثة احتجاز
البحارة االمريكيني على يد القوات البحرية للحرس الثوري يف
اخلليج الفارسي :ان اعتقال البحارة االمريكيني حطم هيمنة
االستكبار يف قلب اخلليج الفارسي .واضاف :إن هذه احلادثة كانت
صغرية من الناحية التكتيكية وان اعتقال عدد من البحارة ليس
الشأن احلقيقي للقوات البحرية للحرس الثوري لكن هذه امللحمة
جاءت من اجل حتطيم كل هيمنة االستكبار يف اخلليج الفارسي
ولذلك هلا أهمية بالغة .وتابع العميد سالمي :خالل العقود الـ
 4املاضية حصلت ح��روب كثرية يف قلب اخلليج الفارسي وغرب
آسيا وهذا يعين ان أية منطقة تتصاعد فيها قوة تعارض مصاحل
االستكبار فانها تتحول اىل مسرح للحروب.

الهجرة :أعداد نازحي الموصل بلغ  371ألفا
انفجار ثالث عبوات ناسفة شمالي بغداد
وزير الدفاع التركي :وجود قواتنا في بعشيقة امر ضروري

دعا عضو الربملان األفغاني سيد علي كاظمي ،اىل مشاركة
إي��ران وروسيا يف مباحثات السالم املرتقبة بني حكومة بالده مع
طالبان قائ ً
ال :إن ذلك سيحول دون التشتت وسيؤثر إجيابيا على
السالم يف افغانستان .وق��ال سيد علي كاظمي ،أمس األربعاء،
يف اجللسة العلنية للربملان االفغاني :على احلكومة األفغانية أن
تدعو كال من روسيا والصني والواليات املتحدة األمريكية وإيران
وباكستان ملباحثات ال�س�لام م��ع ط��ال�ب��ان .وك��ان��ت موسكو قد
استضافت قبل فرتة اجتماعا ثالثيا ضم الصني وباكستان لبحث
التمهيد للحوار بني احلكومة االفغانية وطالبان اال ان اخلارجية
االفغانية وصفته بغري املؤثر لكونه عقد من دون مشاركة ممثل
هلا وطالبت ببعض االيضاحات.

اقر الرئيس االمريكي املنتهية واليته باراك أوباما يف اخلطاب
ال��رئ��اس��ي األخ�ي�ر ل��ه يف شيكاغو ب ��أن العنصرية ال ت ��زال عامال
تقسيميا يف اجملتمع االمريكي.
وش�ك��ر الرئيس االم�يرك��ي ب ��اراك اوب��ام��ا يف خطابه ال��وداع��ي يف
شيكاغو ،م�س��اء ال�ث�لاث��اء ،مواطنيه على ال��دع��م ال ��ذي ق��دم��وه له،
مؤكدا ان امريكا هي اليوم (افضل واقوى) مما كانت عليه عندما
اعتلى السلطة قبل مثانية اع��وام ،حسب رأي��ه .وق��ال :ان التحدي
الدميوقراطي يعين :إما ان ننهض كلنا أو ان نسقط كلنا ،داعيا
االمريكيني اىل الوحدة أيً��ا تكن اختالفاتنا ،مع إق��راره يف الوقت
نفسه بأن العنصرية ال تزال (عامال تقسيميا) يف اجملتمع االمريكي.
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