كل عام وانتم خبري
مبناسبة حلول عيد النوروز والعام االيراني
اهلجري الشمسي اجلديد ستحتجب الوفاق
عن الصدور ،على ان تعود اىل القراء االعزاء يوم
االثنني املوافق  3ابريل القادم.

وإستخراج 5ر 2مليون برميل
مكثفات غازية من املرحلتني  20و21

ضخ  76مليون مترمكعب
من الغاز يومي ًا من
املراحل  17و 18و19
لحقل بارس الجنوبي
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معلنا عن احتمال ايفاد الحجاج هذا املوسم

على هامش اجتماع مجلس الوزراء

روحاني :حققنا نجاحات جيدة في مجال االقتصاد املقاوم
y
y
y

توفير االمن هدف الحكومة والنظام ،ونشد على سواعد القوات األمنية والمسلحة التي حرست البالد
قائد الثورة يولي اهتماما خاصا بمكافحة اآلفات االجتماعية
نأمل ان يكون العام االيراني المقبل ،عام ود وصداقة وأخوة ،ونبذ الخالفات بين االحزاب

أعلن الرئيس روحاني ان حكومته حققت
جناحات جيدة يف جمال االقتصاد املقاوم.
وعلى هامش اجتماع جملس الوزراء ،أمس
االربعاء ،قال حسن روحاني :حققنا جناحات
جيدة يف جمال االقتصاد املقاوم ،وسنشرحها
للشعب .وأضاف روحاني :إن االمن الذي ّ
من
اهلل ب��ه علينا خ�لال ه��ذه السنة ،وال�ظ��روف
االقتصادية اليت عشناها ،مكنتنا من اختاذ
خطوات ملساعدة الشعب ودعمه ،مشريا اىل
حتقيق االكتفاء ال��ذات��ي يف انتاح القمح،
وص ��ادرات النفط اخل��ام واملكثفات الغازية،
مضيفا :لقد متكنا من جتاوز التأخر السابق
يف جمال الطاقة.
ّ
وبي :أننا حققنا منوا جيدا يف جمال املواد
الغذائية وال��زراع��ة ،ويف جمال النقل الربي
والشحن السككي واالس �ط��ول اجل��وي قمنا
خب �ط��وات اىل االم� ��ام ،ويف ق�ط��اع الصناعة
والسياحة واملوارد املائية كذلك ،اضافة اىل
اننا متكنا من افتتاح سدود وحمطات جديدة
يف العام اجلاري.
وأكد رئيس اجلمهورية ،اننا قمنا حبركة
اجي��اب�ي��ة للغاية يف جم��ال البنى التحتية
واالقتصادية واالنتاج ،وق��ال :إن السنة اليت
توشك على االن�ت�ه��اء (تنتهي يف  20آذار/
مارس  )2017كانت سنة (االقتصاد املقاوم،
امل�ب��ادرة والعمل) ،وق��د قمنا خبطوات جيدة
ج ��دا يف جم ��ال االق �ت �ص��اد امل �ق��اوم س ��واء يف
جم��ال التخطيط للمشاريع طويلة األم��د
وسواء يف جمال املشاريع قصرية االمد.
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وزير الدفاع :ايران حققت قفزات كبرى في الصناعات الدفاعية
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اول الكال

ع .جايجيان

على أمل اللقاء

مستقبال السفير االيراني

وزير الدفاع اللبناني يثمن دور طهران
الداعم لبالده

أثنى وزير الدفاع اللبناني يعقوب الص ّراف ،على دور اجلمهورية
االسالمية اإليرانية بوقوفها الدائم اىل جانب بالده يف مواجهة
العدوين االسرائيلي والتكفريي.
وورد تصريح ال��وزي��ر اللبناني خ�لال لقائه السفري اإلي��ران��ي
حممد فتح علي ،الثالثاء.
من جهته اكد فتح علي موقف طهران الداعم للشعب واجليش
واملقاومة اللبنانية وهنأ يف ذات الوقت تعيني الصراف وزيرا للدفاع
يف لبنان .وحبث الصراف وفتح علي ،خالل اللقاء ،سبل تطوير
التعاون بني ايران ولبنان.

أعترب القائد ال�ع��ام ل�ق��وات احل��رس
الثوري ،اللواء حممد علي جعفري ،ان
من مثار الثورة االسالمية هو انها ادت
اىل إرباك عامل االستكبار.
ولدى مشاركته يف ملتقى (احلوزة
العلمية ومبادئ االمام اخلميين (رض)
وقائد الثورة املعظم) ،مساء الثالثاء،
ق��ال ال �ل��واء حممد علي جعفري :إن
نظام اجلمهورية االسالمية هو مثرة
جل�ه��ود س�ن��وات ب��ذهل��ا العلماء ،واآلن
حتولت هذه الثورة اىل طاقة لتوسيع
نطاقها ولنشر دين اهلل يف العامل.
وأض� � ��اف :الب���د م ��ن حت�ل�ي��ل ال �ث��ورة

ب �ش �ك��ل ع� ��ام يف ج��ان �ب �ي �ه��ا ال��داخ �ل��ي
واخل ��ارج ��ي ،ف�ف��ي اجل��ان��ب اخل��ارج��ي
ب ��رزت ص�ح��وة ال �ث��ورة وجبهة املقاومة
املرتبطة ب��ال �ث��ورة ،م��ا ادى اىل إرب��اك
عامل االستكبار ،وال شك ان هذا من
مثار الثورة االسالمية .وتابع :إن جبهة
املقاومة املرتطبة بالثورة قضت على
ق��وة الشيوعية يف ال�ش��رق ،وب�ع��ون اهلل
تقضي حاليا على ق��وة ال�غ��رب ،حيث
ُتشاهد مؤشرات ذلك.
وأوضح اللواء جعفري أنه يف اجلانب
اخلارجي ،تشهد الثورة ازديادا يف قوتها
ي��وم��ا ب�ع��د آخ ��ر ،م�ض�ي�ف�اً :إن أي� �اً من

وموسكو تؤكد أهمية انسجام مواقفها مع طهران

«آستانه  ..»3اإلتفاق على عقد اجتماع
الخبراء في طهران يومي  18و 19أبريل
جابري انصاري يبحث مع مسؤول أممي حول
معاناة اهالي كفريا والفوعة

خمططات العدو مل تنجح يف املنطقة،
وح �ت��ى ان ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي انكفأ
ل�ل��دف��اع اىل داخ ��ل ح � ��دوده ،ومل يعد
قادرا على مواجهة الشعب الفلسطيين
وأهالي غزة .ولفت اىل انه لوال جبهة
امل �ق��اوم��ة امل��رت�ب�ط��ة ب��ال �ث��ورة ،مل��ا ك��ان
معلوما ما سيكون مصري سوريا ،قائال:
منذ نشوء تنظيم (داع��ش) االرهابي،
ازداد االنسجام بني قوى الثورة للدفاع،
وأصبح لديها ش��وق للمقاومة اكثر
مم��ا ك��ان يف حقبة ال��دف��اع امل�ق��دس،
وهذا من مثار الثورة.
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اتفق املشاركون يف اجتماع «آستانا  ،»3على عقد االجتماع
القادم للخرباء يف طهران يومي  18و 19نيسان /ابريل القادم،
وعقد اجلولة الرابعة من مفاوضات آستانا يف يومي  3و 4ايار/
مايو املقبل يف آستانا.
وعقدت اجللسة العامة واخلتامية ملفاوضات آستانا  3عصر
امس االربعاء يف عاصمة كازاخستان ،وذلك بعد عدة جوالت
من اجللسات التخصصية الثنائية ومتعددة االط��راف بني وفود
ايران وتركيا وروسيا.
وخ�لال ه��ذا املؤمتر ال��ذي حضرته وف��ود مثلت ال��دول الثالث:

ايران (برئاسة حسني جابري انصاري مساعد وزير اخلارجية يف
الشؤون العربية واالفريقية) ،وروسيا (برئاسة الفرنتيف ممثل
بوتني اخلاص يف شؤون سوريا) ،وتركيا (برئاسة اونال مساعد
وزي��ر اخلارجية يف ش��ؤون ال�ش��رق االوس ��ط واف��ري�ق��ا) ،حيث قدم
مساعد وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ك��ازاخ��ي ع��رض��ا ع��ن اجن� ��ازات عملية
آستانا حتى اآلن .وطيلة االجتماع وضمن اتفاقها بشأن تعزيز
نظام جتنب االشتباكات ،أجرت الدول الثالث الضامنة للهدنة
يف سوريا ،حمادثات بشأن تنفيذ نظام رقابة ثالثي على اهلدنة،
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إقامة معرض صور عن بطوالت «ملحمة قادمون يا نينوى» بطهران

وتحقق تقدم ًا كبير ًا صوب جامع النوري الكبير الذي يضم منارة الحدباء الشهيرة

السفير العراقي :لوال الجمهورية االسالمية لسقطت املنطقة بيد االرهابيني

القوات العراقية تحكم سيطرتها على الجسر القديم وتحرر
دائرة الجوازات وسط املوصل
y
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y

حتت رعاية وزي��ر اخلارجية العراقي ابراهيم
اجلعفري أقيم معرض صور عن بطوالت (ملحمة
قادمون يا نينوى) يف السفارة العراقية بطهران.
وحت ��دث السفري ال�ع��راق��ي راج ��ح امل��وس��وي عن
البطوالت واالنتصارات اليت سجلتها وتسجلها
ال �ق��وات االم�ن�ي��ة العراقية واحل�ش��د الشعيب يف

م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب وحت��ري��ر امل ��وص ��ل ،وق� ��ال :إن
كل ما نراه اليوم يف املنطقة من تواجد اجنيب
واالرهابيني سببه النظام الصدامي البائد الذي
ج ��اء ب �ه��ؤالء االج��ان��ب للمنطقة .وأض� ��اف :إن
جماورة ايران والعراق

y
y

املعروف عن االعالم انه ال يغيب عن املشهد ،أيا كانت االح��وال والظروف ،كونه متواجداً يف
خضم االحداث والوقائع احللو منها واملر على مدار الساعة من دون ان يصيبه كلل او ملل ،ويف هذا
السياق تعد مهمة االعالمي صعبة يف أداء رسالته وواجبه جتاه جمتمعه يف نقل الصورة احلقيقية
ملا جيرى ليس يف بالده فحسب بل يف العامل ايضا.
غري ان االعالمي مثله مثل غريه ،انسان يف نهاية االمر يصيبه االره��اق عند متابعة االحداث
وصعوبة تغطيتها مما يدفعه احيانا وليس كثريا اىل منح نفسه اج��ازة خيلد فيها اىل الراحة
لبضع ساعات او رمبا اياما ليستعيد طاقاته .ويف ايران قد يكون عيد النوروز ورأس السنة اهلجرية
الشمسية ،على غرار ما قد يسود يف دول أخرى من مناسبات ،فرصة ليسرتيح فيها احملارب االعالمي
ليلتقط انفاسه ومن ثم يعود بزخم أكرب اىل ق ّراءه من جديد.
لكن العالمة الفارقة يف عطلة رأس السنة االيرانية ،خاصة بالنسبة لالعالم املقروء ،هي امتدادها
لنحو اسبوعني ،اذ تعطل األكثرية الساحقة نشاطاتهم ليخلدوا اىل الراحة وسط الطبيعة اليت
تكون قد رمت عن نفسها الرداء الشتوى وارتدت حلة الربيع الذي جيتذب اليه اجلميع دون استثناء
ومن ضمنهم االعالميني.
ه��ذه العالمة الفارقة تدلل على ان اجملتمع االي��ران��ي بكافة الوانه يتقيد بتقاليده الوطنية
وحيرتمها اىل حد كبري تعبريا منه جلذوره املمتدة يف تارخيه وثقافته العريقتني ،ويف هذا السياق
ال خيتلف العاملون يف صحيفة الوفاق عن اقرانهم يف االعالم املقروء ،فهم بدورهم يذهبون اىل هذه
االجازة القسرية ،ولو ان بعضهم سيتواصل مع القراء بواسطة شبكة (الوفاق اونالين) على مدار
الساعة على العنوان ( )www.al-vefagh.comولكن حيز يف نفوسهم االبتعاد عن قرائهم لفرتة
طويلة بالنسبة لالعالميني الذين قل ما تتوفر هلم فرصة للراحة ،غري ان يبقى األمل حيدوهم
بالعودة ثانية اىل القراء باندفاع اكرب وحافز اقوى الداء رسالتهم جتاهم واليت طاملا التزموا
بها ومتثلت يف بث روح املودة والتقريب بني االشقاء وتعزيز االواصر بني املسلمني بشتى الوانهم
وقومياتهم ،وعلى أمل اللقاء بعد حنو اسبوعني.
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تطوير القوة الرادعة والدفاعية للبالد مدرج على جدول االعمال الرئيسي للحرس الثوري

y

أك��د وزي��ر ال��دف��اع العميد حسني ده�ق��ان ،ان
وزارته بذلت جهودها خالل العام االيراني اجلاري
(ينتهي يف  20آذار/مارس  )2017يف إطار توجيهات
ق��ائ��د ال �ث��ورة حن��و االق�ت�ص��اد امل �ق��اوم ،وق��د حقق
خرباؤها قفزات كربى خاصة يف زيادة القدرات
الدفاعية والردعية.
وخ�ل�ال االج �ت �م��اع االخ�ي�ر للحكومة يف ه��ذه
السنة قال العميد دهقان ،أمس :إن السنة احلالية
كانت سنة مفعمة باملفاخر والقفزات الكربى يف
اجملال الدفاعي ،وقد بذلت وزارة الدفاع جهودها

يف إطار توجيهات القائد االعلى للقوات املسلحة
حنو االقتصاد املقاوم ،وحققت خطوات كربى
لرفع مستوى ال��دف��اع وتعزيز ال�ق��درات الردعية
يف ال �ب�لاد .وأش� ��ار اىل ع ��رض وت��دش�ين خطوط
ان �ت��اج ع �ش��رات امل �ع��دات واالس�ل�ح��ة اجل��دي��دة يف
العام احلالي ،مبا فيها ص��اروخ (عماد) وص��اروخ
(ذوالفقار) وحم��رك (أوج) ك��أول حم��رك نفاث
وطين ،ورادار (مطلع الفجر) املتطور ،ومروحية
(صبا  )248ودبابة (كرار) ،وقال:

y

أع��رب وزي��ر االم��ن حممود علوي عن اعتقاده
بأن املستوى االمين يف أوروبا قد اخنفض ،وذلك
يف معرض اشارته اىل اهلجمات االرهابية اليت
شهدتها خمتلف الدول القريبة والبعيدة ومنها
الدول االوروبية.
ويف تصريح ادىل به للتلفزيون االيراني ،مساء
ال �ث�لاث��اء ،ق ��ال ع �ل��وي :إن خم�ت�ل��ف ال� ��دول من
ضمنها دول اجل��وار وبعض ال��دول األبعد منها
وح�ت��ى اوروب� ��ا ش�ه��دت اع �م��اال اره��اب �ي��ة ،ادت اىل
اخنفاض املستوى االمين فيها.
وأض � ��اف :اال ان ��ه يف اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة

ص��رح وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة حممد ج ��واد ظ��ري��ف ،أن تنفيذ خطة
العمل املشرتك (االتفاق النووي) كان املوضوع األهم يف السياسة
اخلارجية اإليرانية.
وعلى هامش آخر اجتماع للحكومة يف العام اإليراني احلالي
(ينتهي 20م��ارس) ،ق��ال ظريف أم��س األرب�ع��اء ،إن العام احلالي
اإليراني كان عاما حافال بالنسبة ل��وزارة اخلارجية ،منوها اىل
قيامه بـ  57زيارة خارجية ،وقال :إن غالبية هذه الزيارات كانت
للبلدان اآلسيوية واألفريقية واألمريكية اجلنوبية.
وتابع وزير اخلارجية :كنا نقول دوما أنه من الضروري أن تكون
السياسة اخلارجية شاملة ،ويف النظرة الشاملة لوزارة اخلارجية
جيب االهتمام بالدول اجل��ارة واملسلمة وال��دول اليت هلا وجهات
نظر مشابهة معنا.
وأوضح ظريف أن أكثر من  84وفدا سياسيا خارجيا زار إيران
يف هذا العام كما زار إيران عدد كبري من الوفود االقتصادية.
وشدد وزير اخلارجية أن املوضوع األهم يف سياسة ايران اخلارجية
هذا العام (اإليراني) كان تنفيذ االتفاق النووي ،وكما اوضحنا
سابقا فقد صرفنا وقتا طويال لتنفيذ االتفاق النووي ألننا كنا
نتوقع نكث االمريكيني لعهودهم ،وكان من الطبيعي أن حناول
استيفاء حقوقنا،

اللواء جعفري :لوال جبهة املقاومة التجهت سوريا نحو اجملهول

وزير االمن االيراني :املستوى االمني انخفض في اوروبا
االي��ران �ي��ة وم�ث�ل�م��ا ص ��رح مس��اح��ة ق��ائ��د ال �ث��ورة
االس�ل�ام �ي ��ة ،ن�ش�ه��د أم �ن��ا م�س�ت�ت�ب��ا ال ن �ظ�ير له
وه��و حصيلة التعاون والتكاتف والتعاطي بني
خمتلف االج �ه��زة امل��ؤث��رة مثل احل ��رس ال�ث��وري
والتعبئة (البسيج) وسائر االجهزة املعنية األخرى
اليت كانت مؤثرة بدورها يف ارساء االمن.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ق�ض��اي��ا االم �ن �ي��ة واألج� ��واء
السايربية واالنتخابات القادمة قال وزير االمن
االيراني :إن لنا رصدا وحلوال وآراء يف كل هذه
االمور ومستعدون لتبيانها للشعب.

ظريف :تنفيذ االتفاق النووي املوضوع
األهم في سياسة ايران الخارجية

مقتل قائد (داعش) العسكري في
الموصل القديمة
(داعش) يحرق تسعة مدنيين
بينهم اطفال في كركوك
أبو الغيط يصل بغداد :مناقشة
ملفات سياسية وأمنية
يلدريم يهاتف العبادي ويؤكد أن تركيا
ستواصل تعاونها مع التحالف الدولي

ب�غ��داد/ن��اف��ع الكعيب  -أعلنت ق�ي��ادة الشرطة
االحتادية ،االربعاء ،عن سيطرة القوات االمنية
ع�ل��ى اجل �س��ر ال�ق��دي��م وت�ق��دم�ه��ا جت ��اه أه��داف�ه��ا
املرسومة يف منطقة ب��اب البيض وحترير مبنى
دائرة اجلوازات وسط مدينة املوصل ،كما حققت
ال�ق��وات األمنية ،األرب�ع��اء ،تقدماً كبرياً صوب
جامع ال�ن��وري الكبري ال��ذي تضمن يضم منارة
احل��دب��اء الشهرية وس��ط امل��وص��ل ،وشهد خطبة
زعيم (داع ��ش) أب��و بكر البغدادي بعيد احتالل
املوصل من قبل التنظيم يف حزيران .2014
يف ح�ين وص�ل��ت ت�ع��زي��زات عسكرية م��ن ق��وات

الشرطة االحتادية العراقية إىل املنطقة ،من أجل
التسريع حبسم املعركة ،بينما يواصل الطريان
العراقي قصفه املك ّثف على األحياء اليت ال تزال
حتت سيطرة تنظيم داع��ش يف اجلانب الغربي
ملدينة املوصل.
وأع�ل��ن قائد الشرطة االحت��ادي��ة الفريق رائ��د
ش��اك��ر ج� ��ودت ،االرب� �ع ��اء ،ع��ن س�ي�ط��رة ال �ق��وات
االم �ن �ي��ة ع�ل��ى اجل �س��ر ال �ق��دي��م وت�ق��دم�ه��ا جت��اه
أهدافها املرسومة يف منطقة باب البيض وحترير
مبنى دائرة اجلوازات وسط مدينة املوصل.
وق��ال الفريق رائ��د شاكر ج��ودت يف بيان :إن
قطعات الفرقتني الثالثة وال��رد السريع شرطة
احت��ادي��ة فرضت سيطرتها على اجلسر القديم
واندفعت باجتاه اهدافها يف راس اخلور
وك��ان ج��ودت أعلن الثالثاء ( 14اذار ،)2017
عن وصول قطعات الفرقة الثالثة والرد السريع
اىل اجلسر القديم يف امل��وص��ل .من جانبه ،قال
م �ص��در يف ق �ي��ادة عمليات اجل �ي��ش ب�ن�ي�ن��وى ،يف
تصريح صحايف ،األربعاء :إن منطقة دور السكك
بالساحل الغربي للموصل ،تتع ّرض منذ الليلة
املاضية ،لقصف مك ّثف من الطائرات العراقية،
يف حماولة إلرغام عناصر داعش على املغادرة.
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