إيفاد أكثر من  86ألف ايراني
للحج هذا العام

فيما يبدأ عملياته نحو بلدة «حر
بنفسه» جنوب حماة

ممثل الولي الفقيه:
السعودية تعهدت بتوفير
جميع االمكانات للحجاج
االيرانيني

الجيش السوري
يسيطر على مجموعة
من التالل في محيط
جبل القطار
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لدى استقباله جمعا من قادة ومنتسبي الجيش

قائد الثورة :االنتخابات البد ان تكون نزيهة وسليمة وفاعلة

y
y
y

دور الجيش في الدفاع المقدس وتضحياته من ابرز مفاخر الجمهورية االسالمية االيرانية
طالما حاول العدو استغالل نقاط الضعف والمشاكل االجتماعية لضرب الشعب االيراني
دعم االقتصاد بات اليوم نقطة محورية وفي س ّلم األولويات في البالد

أك��د قائد الثورة االسالمية مساحة آية
اهلل ال�ع�ظ�م��ي اخل��ام �ن �ئ��ي ،ان االن�ت�خ��اب��ات
ال��رئ��اس�ي��ة ال�ق��ادم��ة الب��د ان جت��ري بصورة
نزيهة وفاعلة وسليمة.
وقال مساحته لدى استقباله مجعا من قادة
ومنتسيب اجل�ي��ش ،ص�ب��اح االرب �ع��اء :اجلميع

صالحي :التوقيع على االتفاقية النهائية إلعادة تصميم مفاعل اراك مع الصني االسبوع املقبل
y

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية،
علي اكرب صاحلي ،عن التوقيع التمهيدي على
اتفاقية إع��ادة تصميم مفاعل اراك مع الصني
مضيفاً :إن التوقيع النهائي هلذه االتفاقية سيتم
االسبوع القادم بفيينا.

وزير الدفاع :االرهابيون يواصلون
جرائمهم يوميا باستخدام السالح االمريكي
أكد وزير الدفاع العميد حسني دهقان ،ان على وزير الدفاع االمريكي
ان يعلم ان عهد الكاوبوي قد وىل.
وردا على مزاعم الوزير االمريكي ،قال العميد حسني دهقان :إن االرهابيني
التكفرييني  -الوهابيني يرتكبون اجلرائم يف اقصى نقاط العامل وخاصة
يف سوريا والعراق باستخدام االسلحة والعتاد املصنوع يف امريكا.
واض ��اف :انصح وزي��ر ال��دف��اع االم�يرك��ي ان يطالع يف ال�ب��داي��ة تاريخ
الصراعات العسكرية ل�ل�ادارات االمريكية السابقة يف فيتنام والعراق
والصومال وافغانستان ومؤخرا يف سوريا واليمن ،وجرائم احلرب وضد
االنسانية اليت ارتكبت ،وان يدرس سبب حماوالت امريكا للتخلص من
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املستنقعات اليت ورطت نفسها فيها بتكرب وغرور ،وعندئذ سيدرك جذور
اتهاماته احلالية.
وتابع :إن عليه وعلى القادة االسرتاتيجيني االمريكان ان يدركوا ان
عهد الكاوبوي وتوجيه االتهامات واختالق امللفات والتدخل ومصادرة
احلق قد وىل ،وان هذه التصرحيات ما هي اال تبديل املتهم باملدعي.
وأكمل :من االفضل له ولقادة امريكا ان يكونوا بصدد حل املشاكل
الداخلية لبالدهم ،وان ال يبحثوا عن اختالق االزمات اجلديدة وإشعال نار
احلروب يف كوريا والشرق االوسط.
وصرح دهقان :إن الشعوب تدرك جيدا رسالة التصرحيات املخادعة واخلبيثة
ألعدائها ،ولذلك فإن ردود الشعوب ايضا تتناسب مع اجراءات االعداء.
وأردف :إن الشعب اليمين املضطهد يتعرض العتداء التحالف العربي
بقيادة السعودية وب��دع��م ام�يرك��ي ش��ام��ل ،يصمد ام��ام ه��ذا التحالف
ومحاته باالعتماد على قوته وقدراته الذاتية ،وقد حال حتى اآلن دون
حتقيق مآربهم املشؤومة ،وسيواصل هذا املسار حتى حتقيق النصر.

عناصر داعش في مرمى قناصة الشرطة االتحادية غربي املدينة
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أك��د وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ك��وي�تي الشيخ ص�ب��اح اخلالد
الصباح ،أن ب�لاده ودول جملس التعاون على قناعة بأن
إيران دولة مهمة باملنطقة والعالقات الطبيعية بني إيران
ودول اجمللس ستعود باملنفعة على دولنا واملنطقة عمومًا.
وأض� ��اف اخل��ال��د خ�ل�ال م��ؤمت��ر صحفي م�ش�ترك عقد
الثالثاء يف الكويت ،مع وزي��ر اخلارجية األملاني سيغمار
غابرييل ،أن دول��ة الكويت قامت مبسعى بدعم خليجي
لتأسيس أرضية إلقامة حوار مع ايران ،مؤكدًا أن هناك
فرصة مناسبة يف القمة اخلليجية التشاورية اليت ستعقد
يف منتصف الشهر املقبل لبحث هذا املوضوع.

السفير اإليراني الجديد :ايران
تدعو الى عراق قوي وآمن وموحّ د
يف أول تصريح له بعد وصوله اىل بغداد ،ق��ال السفري
اإليراني اجلديد يف العراق ايرج مسجدي :إن إيران تدعو
اىل عراق قوي وآمن وموحد ومتطور.
وب�ع��د وص��ول��ه اىل ب �غ��داد ،ش��دد م�س�ج��دي ،ال�ث�لاث��اء ،إن
اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة ويف إط ��ار ه��ذه النظرة
ستبقى اىل جانب العراق يف كل الظروف وكما يف السابق.
وص ��رح :إن إي ��ران وال �ع��راق ب �ل��دان ص��دي�ق��ان وشقيقان
ويتعني العمل لرفع مستوى ال�ع�لاق��ات بينهما يف كل
املستويات واجملاالت.
ووص��ل السفري االي��ران��ي اجل��دي��د اىل العاصمة بغداد
عصر ال�ث�لاث��اء وس��ط استقبال ح��ار م��ن ع��دد م��ن كبار
امل�س��ؤول�ين ب ��وزارة اخل��ارج�ي��ة العراقية اىل ج��ان��ب رؤس��اء
البعثات الدبلوماسية اإليرانية يف هذا البلد.
ول ��دى استقباهلم للسفري م�س�ج��دي يف م�ط��ار ب�غ��داد
الدولي ،أعرب املسؤولون يف وزارة اخلارجية العراقية عن
أملهم بأن تشهد عالقات البلدين مزيدا من النمو خالل
الفرتة اجلديدة ،متمنني له النجاح يف أداء مهامه سفريا
للجمهورية اإلسالمية يف العراق.
وحل السفري ايرج مسجدي حمل سلفه حسن دانائي،
سفرياً اليران يف العراق.

خالل محادثات ظريف في بيشكك

ايران وقرغيزيا تؤكدان على التعاون السياسي واالقتصادي بينهما
رئيس البرلمان القرغيزي يزور
طهران قريبا

y

توقيع اول وثيقة تعاون في
مجال األمان النووي بين ايران
واالتحاد االوروبي

ويف تصريح ل��ه خ�لال اج�ت�م��اع جلنة الطاقة
النيابية عصر الثالثاء ،اكد صاحلي اهمية دور
جلنة الطاقة يف جملس الشورى االسالمي فيما
خيص االنشطة النووية االيرانية ،داعيا الربملان
اىل دع��م مؤسسة الطاقة ال�ن��ووي��ة االي��ران�ي��ة يف
سياق جهودها لإللتحاق باملعاهدات الدولية؛
وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال جل �ن��ة ال �ط ��اق ��ة ال�برمل��ان �ي��ة
الستصدار القوانني ذات الصلة.
واش��ار رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية
اىل توقيع صيغة االتفاق النهائي بفيينا االسبوع

املقبل ،مضيفاً :إن االتفاق أُعّ��د يف  200صفحة
ويشمل كافة جوانب هذا التعاون.
وردا ع�ل��ى س ��ؤال ب�ش��أن ن�ف�ق��ات امل �ش ��روع ،وه��ل
ستتحملها اي��ران أم الصني أم االط��راف املو ّقعة
على االتفاق النووي؟ قال :انه وفقا خلطة العمل
امل�ش�ترك ف��ان اط ��راف االت�ف��اق تتحمل النفقات
اي�ض��ا ،لكن اي ��ران ستقوم ب��اإلج��راءات اخلاصة
بذلك حاليا .وبشأن مشاركة امريكا يف عمليات
اعادة تصميم مفاعل اراك،

الب� ��د ان ي �ع ��رف اه �م �ي��ة االن �ت �خ ��اب ��ات س ��واء
احلكوميني أو املرشحني أو الشعب أو املعنيني
بشؤون االنتخابات .وشدد مساحته ان العدو
حياول املساس مبسار االنتخابات وان الشعب
البد ان يكون يقظا امام مثل هذه احلركات
العدائية لكي جتري االنتخابات بصورة نزيهة
وفاعلة وسليمة.
واوضح قائد الثورة االسالمية ان االنتخابات
يف نظام اجلمهورية االسالمية االيرانية هي
مظهر السيادة الشعبية االسالمية وتبعث على
الفخر واالعتزاز.
واشار اىل اهمية االمن وقال :كلما كانت
القوات املسلحة اكثر اقتدارا حتى وان مل تكن
هلا اي حتركات عسكرية كلما ساهم ذلك
يف ارساء أسس األمن واالستقرار يف البالد.
وه ّنأ ليوم اجليش وقال :إن تسمية هذا اليوم
من قبل االمام الراحل ساهمت يف ارساء أسس
جيش اجلمهورية االسالمية م��ن جهة وادت
اىل يأس املتآمرين ضد النظام االسالمي من
جهة أخ��رى .ووص��ف مساحته الوقوف بوجه
امل ��ؤام ��رات ب��ان��ه اح ��د م�ف��اخ��ر اجل �ي��ش وق ��ال:
إن ال ��دور ال��ذي لعبه اجليش يف ف�ترة الدفاع
املقدس وما سطره من تضحيات حتى االن تعد
ابرز مفاخر اجلمهورية االسالمية االيرانية.
واشار القائد العام للقوات املسلحة يف جانب
آخر من توجيهاته اىل ان دعم االقتصاد بات
اليوم نقطة حمورية ويف س ّلم اولويات البالد.
وق��ال مساحة القائد :إن العدو طاملا حاول
استغالل نقاط الضعف واملشاكل االجتماعية
لتوجيه ضرباته للشعب االيراني

الكويت :العالقات الطبيعية مع
ايران ستعود باملنفعة على املنطقة

التقى وزير اخلارجية حممد جواد ظريف،
ال��رئ�ي��س ال�ق��رغ�ي��زي امل ��اس بيك آتامبايف،
للبحث يف تطوير العالقات ب�ين البلدين يف
خمتلف اجملاالت.
ويف ه ��ذا ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ج ��رى االرب� �ع ��اء يف
بيشكك ،اكد ظريف وآتامبايف على تطوير
التعاون بني البلدين على املستوى السياسي
ووض � ��ع ب ��رن ��ام ��ج الخت � ��اذ خ� �ط ��وات لتفعيل
التعاون املصريف ويف جماالت البنية التحتية
واالنشاءات واالستثمارات والتجارة.
كما اكد اجلانبان خالل احملادثات على
ب ��دء ف�ص��ل ج��دي��د م��ن ال �ت �ع��اون ب�ين ط�ه��ران
وبيشكك ،والدليل على ذل��ك هو ال��زي��ارات
املتبادلة بني رئيسي البلدين.
كما التقى وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة حممد ج��واد
ظريف برئيس وزراء قرغيزيا ،سورنباي جئني
بيك اوف ،وحب��ث معه يف القضايا الثنائية
واالقليمية والدولية.
وت� �ط ��رق اجل ��ان� �ب ��ان اىل ت� �ع ��اون ط �ه��ران
وب� �ي� �ش� �ك ��ك يف اجمل � � � ��االت االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وال�تران��زي��ت والسياحة ،وض ��رورة استخدام

الفرص اجلديدة املتاحة لتنمية العالقات
الثنائية.
وج � ��اء ه� ��ذا ال �ل �ق ��اء يف خ��ت ��ام زي� � ��ارة وزي ��ر
اخلارجية االيرانية اىل قرغيزيا وحمادثاته
مع املسؤولني يف هذا البلد.
والتقى وزير اخلارجية االيراني كذلك
نظريه القرغيزي ايرالن عبداللطيف ،حيث

القوات العراقية تكسر دفاعات داعش بالزنجيلي أيمن املوصل ..وتحرر املدينة القديمة فيها
y

إستنفار أمني في بغداد
لتأمين إحياء ذكرى استشهاد
االمام موسى الكاظم (ع)
قناة أمريكية :داعش استهدف
مستشارين أمريكيين وأستراليين
بغاز الخردل في العراق
مقتل أربعة من أهم قيادات
داعش جنوب غربي كركوك

y
y

بغداد/نافع الكعيب  -حررت القوات العراقية
املدينة املدينة يف املوصل فيما ارتفعت حدة
املعارك ،أمس األربعاء ،بني القوات العراقية،
وعناصر داع��ش اإلرهابية ،على مشارف حي
الزجنيلي يف الساحل األمي ��ن للموصل ،يف
حني اختذ قناصو الشرطة اإلحتادية مواقع
على بعد مئات االمتار من جامع النوري غربي
املدينة إلصطياد عناصر التنظيم ،فيما تفقد

القائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي
القطعات االمنية باملوصل ،يف وق��ت شهدت
العاصمة ال�ع��راق�ي��ة ،إس�ت�ن�ف��اراً أمنيا واس�ع�اً
لتأمني إحياء ذكرى استشهاد االمام موسى
الكاظم( ،عليه السالم).
وق��ال مصدر يف ق�ي��ادة عمليات اجليش يف
نينوى ،أم��س األرب �ع��اء :إن ال�ق��وات العراقية
ت��واج��ه م�ق��اوم��ة عنيفة م��ن ع�ن��اص��ر تنظيم
داع� � ��ش .وب �ي� ّ�ن خ �ل�ال ح ��دي ��ث ص� �ح ��ايف :إن
املعركة أصبحت أكثر صعوبة مع احنسار
نفوذ التنظيم يف الساحل األمين للموصل.
وأش ��ار أي�ض�اً إىل ع��زم ق��وات جهاز مكافحة
اإلره��اب ،والشرطة االحتادية ،كسر دفاعات
داع��ش ال�تي نصبها يف حميط األح�ي��اء غري
احمل � ��ررة ،م��وض �ح �اً أن امل �ع ��ارك ت�ترك��ز على
م �ش��ارف ح��ي ال��زجن�ي�ل��ي .كما لفت إىل أن
تقدم القوات العراقية وإطباق احلصار على
مناطق داع ��ش ،أغ�ل��ق مجيع منافذ اهل��روب
أم��ام السكان احملليني ،م��ؤك��داً وج��ود خطر
كبري على حياة آالف املدنيني احملاصرين.
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الوزير ظريف والرئيس القرغيزي

حب��ث اجلانبان وراء االب ��واب املغلقة ،آف��اق
التعاون بني البلدين .ويف اللقاء ،اشار وزير
اخلارجية القرغيزي اىل ضرورة تعزيز التعاون
بني طهران وبيشكك يف خمتلف اجملاالت.
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وزير االتصاالت ينفي ما أشيع حول تدخل امريكا
ملنع إطالق قمر إصطناعي ايراني
نفى وزير االتصاالت وتقنية املعلومات حممود واعظي ،ما أشيع من اخبار حول
حماولة امريكا منع اطالق القمر االصطناعي االيراني ،شريف سات ،واصفا
هذه االخبار بامللفقة والعارية عن الصحة.
وصرح واعظي االربعاء يف حديث مع مراسل ارنا ،ان امريكا ال ميكن ان تتدخل
ابدا يف اطالق أو عدم اطالق أي قمر صناعي ايراني وال عالقة هلا بهذا املوضوع.
وقال :إن اطالق االقمار االصطناعية االيرانية جيري بدون أي عائق عندما تتوفر
ظروف االطالق هلا.
وك��ان��ت بعض امل��واق��ع االعالمية ق��د أدع��ت م��ؤخ��را نقال ع��ن الرئيس السابق
جلامعة (شريف الصناعية) رضا روستا آزاد ،ان التدخل االمريكي حال دون اطالق
القمر الصناعي (شريف سات).

إدارة ترامب ستعيد النظر في رفع العقوبات عن إيران
أعلن وزي��ر اخلارجية األم�يرك��ي ريكس تيلرسون ،مساء الثالثاء ،أن��ه حت��دث إىل
الكونغرس بشأن خطط إلع��ادة النظر يف مسألة ما إذا كان ختفيف العقوبات على
إيران كجزء من االتفاق النووي عام  2015يصب يف مصاحل الواليات املتحدة األمنية.
وجاء اإلع�لان يف وقت أكد فيه البيت األبيض أن طهران تنفذ التزاماتها حبسب
االتفاق النووي الذي مت التوصل إليه يف عهد الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما،
والذي ُعرف باسم (خطة العمل املشرتك).

