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على اعتاب الذكرى السنوية النتصار املقاومة اإلسالمية

و اصدار  18الف تأشيرة دخول الكترونية للحجاج االيرانيني

قائد الثورة االسالمية يستقبل جرحى حزب الله

ممثل الولي الفقيه :رؤية االمام الخميني وقائد الثورة في الحج تستند
الى الوحدة بني املسلمني
اعلن ممثل الولي الفقيه و رئيس بعثة الحج االيرانية حجة االسالم
عل��ي قاضي عس��كر ان وحدة المس��لمين س��تكون محور برام��ج بعثة قائد
الثورة االسالمية في موسم الحج.
اعتبر ممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحج االيرانية ان ايفاد قراء
الق��رآن الكري��م ال��ى دي��ار الوحي هو من بي��ن البرامج المؤثرة في موس��م
الح��ج ،وق��ال :احد االجزاء المهمة والجميل��ة والمؤثرة خالل ايام الحج
هو البرامج القرآنية لقافلة النور ،وهذه البرامج لقيت اقباال كبيرا في
السنوات االخيرة.
وتاب��ع قائ�لا :ان تواج��د القافل��ة القرآني��ة خ�لال ايام الح��ج واجراء
مختل��ف البرام��ج ومن بينها الق��راءة في الملتقيات االيراني��ة والدولية،
والت�لاوة ف��ي الجلس��ات االخرى ومن بينها ليلة مع الق��رآن ،والعديد من
البرامج االخرى ستضفي طابعاً خاصاً على برامجنا الثقافية.
واش��ار قاضي عس��كر الى ضرورة االس��تفادة من الفض��اء االفتراضي
لتبيي��ن النش��اطات الثقافي��ة في الح��ج ،مضيفا :ان الفض��اء االلكتروني
ه��و مجال مناس��ب لالطالع على االحداث والبرام��ج الثقافية والقرآنية،
ويجب االستفادة من هذه الفرصة بشكل جيد.
واوض��ح ممث��ل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحج االيرانية ان القافلة
القرآني��ة بامكانه��ا الحضور في الحلقات التي تقام في المس��جد الحرام
والمسجد النبوي والمشاركة في برامج القوافل االيرانية واالجنبية.

واك��د قاض��ي عس��كر ان الوح��دة س��تكون مح��ور البرام��ج الثقافي��ة
لبعثة قائد الثورة االسالمية ،وقال :ان رؤية االمام الخميني (رض) وقائد
الثورة االس�لامية في الحج تس��تند الى الوحدة والوفاق بين المس��لمين،
ونحن لدينا في هذا المجال برامح متنوعة لقوافل الحجاج مثل توزيع
الكتب والنشرات الثقافية.
واكد رئيس بعثة الحج االيرانية في الختام على ضرورة االستعداد
العلمي والروحي والجسدي الداء مناسك الحج.
ب��دوره اعل��ن رئي��س منظم��ة الح��ج والزي��ارة ،حمي��د محم��دي» بانه
ت��م لح��د اآلن اصدار  18الف تأش��يرة دخول للحجاج والمعنيين بش��ؤون
قوافل الحج االيرانية.
وق��ال محم��دي ضمن اش��ارته ال��ى عملية اص��دار تأش��يرات الدخول
للحجاج االيرانيين :تم خالل االس��ابيع الماضية انجاز عملية تس��جيل
معلومات الحجاج االيرانيين في منظومة «مس��ار» الس��عودية وكذلك
تآييد هذه المعلومات.
واض��اف رئي��س منظم��ة الحج والزيارة :انه تم لغاي��ة اآلن اصدار 18
تأش��يرة دخ��ول الكتروني��ة وس��يتم اص��دار باق��ي التأش��يرات خ�لال االيام
القادمة تدريجيا.
يذكر ان اكثر  85ألف حاج ايراني سيؤدون فريضة الحج خالل العام
الجار ي والتي تنطلق رحالتها يوم  18تموز  /يوليو الجاري.

وزير الصحة يلتقي الرئيس اآلذربايجاني

طهران تسعى لزيادة تصدير األدوية الى باكو و التعاون معها في اجملال الصحفي
اس��تقبل قائد الثورة االس�لامية سماحة آية اهلل العظمى السيد علي
الخامنئي  ،عددا من جرحى حزب اهلل اللبناني.
وذك��ر الموق��ع االعالم��ي لحفظ ونش��ر آث��ار آي��ة اهلل الخامنئي ،انه

الناطق بأسم مجلس صيانة الدستور:

مسودة قانون االنتخابات
الشامل ستزيل الكثير
من الغموض
اعل��ن الناط��ق الرس��مي بأس��م مجل��س
صيان��ة الدس��تورعباس عل��ي كدخدائ��ي ان��ه
تم��ت صياغة مس��ودة قان��ون االنتخابات الش��امل
م��ن قب��ل الحكوم��ة ومجلس الش��ورى االس�لامي
ومجلس صيانة الدس��تور وفي حال اقراره نهائيا
س��يزيل الكثير من االش��كاليات ونقاط الغموض
الموجودة في القانون الحالي.
واضاف كدخدائي في تصريح لمراسل ارنا
ان هنال��ك تعاونا جيدا بين الحكومة والبرلمان
ومجلس صيانة الدستور حيث امر رئيس مجلس
الشورى االسالمي بتشكيل لجنة برلمانية لكتابة
المسودة بعد االطالع على اراء كل من الحكومة
ومجلس صيانة الدستور.
واردف قائ�لا ان��ه في حال تمت مناقش��ته في
البرلم��ان واق��راره س��ريعا فبامكانن��ا تطبيق��ه في
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

قائد عسكري:النظام اإلسالمي
أكبر عائق أمام توسيع أميركا
هيمنتها على العالم
وص��ف المستش��ار الس��امي للقائ��د العام
للحرس الثوري العميد خس��رو عروج ،الشعب
اإليران��ي ،أكث��ر ش��عوب العال��م مقاوم��ة أمام
غطرس��ة الساس��ة األميركيي��ن وجش��عهم
قائ�لا ،ان تي��ار الث��ورة اإلس�لامية ه��و أكب��ر
عقب��ة أم��ام س��يطرة أمي��ركا التام��ة عل��ى
العالم.
وأض��اف العمي��د ع��روج خ�لال كلم��ة
ل��ه ف��ي المراس��م الس��نوية الخامس��ة عش��رة
إلحي��اء ذك��رى  152ش��هيدا بمدين��ة
الش��هداء ف��ي محافظة قم (جنوب��ي العاصمة
طه��ران) أض��اف ،لق��د اعت��رف المس��ؤولون
األمريكي��ون بصراح��ة ،ب��أن قائ��د الث��ورة
اإلس�لامية ه��و الش��خص الوحي��د ف��ي
العال��م ال��ذي يثي��ر الش��كوك والتس��اؤالت
ح��ول أي تصري��ح أو ادع��اء يدل��ون ب��ه ،بع��د
نصف ساعة فقط!
وأردف ،ان ه��ذا اإلعت��راف ج��اء م��ن قب��ل
الرئي��س األميرك��ي اللعين ،ف��ي نفس الوقت
الذي بات هذا البلد يعتبر نفسه المنتصر في
الح��روب العس��كرية والسياس��ية واإلقتصادية
والعلمية في العالم بحيث يقول مسؤولو هذا
البل��د ،بأن قوتهم عالية جدا الى درجة بحيث
حتى إذا بلغ عدد الس��كان األمريكيين المليار
نس��مة ،فتوج��د هنال��ك اإلمكاني��ات الالزم��ة
والكافية لهم.
وفيما أش��ار الى موضوع التربية والثقافة
اإلس�لامية ودوره��ا ف��ي بن��اء ش��خصية رج��ال
مؤمني��ن وش��جعان ومتفاني��ن ،أض��اف ع��روج،
إن منظمتن��ا القتالي��ة ليس��ت تقليدي��ة ،ولكن
القوى التي يتم اختيارها للظهور على ساحة
القتال ،يصنعون العجائب بحيث ال يستطيع
رئي��س الوالي��ات المتحدة الملع��ون أن يخفي
رعبه الشديد منهم على اإلطالق.

إلتق��ى وزي��ر الصح��ة والع�لاج والتعلي��م
الطبي سيد حسن هاشمي يوم الجمعة ،الرئيس
األذربايجان��ي الهام علييف حيث بحث الجانبان
تطوير العالقات الثنائية بين البلدين.
كما ع ّبر هاشمي بعد لقائه وزير االقتصاد
ف��ي جمهوري��ة أذربيج��ان ش��اهين مصطفي أوف،
عب��ر عن أمله في زي��ادة تصدير األدوية من إيران
الى أذربيجان ،بفضل توفير األرضية الالزمة في
هذا الصدد.
وأضاف هاشمي في تصريح أدلي به لمراسل
إرن��ا ،بع��د لقائه وزير االقتص��اد األذربايجاني ،ان
البلدي��ن لديهم��ا عالقات واس��عة النطاق وجيدة
ف��ي كاف��ة المج��االت ،تش��كل الصح��ة والع�لاج
أحد محاورها.
ووص��ف اإلجتماع��ات والمباحث��ات الت��ي
أجراها مع المسؤولين األذربايجانيين بـالفاعلة
ج��دا مش��يرا ال��ى إج��راء ثم��ة مباحث��ات أخ��رى
م��ع الجان��ب األذربايجان��ي حول مج��ال التأمين
العالج��ي ونقل تجارب وخب��رات البلدين في هذا
المجال الى بعضهما اآلخر.
وأع��رب وزي��ر الصح��ة والع�لاج والتعلي��م
الطب��ي اإليران��ي ع��ن أمل��ه ف��ي تنش��يط

عل��ى اعت��اب الذك��رى الس��نوية لح��رب تم��وز (ح��رب  33يوم��ا) وانتص��ار
المقاوم��ة اإلس�لامية ف��ي لبن��ان عل��ى الكي��ان الصهيون��ي ،اس��تقبل قائد
الثورة االسالمية عددا من جرحى حزب اهلل بعد إقامة الصالة بإمامته.

ايران واوكرانيا تعززان العالقات الثنائية في كافة اجملاالت
التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية االيرانية االوكرانية سلمان خدادادي مساعد وزير
خارجية اوكرانيا كسيليدس��ا وبحث معه س��بل تطوير وتنمية العالقات الثنائية بين البلدين وفي
جميع المجاالت .
واعتبر خدادادي خالل لقائه كسيليدس��ا الخروج االمريكي من االتفاق النووي نقضا صريحا
للمعاهدات والمواثيق الدولية ،مشددا على التزام ايران بتعهداتها وقال :ان الواليات المتحدة اثبتت
للعالم بانها ال يمكن الثقة بها وانها تنقض تعهداتها بكل سهولة.
واض��اف خ��دادادي ،ان��ه وفي مواجهة هذه الخطوة نأمل أن يتخذ االتحاد األوروبي قرارا منطقيا
وان يلت��زم بتعهدات��ه وان يك��ون ق��اد ًرا على كس��ب ثقة إي��ران وان يؤدي دوره في الش��ؤون الدولية على
اس��اس احترام المصالح المتبادلة .واش��ار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية االيرانية االوكرانية
ال��ى موق��ف الجمهوري��ة االس�لامية حي��ال وح��دة اراض��ي ال��دول ،وق��ال ان اي��ران ه��ي اول م��ن اعترف
باس��تقالل اوكراني��ا وتحت��رم وح��دة اراضيه��ا .م��ن جانب��ه اش��ار مس��اعد وزي��ر خارجي��ة اوكرني��ا
كسيليدس��ا الى رغبة بالده برفع مس��توى التعاون الثنائي وفي جميع المجاالت ،معتبرا زيارة الوفد
البرلماني االيراني مهمة في تنميتها وتطويرها.

اإلس��تثمارات المش��تركة وتب��ادل المعرف��ة
والتكنولوجيا بين البلدين أكثر من ذي قبل.
وفي جانب آخر ،أشار أنه خالل زيارة الرئيس
األذربايجان��ي اله��ام علييف الى طهران في العام
الماضي ،تقرر اتخاذ المزيد من اإلجراءات فيما
يتعل��ق بتصدي��ر الدواء م��ن إيران ال��ى جمهورية
أذربيجان ،باإلضافة الى تعزيز التعاون مع إيران

لتطوير صناعة األدوية في جمهورية أذربيجان.
وأض��اف هاش��مي ،انه تق��رر كذلك توطيد
التع��اون الثنائ��ي بي��ن البلدي��ن ف��ي مج��ال عالج
األم��راض المس��تعصية وإج��راء العملي��ات
الجراحي��ة المعق��دة وس��ائر الخدم��ات الت��ي من
ش��أن الش��ريحة الطبي��ة اإليراني��ة تقديمه��ا الى
جمهورية أذربيجان.

متسلم ًا رسالة رئيس الجمهورية حول االتفاق النووي

الهالل االحمر االيراني يقدم خدمات صحية وعالجية

الرئيس االوغندي ملبعوث روحاني :السياسات االحادية التي تنتهجها امريكا غير مقبولة

في  14بلدا

س��لم المبع��وث الخ��اص لرئي��س الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة،
رسالة الرئيس حسن روحاني الى نظيره االوغندي الجنرال يوري كاتوغا
موس��وفيني فيم��ا يتعل��ق باالتف��اق الن��ووي وبح��ث مع��ه اخ��ر التط��ورات
والعالق��ات الثنائي��ة بي��ن البلدي��ن .واف��ادت ارن��ا ان الرئي��س االوغندي قال
خ�لال اللق��اء ان بالده ومن��ذ بداية االتفاق كانت تس��انده وتدعمه وتتابع
تطوراته متمنيا من اطراف االتفاق السعي للحفاظ عليه وصونه.
واعتب��ر الرئي��س االوغن��دي ان السياس��ات االحادي��ة الت��ي
تنتهجه��ا امري��كا غي��ر مقبول��ة ،موك��دا عل��ى ض��رورة ب��ذل ال��دول

المس��تقلة مس��اعيها وخاص��ة القوي��ة منه��ا لتعزي��ز نه��ج التعددي��ة عل��ى
الصعيد العالمي .وحمل الرئيس االوغندي الممثل الخاص ابالغ س�لامه
وتحياته الخاصة للرئيس االيراني ،معلنا استعداد بالده لتطويرالعالقات
الثنائية وفي جميع المجاالت.
من جانبه بين سرمدي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية ووكيل
وزارة الخارجي��ة االيراني��ة االج��راءات االحادي��ة االمريكي��ة وابعاده��ا وم��ا
يتعرض له السالم واالمن العالمي جرائها ،داعيا الى اتخاذ موقف موحد
من الدول المستقلة لمواجهة تلك االجراءات غير المنطقية.

خالل زيارته طهران برفقه مدراء الصحف و الوكاالت في بالده

مساعد وزير االتصاالت الروسي يؤكد على تنمية التعاون االعالمي مع ايران

اكد مساعد وزير االتصاالت الروسي الكسي كنستناتينوفيتش ولين
على تنمية التعاون االعالمي بين ايران وروسيا وذلك من خالل زيادة االنتاج
االعالمي المشترك.
الكس��ي كنس��تناتينوفيتش ولي��ن ال��ذي ي��زور طه��ران عل��ى رأس وف��د
اعالمي من مدراء الصحف وممثلين عن  10وكاالت اعالمية روسية ،قال:

انها المرة االولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تعاون اعالمية مشتركة بين
البلدين ،متمنيا ان تؤدي الى تنمية العالقات االعالمية بين روسيا وايران.
واضاف المس��ؤول الروس��ي في مؤتمر صحفي حضره الس��فير الروس��ي
ف��ي طه��ران لوان جاغاريان ايضا ،ان المش��اركة ف��ي الملتقيات والمؤتمرات
وانتاج البرامج التلفزيونية المشتركة وبرامج االطفال وتبادل التكنولوجيا
والمعدات االعالمية واقامة ورشات عمل للصحفيين والتعاون االعالمي في
مجال بحر قزوين هي من مجاالت التعاون التي تم االتفاق عليها.
واشار مساعد وزير االتصاالت الروسي الى زيارته مدينة اصفهان (وسط
ايران) وقال سنبدأ في مشروع توأمة بين مدينتي اصفهان وسان بطرسبورغ.
وفيم��ا يتعل��ق بمواق��ف االع�لام الروس��ي تج��اه اس��رائيل ،ق��ال الكس��ي
ولي��ن انن��ا نتع��رض احيان��ا النتق��ادات نتيجة مواقفن��ا المدافعة ع��ن العرب
والمسلمين والشعب الفلسطيني والشعب السوري وكذلك مواقفنا تجاه
اسرائيل لكننا نستمر على نهجنا في دفاعنا عن حقوق الشعب الفلسطيني
عن طريق الكتابة والصور وهدفنا هو نقل المعلومة الصحيحة.
يذكر ان الدائرة االعالمية بوزارة الثقافة واالرش��اد االسالمي االيراني
اس��تضافت اعم��ال االجتم��اع االعالم��ي االول بي��ن روس��يا واي��ران ال��ذي ب��دأ
اعمالة يوم االربعاء وش��ارك الوفد الروس��ي برئاس��ة مس��اعد وزير االتصاالت
الروس��ي الكسي كنس��تناتينوفيتش ولين يرافقه عدد من مدراء الوكاالت
االعالمية الروسية .

إصابة  18شخصا في حريق املسجد الجامع في ساري شمال البالد
اعل��ن المتح��دث باس��م منظم��ة االس��عاف
ف��ي محافظ��ة مازن��دران زكري��ا ش��كبور ب��ان 18
ش��خصا اصيب��وا في الحري��ق الهائل ال��ذي اندلع
ف��ي المس��جد الجام��ع بمدين��ة س��اري مرك��ز
المحافظة الواقعة شمال ايران.
وقال اشكبور في تصريح ادلى به للصحفيين
ان��ه وبع��د تلق��ي الن��داء بوق��وع الحري��ق مس��اء
الخمي��س توجه��ت ف��رق االطف��اء م��ن ع��دة
محط��ات في المدينة الطف��اء الحريق ،وقد تمت

الس��يطرة علي��ه واخماده بجهود حثيثة اس��تمرت
عدة ساعات.
واضاف ،ان  12من المصابين تم معالحتهم
ميداني��ا فيم��ا نق��ل البقي��ة وه��م  6اف��راد ال��ى
المستشفى لتلقي العالج الالزم.
من جانب اخر قال محافظ مازندران محمد
اس�لامي بان الس��بب في الحريق يعود الى حدوث
تم��اس كهربائ��ي حي��ث ان الس��لك الكهربائ��ي
الرئيس للمس��جد والذي يرد اليه من السقف قد

حدث فيه تماس بس��بب ارتف��اع الحرارة والضغط
المضاعف عليه الستخدام المبردات الهوائية ،ما
ادى الى اندالع الحريق.
واوضح بان بناء المسجد ما زال قائما اال انه
لحق��ت اض��رار بالس��قف وبعض االج��زاء االخرى
وس��يتم قريبا الب��دء بخطة لترميم واع��ادة اعمار
هذا المسجد المسجل ضد التراث الوطني.
وصرح بان اضرارا جراء الحريق لحقت ايضا
بـ 7محال تجارية حول المسجد.

أعلن مساعد رئيس جمعية الهالل االحمر االيرانية في الشؤون الصحية  ،أن هذه الجمعية تقدم
خدماتها الصحية والعالجية في  14بلدا.
وف��ي حديث��ه لوكال��ة انب��اء فارس ،وعل��ى هامش الزي��ارة التفقدية التي قام به��ا المدير االقليمي
لالتح��اد الدول��ي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر في الش��رق االوس��ط وش��مال افريقيا الى
المرك��ز الع��ام إلع��ادة التأهيل في ايران ،قال حس��ن صفاري :ان عمر جمعي��ة الهالل االحمر يعود الى
 96عاما مضت ،حيث قدمت خالل هذه السنوات خدماتها في مجال الصحة والعالج وإعادة التأهيل.
وأش��ار ال��ى ان اله�لال االحم��ر يق��دم الع��ون لوزارة الصح��ة في الظ��روف العادي��ة واالضطرارية في
الداخ��ل ،وكذل��ك يق��دم خدمات��ه الصحي��ة والعالجي��ة وينف��ذ المش��اريع ويس��اهم ف��ي تعزي��ز البنى
التحتية في الدول المضيفة.
وأكد ان نطاق نشاطات الهالل االحمر في مجال الخدمات الصحية والعالجية يشمل  14بلدا،
مضيف��ا ان اله�لال االحم��ر لدي��ه امكاني��ات عالجية وصحية ف��ي مختلف المحافظ��ات فضال عن بنى
تحتية مناسبة جدا لتلبية االحتياجات الصحية والعالجية في الحوادث.
ولفت الى ان لدى الهالل االحمر االيراني تجربة تمتد على مدى  55عاما في مجال إعادة التأهيل،
وهو قادر على أن يكون مركزا مساندا لالتحاد الدولي للصليب االحمر والهالل االحمر في المنطقة
في مجال التدريب والمعدات.

الخارجية العراقية تنفي
ايقاف منح سمات
الدخول لاليرانيني
اص��درت وزارة الخارجي��ة العراقي��ة،
توضيح��ا بش��أن من��ح س��مات الدخ��ول
لاليرانيي��ن ،مبين��ة ان��ه ال صح��ة لم��ا
يت��م تداول��ه م��ن تفس��يرات وتأوي�لات م��ن
بعض وس��ائل االعالم ح��ول إيقاف إصدار
التأشيرات.
واوردت الس��ومرية نيوز عن المتحدث
باسم الوزارة احمد محجوب قوله في بيان
ان الوزارة أصدرت تعميماً لجميع بعثاتنا
باس��تئناف إص��دار التأش��يرات لل��زوار بعد
توق��ف ليومي��ن ألس��باب تتعل��ق بإجراءات
فني��ة لنظ��ام ألكترون��ي جدي��د (الناف��ذة
الموحدة ).
واضاف ان هذا النظام سيتم اعتماده
ف��ي وق��ت الح��ق لحي��ن إس��تكمال جمي��ع
متطلبات��ه الفني��ة واإلداري��ة ،مؤك��دا انه
ال صح��ة لم��ا يت��م تداول��ه م��ن تفس��يرات
وتأوي�لات م��ن بعض وس��ائل االعالم حول
إيق��اف إص��دار التأش��يرات للجنس��يات
اإليراني��ة او اللبناني��ة او غيرها،وتاب��ع
محج��وب ان قنصلياتن��ا تمن��ح تأش��يرات
الدخول بشكل طبيعي.

السفير االيراني الجديد
في الصني يبدا مهامه
ب��دا الس��فير االيران��ي الجدي��د ف��ي
الصي��ن عبدالناصر همت��ي مهامه بتقديمه
نسخة من اوراق اعتماده الى وزارة الخارجية
الصينية.
وت��م قب��ل فت��رة تعيي��ن همت��ي س��فيرا
للجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ف��ي بكين
باقت��راح م��ن وزارة الخارجي��ة وتايي��د رئي��س
الجمهورية.
ويحم��ل همت��ي ش��هادة الدكت��وراه ف��ي
االقتص��اد وكان اس��تاذا ف��ي جامعة طهران
وتول��ي س��ابقا ع��دة مس��ؤوليات منه��ا رئي��س
منظمة الضمان المركزي ومس��اعد رئيس
مؤسس��ة االذاع��ة والتلفزي��ون االيراني��ة
ومدير البنك الوطني ملي.
وكان الس��فير السابق اليران في بكين
هو علي اصغر حاجي الذي انتهت قبل فترة
مهمته التي استغرقت  4اعوام.
يذك��ر ان حجم التب��ادل التجاري بين
اي��ران والصي��ن بلغ ف��ي الع��ام الماضي نحو
 37مليارا و  300مليون دوالر بزيادة نسبتها
 19.3بالمائة مقارنة مع العام .2016
وتش��ير االحصائي��ات ال��ى ان مع��دل
ص��ادرات النف��ط االيران��ي ال��ى الصي��ن بل��غ
نحو  630الف برميل يوميا في العام .2017

