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آخر دفعة من الحجاج

اإليرانيين يعودون الى أرض الوطن

أص��در ممث��ل س��ماحة قائ��د الث��ورة
االس�لامية ف��ي ش��ؤون الح��ج حجة االس�لام
س��يد عل��ي قاض��ي عس��كر بيان �اً أش��اد في��ه
بتصرف وس��لوك الحجاج االيرانيين الذين
أدّوا هذا العام شعائر الحج مبتعدين عن أية
أفع��ال أو أقوال باعثة الى الفرقة وملتزمين
ب��آداب الح��ج ومس��تعرضين األدب وكرام��ة
الشخصية االيرانية.
ونق�ل ً
ا عن قس��م العالق��ات العامة لبعثة
س��ماحة قائ��د الث��ورة االس�لامية ج��اء ف��ي
البيانّ :
إن آخر دفعة من الحجيج االيرانيين
ق��د ع��ادوا ال��ى الب�لاد بع��د أدائه��م مناس��ك
الحج وبعد أن استعرض جميع حجاج ايران
االسالمية سلوكاً حاف ً
ال بالكرامة والعزة.
كما أشار البيان الى المشاركة االيرانية
المتسمة والمتحلية باآلداب االسالمية وآداب
الح��ج ،م��ا جعل حج��اج هذا العام أس��وة بباقي
الحجي��ج خ�لال تواجده��م ف��ي مس��جد النبي
والمس��جد الح��رام ومش��اركتهم ف��ي صل��وات
الجماع��ة واألوس��اط الديني��ة وإهتمامه��م
البال��غ بتالوة الق��رآن واإلبتهال الى اهلل تعالى
في مراس��م دعاء عرفة وأدعية كميل والندبة
وع��دم قيامه��م بالتجول في االس��واق للتبضع
وإقامته��م لمراس��م الب��راءة م��ن المش��ركين
ومراعاتهم النظم واإلنضباط.
ّ
وأك��د قاض��ي عس��كر عل��ى إبتع��اد
الحج��اج االيرانيي��ن ع��ن ّ
أي تص��رف ين� ُّ�م
ع��ن فرقة أو يبعث ال��ى فرقة دينية ،واصلين
أفئدتهم بالبارئ تعالى س��اعين الى توظيف
حدث في نفوسهم
شعائر الحج الى طقوس ُت ِ
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الرئيس روحاني يهنئ املكسيك بيومها الوطني

ممثل قائد الثورة االسالمية في شؤون الحج:

الحجيج االيرانيون أ ّدوا شعائر هذا العام
مستعرضني نزاهة الشخصية االيرانية
تح ّو ً
ال روحي �اً وأخالقياً وتغ ّير نمط حياتهم
لتكون مزدانة بالكرامة والعزة االسالمية.
وشكر قاضي عسكر خالل البيان سماحة
قائ��د الث��ورة االس�لامية دام��ت بركات��ه على
دعم��ه للبعث��ة معرب �اً ع��ن ش��كره وتقدي��ره
لجمي��ع من ش��اركوا ف��ي حج ه��ذا العام من
ش��يعة وس��نة واصف �اً البعث��ة بأنه��ا كان��ت
خادمة ألهل بيت النبي صلوات اهلل عليه.
م��ن جانب آخر وصل��ت طائرة الخطوط
الجوية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي
تق��ل آخ��ر مجموعة م��ن الحج��اج االيرانيين
ال��ى مط��ار اإلم��ام الخمين��ي (رض) الدول��ي
صب��اح يوم األحد ليبلغ بذلك عدد الحجاج
العائدين الى الوطن  85ألفا و 700شخص.
وحس��بما أف��ادت المنظم��ة الوطني��ة
للطي��ران المدن��ي ،تم��ت إج��راءات ع��ودة
الحج��اج اإليرانيي��ن عب��ر إج��راء 316
رحل��ة جوي��ة 185 ،رحل��ة منه��ا أجري��ت م��ن
قب��ل المنظم��ة اإليراني��ة للطي��ران المدن��ي
و 131رحل��ة أجري��ت عب��ر الخطوط الجوية
الس��عودية ،وبلغ إجمالي عدد رحالت اإلياب
والذهاب للحجاج اإليرانيين  631رحلة.

أهالي البصرة ينددون باالعتداء على القنصلية االيرانية
نظم اهالي مدينة البصرة جنوب العراق مس��يرة حاش��دة نددوا فيها باالعتداء على القنصلية
االيرانية والمؤسسات الحكومية ومقرات الحشد الشعبي في المدينة خالل الفترة االخيرة.

وأدان المش��اركون ف��ي المس��يرة االعم��ال التخريبي��ة الت��ي ق��ام به��ا ع��دد م��ن المندس��ين في
التظاه��رات االخي��رة ف��ي البص��رة واعتبروها خدمة الميركا والس��عودية الثارة الخالف والش��قاق
بين الشعبين االيراني والعراقي.
وحم��ل المش��اركون ف��ي المس��يرة علم��ي اي��ران والع��راق وكذل��ك اع�لام مختل��ف مكون��ات
الحشد الشعبي ورددوا شعارات من ضمنها كال كال اميركا والموت الميركا والموت السرائيل،
واكدوا ضرورة يقظة الحكومة والشعب العراقي تجاه مؤامرات وتدخالت اميركا في العراق.
كما اكدوا على ضرورة العمل بتوجيهات المرجعية العليا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
في العراق.
وتحدث عدد من الخطباء في نهاية المس��يرة حيث تمحورت كلماتهم حول ادانة السياس��ات
االميركية في العراق والمنطقة والمناهضة للجمهورية االسالمية االيرانية.

وزارة االمن تحبط محاولة تهريب مبالغ من العملة
الصعبة من البالد بشكل غير قانوني
اعلن��ت وزارة االم��ن االيراني��ة انه��ا احبط��ت محاول��ة تهري��ب مبال��غ م��ن العمل��ة
الصعب��ة م��ن الب�لاد بش��كل غي��ر قانون��ي بواس��طة ش��بكة اله��رم المال��ي .واوض��ح بي��ان وزارة
االم��ن ان اجه��زة االم��ن ف��ي محافظت��ي هرم��زكان وفارس/جن��وب الب�لاد /وف��ي اط��ار
ص��ون سياس��ات االقتص��اد المق��اوم والحيلول��ة دون أي م��ن أش��كال اإلخ�لال ف��ي النظ��ام
االقتص��ادي للب�لاد ،قام��ت باعتق��ال  18ش��خصا م��ن الزعم��اء واالعض��اء النش��طين ف��ي
مؤام��رة اله��رم والخ��داع الجدي��دة تس��مى المالي��ة ()financialوإحال��ة ملفاته��م ال��ى
المراجع القضائية.
واش��ار البيان الى هؤالء االش��خاص كانوا يس��تخدمون اس��اليب مغرية لجذب رس��اميل
االشخاص واالحتيال عليهم ،وكذلك تشكيل عدة شبكات هرمية وسالسل بشرية ،وإخراج
مبال��غ كبي��رة م��ن العملة الصعبة من البالد عبر مكاتب صراف��ة غير مصرح بها او اخراجها
بش��كل مباش��ر .وح��ذرت وزارة االم��ن ف��ي الوقت نفس��ه ،االنتهازيي��ن من ان أنش��طتهم تخضع
للمراقبة وسيتم التصدي بشكل حازم في حال قيامهم باجراءات غير قانونية.

السفارة االيرانية في النمسا تتابع قضية
إحراق الجئ ايراني نفسه في فيينا
اص��درت الس��فارة االيراني��ة في النمس��ا بيان��ا اعربت فيه عن االس��ف
لح��ادث اح��راق الج��ئ ايراني و  5الجئين افغان انفس��هم في احد مراكز
اقام��ة الالجئي��ن ف��ي فيين��ا ،داعي��ة ال��ى المتابع��ة الفوري��ة الوضاعه��م.
وقال��ت الس��فارة االيراني��ة انه��ا تتابع وض��ع الالجئ االيراني م��ع الجهات
والمسؤولين المعنيين في النمسا.
يذك��ر ان الجئ��ا ايراني��ا و  5الجئي��ن افغ��ان ب��ادروا ي��وم الس��بت ال��ى
اح��راق انفس��هم ف��ي مهجعه��م ف��ي العاصم��ة النمس��اوية فيين��ا .واف��ادت
التقاري��ر ان الحال��ة الصحية لهؤالء الالجئين حرجة .وكان على هؤالء
الالجئي��ن مغ��ادرة االراض��ي النمس��اوية بع��د ان رفضت طلباته��م للجوء.
وقال المتحدث باس��م الش��رطة النمساوية «هيرالد سوروس» في تصريح
لوكالة الصحافة الفرنسية ،بان احد هؤالء االفراد كان قد أضرب عن
الطعام ايضا قبل المبادرة الى إحراق نفسه.
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هن��أ رئي��س الجمهوري��ة الش��يخ حس��ن روحان��ي خ�لال رس��الة بعثه��ا ي��وم األح��د ،ال��ى نظي��ره
المكس��يكي إنريك��ه بيني��ا نييت��و ،حل��ول الذكرى الس��نوية إلس��تقالل المكس��يك معرب��ا عن أمله
بالمزي��د من تعزيز التعاون بين إيران والمكس��يك في ش��تى المجاالت ف��ي ظل الطاقات المتوفرة
ل��دى البلدي��ن .وتمنى الرئيس روحاني في رس��الته دوام الصحة والتوفيق للرئيس نييتو والس��عادة
والرفعة للشعب المكسيكي.

مهنئ ًا بانتخاب رئيس البرملان العراقي الجديد

الريجاني :العالقات بني البرملانني االيراني
والعراقي بلغت أفضل مستوياتها
بعث رئيس مجلس الشورى االسالمي «علي الريجاني» برقية تهنئة الى «محمد الحلبوسي»
بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد.
وقال الريجاني في برقية التهنئة :باالصالة عن نفس��ي وبالنيابة عن اعضاء مجلس الش��ورى
االسالمي اهنئكم بمناسبة انتخاب سعادتكم من قبل نواب برلمان البلد الصديق والشقيق العراق.
ووص��ف الريجان��ي العالقات بين البلدين الجارين وخاصة بي��ن البرلمانين االيراني والعراقي
بانه��ا بلغ��ت افض��ل مس��توياتها خ�لال الس��نوات الماضية ،معربا ع��ن أمله في تعزيز ه��ذه العالقات
اكثر من الماضي في ظل رئاسة الحلبوسي لمجلس النواب العراقي.
واك��د رئي��س مجلس الش��ورى االس�لامي ان الش��عب العراق��ي بتاريخه الرائع يحظ��ى بمكانة
خاص��ة ل��دى الش��عب والحكوم��ة والمجل��س بالجمهوري��ة االس�لامية االيرانية ،معربا ع��ن أمله في
تحقي��ق التنمي��ة والرفاهي��ة للش��عب العراق��ي النبيل ع��ن طريق تعزي��ز االمن في ه��ذا البلد .وعبر
الريجاني عن تمنياته بمزيد من النجاح للشعب والحكومة والبرلمان العراقي.

خالل تفقده الوحدات القتالية للواء الدروع  316شهيد همدان

قائد القوة البرية :البالد ليست على أعتاب حرب
وال خطر يهددها

كان يقوم بالتجسس إلحدى الدول املعادية

القضاء يصدر حكم ًا بالسجن  7أعوام على جاسوس
اعل��ن مس��اعد المدع��ي الع��ام ف��ي مدينة مش��هد مرك��ز محافظة خراس��ان الرضوية للش��ؤون
السياسية واالمنية القاضي حسن حيدري عن اصدار الحكم بالسجن  7اعوام على جاسوس ادين
بالتجسس لصالح دولة معادية.
وقال القاضي حيدري في تصريح له يوم االحد ،ان شخصا كان قد ألقي القبض عليه بتهمة
التجس��س لصالح دولة معادية من قبل القوى االمنية وتم تاكيد الحكم الصادر بحقه الس��جن 7
أعوام من قبل محكمة االستئناف.
واض��اف ،ان الق��وى االمني��ة كان��ت ق��د توصل��ت ال��ى خي��وط ومعلومات تثب��ت بان ه��ذا الفرد
ال��ذي كان يت��ردد عل��ى احدى الدول الجارة يقوم بالتجس��س الحدى ال��دول المعادية للجمهورية
االسالمية االيرانية.
وتاب��ع قائ�لا ،انه نظرا الهمية وحساس��ية الموضوع فقد ب��ادرت القوى االمنية بأمر خاص من
رئيس نيابة خراسان الرضوية لتحليل المعلومات الواصلة ومراقبة هذا العنصر المغرر به امنيا.
وق��ال حي��دري ،القاضي الس��ابق للغرف��ة  904من المحاك��م العامة والثورية بمدينة مش��هد،
والذي كان قد تولى البت في ملف هذا الجاسوس حين اعتقاله :انه حينما تم اكمال المعلومات
والوثائ��ق المتعلق��ة بهذا الش��خص البالغ م��ن العمر  60عاما وحققت الق��وى االمنية اهدافها في
إحباط احابيل االعداء فقد صدر االمر باعتقاله الذي تم في اطار عملية منسقة ومباغتة.
واضاف ،انه وبعد اعتقاله بدأ على الفور التحقيق معه بتهمة التجس��س لصالح دولة معادية
للجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة وم��ن ثم احي��ل للمحكمة بع��د االنتهاء من التحقي��ق وتوفر ادلة
دامغة بحقه.
واض��اف مس��اعد المدع��ي الع��ام ف��ي مدين��ة مش��هد مرك��ز محافظ��ة خراس��ان الرضوي��ة ،ان
محاكم��ة المته��م جرت في الغرفة الثامنة لمحكمة الثورة االس�لامية برئاس��ة القاضي منصوري
وبعد عقد عدة جلسات محاكمة صدر الحكم بحقه بالسجن  10اعوام.
وقال ،انه وبعد اعتراض المتهم على الحكم الصادر فقد تم رفع ملفه الى محكمة االستئناف
في محافظة خراسان الرضوية حيث قرر قضاتها تخفيف الحكم الى  7اعوام نظرا الوضاع المتهم
وبعض القضايا االخرى.

اك��د قائ��د الق��وة البري��ة للجي��ش االيران��ي
العميد كيومرث حيدري بان ال خطر يهدد ايران
وهي ليست على اعتاب حرب.
وق��ال العمي��د حي��دري ف��ي تصري��ح ل��ه ي��وم
االح��د خ�لال تفق��ده الوح��دات القتالي��ة لل��واء
الدروع « 316ش��هيد همدان البطل» ،انني أطمئن
الش��عب االيران��ي ب��ان ال خط��ر يه��دد الب�لاد وه��ي
ليست على اعتاب حرب.
واض��اف ،بطبيع��ة الح��ال ف��ان ه��ذا االم��ر ال
يعن��ي ان نغف��ل ع��ن مب��دأ الجهوزي��ة الن��ه وفق��ا
لتوجيه��ات قائ��د الث��ورة االس�لامية القائ��د الع��ام
للقوات المس��لحة ينبغي على «القوات المس��لحة
ان ترى نفسها دوما في الخندق”.
وتابع قائال ،ان الجهوزية الدفاعية والقتالية
للجي��ش بلغ��ت ح��دا بحي��ث ان المعادي��ن الي��ران

طائرات مروحية إيرانية الصنع في مرحلة أخذ التراخيص الدولية
أفص��ح أمي��ن لجن��ة تطوي��ر الصناع��ات الجوي��ة «منوجه��ر
منطقي» أن المتخصصين االيرانيين تمكنوا من تصميم طائرتين
مروحيتين ،تمضي حاليا في مرحلة اخذ الترخيصات الدولية.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء نق�لا ع��ن معاوني��ة العل��وم
والتكنولوجي��ا ل��دى رئاس��ة الجمهوري��ة ،أن أمي��ن لجن��ة تطوي��ر
الصناع��ات الجوية ل��دى هذه المعاونية «منوجه��ر منطقي» صرح
بخصوص تصميم الطائرات المروحية في ايران ،أن المروحية ذات
سعة  8اشخاص والتي ُصممت على يد المتخصصين داخل البالد،
ش��اركت ف��ي ع��دة معارض وتلق��ت اقبال عدد ملح��وظ من الزبائن
االجنبيي��ن .كم��ا واض��اف أن مروحيتين ايرانيتي��ن حاليا تمضي
في مرحلة أخذ الترخيصات الدولية.
وأفص��ح منطق��ي ب��أن ال��دول الق��ادرة عل��ى تصمي��م وصن��ع
الطائ��رات المروحي��ة ال يتج��اوز عدده��ا العش��رون ،إذ أن اي��ران تعد
من زمرة الدول المصممة والمصنعة للمروحيات.
وق��ال االخي��ر أن الش��ركات المعرفي��ة في ايران ش��هدت خالل
االع��وام االخي��رة تط��ورا ملحوظ��ا ف��ي مج��ال الصناع��ات الجوي��ة،
بحي��ث ان��ه عندم��ا تش��كلت لجن��ة تطوي��ر الصناع��ات الجوي��ة ف��ي
ع��ام  2014كان��ت توج��د  20ش��ركة معرفي��ة تنش��ط ف��ي المج��ال

مرقد اإلمامني العسكريني«ع» يفرش بالرخام االيراني
أعلن رئيس لجنة إعادة اعمار المراقد المقدسة في سامراء عباس قطب الديني
ع��ن االنته��اء من عملية فرش حرم االمامين العس��كريين عليهما الس�لام في س��امراء
بالرخام االيراني.
وأف��ادت وكال��ة تس��نيم الدولي��ة لألنب��اء ب��أن عب��اس قط��ب الدين��ي اك��د ف��ي
تصري��ح ل��ه انته��اء العمل بفرش صحن باب الغيبة (مدخل ال��زوار) في حرم االمامين
العسكريين(ع) بالرخام بمساحة الفين و 500متر.
ون��وه رئي��س لجن��ة اعادة اعمار المراقد المقدس��ة في س��امراء ال��ى ان صحن باب
الغيبة الذي يعتبر الباب الرئيسي للحرم ومحل استراحة الكثير من الزوار خالل ايام
االربعين الحسيني بات االن مفروشاً بالرخام االيراني الممتاز والفريد.
وأوض��ح قط��ب الدين��ي ان عملي��ة ف��رش الصح��ن اس��تغرقت م��دة ش��هرين ،قائ�ل ً
ا،
ش��ارك في هذا المش��روع مهندس��ون من محافظات خراس��ان ش��مالي وخراسان رضوي
وخراس��ان جنوب��ي وكلس��تان وس��منان .ولف��ت رئي��س لجن��ة اع��ادة اعم��ار المراق��د
المقدس��ة في س��امراء الى ان مش��روع فرش صحن باب القبلة بالرخام س��يتم تس��ليمه
الى لجنة اعادة االعمار بعد االنتهاء من اعادة اعمار البنى التحتية.

المذك��ور ،بينم��ا حالي��ا يوج��د أكث��ر م��ن  180ش��ركة فاعلة في
مج��ال الصناع��ات الجوي��ة .وأك��د منطق��ي عل��ى ان الش��ركات
المعرفية من شأنها أن تؤدي دورا هاما في مجال تطوير الصناعات
الجوية في البالد

تفكيك عصابتني لتهريب اخملدرات
بمحافظة كرمان
اعل��ن مدع��ي المحاكم العامة والثورية في محافظة كرمان (وس��ط البالد)
دادخدا س��االري عن تفكيك عصابتين دوليتين لتهريب المخدرات وضبط اكثر
من طن و 300كيلوغرام من انواع المخدرات في هذه المحافظة.
واضاف دادخدا ساالري في تصريح له انه تم اعتقال احد الرعايا االفغان وهو
زعيم عصابات تهريب المخدرات خالل العملية.
وقال ان القوات االمنية استهدفت عصابتين لتهريب المخدرات دخلتا البالد
عب��ر الح��دود الش��رقية بع��د انجاز عملي��ة رصد واج��راءات اس��تخبارية االمر الذي
حال دون نقل هذه المخدرات الى داخل البالد وتوزيعها.
واض��اف ان��ه ت��م كش��ف وضب��ط اكث��ر م��ن ط��ن م��ن م��ادة االفي��ون و128
كيلوغرام��ا م��ن م��ادة الهيرويي��ن و 293كيلوغرام��ا م��ن م��ادة الحش��يش خ�لال
عمليتي��ن منفصلتي��ن ض��د هاتي��ن العصابتي��ن اضاف��ة ال��ى ضب��ط قط��ع س�لاح
ومقادير من العتاد وسيارات للمهربين في االيام االخيرة.

إلتجأوا اليوم الى أس��اليب غير عس��كرية .واضاف
قائ��د الق��وة البرية للجيش ،ان تغيير نهج االعداء
ف��ي المواجه��ة يعود الى ان الجاهزية واالس��تعداد
والصم��ود خاص��ة تحقي��ق مب��دأ وق��وف الق��وات
المسلحة على قدميها.
واك��د ب��ان الق��وة البري��ة للجي��ش تصن��ع
بالكام��ل معداته��ا الدفاعي��ة الت��ي تحتاجه��ا أو
تس��تخدم المع��دات المنتج��ة ف��ي وزارة الدف��اع أو
س��ائر الق��وات المس��لحة وال تعتم��د عل��ى ال��دول
االخ��رى .واض��اف العميد حيدري ،ان��ه نظرا الننا
تبوأنا هذه المكانة فبامكاننا ان نوجه صفعة قوية
لالع��داء .يذك��ر ان الل��واء الم��درع « 316ش��هيد
هم��دان البط��ل» كان ق��د حق��ق المرتب��ة االول��ى
في الجاهزية القتالية والدفاعية في القوة البرية
للجيش االيراني العام الماضي.

تعيني أكاديمي إيراني
مساعدا ألمني عام منتدى
رؤساء بلديات املدن اآلسيوية
بق��رار م��ن األمي��ن الع��ام لمنت��دى رؤس��اء
بلدي��ات الم��دن اآلس��يوية ،ت��م تعيي��ن المواط��ن
اإليراني إحسان محمدي مساعدا للمنتدى.
ومحمدي يحمل شهادة العالقات والقانون
الدولي من جامعتي طهران وكارلتون الكندية؛
ويتولى حاليا منصب أمين المجلس التنسيقي
للمراكز الثقافية التابعة لجامعة طهران.
يذك��ر ،ان منت��دى رؤس��اء بلدي��ات الم��دن
اآلس��يوية ،تم تأسيس��ه ع��ام  2008بهدف تعزيز
التع��اون بي��ن الم��دن والبلدي��ات والحكوم��ات
المحلي��ة وتبادل التجارب بش��ان اإلدارة المدنية
وتول��ت طه��ران واس��طنبول وبانك��وك وهايك��و
الصيني��ة الرئاس��ة الدورية األول��ى حتى الرابعة
لهذا المنتدى على التوالي.

هزة ارضية بقوة  4ريختر
تضرب جنوب إيران
ضرب��ت ه��زة ارضي��ة بق��وة  4درج��ات عل��ى
مقي��اس ريختر فجر ي��وم االحد ضواحي مدينة
جنت شهر بمحافظة فارس جنوب ايران.
واف��اد مرك��ز رصد الزالزل التابع للمؤسس��ة
الجيوفيزيائي��ة بجامع��ة طه��ران ان ه��ذه اله��زة
االرضي��ة وقع��ت ف��ي الس��اعة الثاني��ة و  7دقائ��ق و
 57ثاني��ة م��ن فجر يوم االح��د بالتوقيت المحلي
(التاس��عة و  37دقيق��ة و  57ثاني��ة مس��اء الس��بت
بتوقي��ت غرينت��ش) .واض��اف المرك��ز ،ان اله��زة
االرضية وقعت في عمق  10كم من سطح االرض
وعن��د إلتق��اء خط��ي الع��رض الش��مالي 28.74
والط��ول الش��رقي  54.92درج��ة .ول��م تص��ل لغاي��ة
االن اية تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة.

