بعد سلسلة من اإلهانات
الشخصية التي وجهها لها
الرئيس االمريكي
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بسقوط جرحى

القوة الصاروخية
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رئيسة مجلس النواب
االمريكي تهاجم
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قائد الثورة ورئيس الجمهورية يستقبالن رئيس الوزراء الياباني

ويزور سويسرا

زيارة آبي ،حصيلة نهج ايران العقالني في تسوية األزمات

عراقجي :الحظر
االقتصادي االميركي
يستهدف أمن املنطقة

آبي يأمل بأن تفلح محادثاته
بطهران في خفض التوتر
بالمنطقة
تراجع حجم التوترات في
المنطقة سيكون لصالح الجميع
الريجاني :زيارة رئيس وزراء
اليابان لطهران مؤشر على مواقف
ايران الحكيمة
ظريف :الشعب االيراني يتعرض
يوميا لمخطط بث الكراهية من
جانب االميركيين

س� �ي ��زور ع� �ب ��اس ع ��راق��ج ��ي م �س��اع��د وزي ��ر
اخلارجية للشؤون السياسية سويسرا لعقد
اجل��ول��ة ال��راب �ع��ة م��ن امل�ب��اح�ث��ات السياسية
ب�ين اي� ��ران واالحت� ��اد ال�س��وي�س��ري وسيبحث
اجل��ان �ب��ان .يف ه ��ذه اجل��ول��ة م��ن امل�ب��اح�ث��ات،
ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي وال � �ت � �ط� ��ورات ال��دول �ي��ة
واالق�ل�ي�م�ي��ة وم �س �ت �ج��دات اإلت �ف ��اق ال �ن��ووي
والقضايا القضائية وحقوق االنسان.
وخ�ل�ال إستقباله امل �ن��دوب اخل ��اص لوزير
خارجية سنغافورة يف شؤون الشرق االوسط
زين العابدين رشيد يف طهران عصر الثالثاء،
إستعرض سيد عباس عراقجي أحدث أوضاع
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الرئيس اللبناني یشکر
نظيره االيراني على خلفية
االفراج عن نزار زكا
شكر الرئيس اللبناني العماد میشال عون،
رئيس اجلمهورية االسالمية حسن روحاني،
على قبوله الطلب الذي كان بعثه إليه ِبشان
االف� ��راج ع��ن امل��واط��ن اللبناني  -االمريكي
«نزار زكا» وذلك بعد ان قضى سنوات من
عقوبته يف إيران.
وهنأ عون زكا بعد إفراج السلطات القضائية
يف ايران عنه وعودته ساملا إىل أهله وذويه.

تعتمد اجلمهورية االسالمية االيرانية سياسة عقالنية يف
التعاطي مع دول العامل وخاصة الدول اجملاورة والصديقة،
على أس ��اس م�ب��دأ االح�ت�رام امل�ت�ب��ادل ،لكنها يف ال��وق��ت ذات��ه
ترفض أية إمالءات وضغوط تنبع من الغطرسة ،هذه السياسة
العقالنية واملنطقية حثت وحتث العديد من الدول للتعاطي
مع طهران سعيا منها لتسوية أية خالفات وأزمات قد تظهر يف
العالقات خاصة اذا تفاقمت اىل مستوى املواجهة.
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ظريف :اإلمارات تسعى لتتحول الى «اسرائيل» الثانية
إنتقد وزير اخلارجية االيراني حممد جواد ظريف بعض دول املنطقة وقال :إن احلرب االقتصادية
اليت أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب على إيران هي إرهاب ولن نتحاور مع إرهابيني.
وأض��اف وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي للتلفزيون العربي :إن اإلم ��ارات تنفق مليارات ال ��دوالرات على
التسلح وتسعى ألن تكون (إسرائيل) ثانية يف املنطقة.
وأفاد وزير اخلارجية اإليراني بان هناك ثالث دول يف املنطقة تعتقد أنها تستطيع احلفاظ على
أمنها من خالل عالقاتها بالواليات املتحدة وهي خمطئة.
وتابع ظريف :لن نسمح ألمريكا أن تفرض على شعبنا حربا من جانب واح��د وحتما اجلميع
سيتضرر ،واحلرب هي حرب.
وأوضح وزير اخلارجية اإليراني انه ال فرق بني احلرب العسكرية واالقتصادية ويف ظروف التوتر
كل شيء وارد واملنطقة هي املتضرر األكرب.
وأعلن ظريف ان احل��رب االقتصادية اليت أعلنها الرئيس األمريكي على إي��ران هي إره��اب ولن
نتحاور مع إرهابيني.

مؤكد ًا ان ايران لم تخرق إلتزاماتها في اإلتفاق النووي

رئيس الجمهورية :تأثيرات الضغوط االميركية
ستتضاءل من اليوم فصاعد ًا
الجميع بات يعرف اليوم بان اميركا هي المذنب األساس في جميع المشاكل
الرئيس االيراني يلتقي نظيره الروسي الجمعة ،ويهنئ بالعيد الوطني
لكل من روسيا والفلبين
أكد الرئيس روحاني بأن ايران مل خترق إلتزاماتها يف إطار اإلتفاق النووي ،الفتا اىل ان امريكا
فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط اليت بلغت ذروتها اال ان تأثرياتها ستشهد تضاؤال
من اليوم شيئا فشيئا.
وقال رئيس اجلمهورية أثناء إجتماع احلكومة ،أمس االربعاء :انه يعلن للشعب االيراني بان
الضغوط قد وصلت اىل نهايتها أي ان امريكا فرضت كل ما ميكنها فرضه من الضغوط اليت
بلغت ذروتها؛ اال ان تأثريات هذه التهديدات والضغوط ستتضاءل تدرجييا يوما يعد يوم.
وأضاف الرئيس االيراني :ان شعبنا يشعر اليوم بهدوء أكرب مما كان عليه قبل  6أشهر وعام
مضى وهو اكثر تفاؤال مبستقبل البالد .وأكد بأن اجلميع يف البالد جممعون على ان املذنب
األساس هو امريكا وال أحد يشكك يف ذلك.
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قريبا ..نائبة موغريني
في طهران
أع �ل��ن امل��وق��ع ال��رمس��ي جل �ه��از اإلج� ��راءات
اخلارجية يف االحتاد األوروبي ( ،)EEASأن
األمينة العامة لإلحتاد هيلغا مشيد ستزور
إيران ودول اخلليج الفارسي هذا األسبوع.
ف�ف��ي ت�ق��ري��ر ُن �ش��ر أم ��س األرب� �ع ��اء مبوقع
( )EEASعلى اإلنرتنت ،ان السيدة مشيد
تبدأ جولتها على دول اخلليج الفارسي من
اإلم ��ارات العربية املتحدة ،وم��ن ث��م ستزور
سلطنة عمان وقطر وإيران.
وتأتي هذه الزيارة وسط التوترات احلالية

يف امل �ن �ط �ق��ة ،وه ��ي ف��رص��ة ل�ل�ت��أك�ي��د على
رغبة االحت ��اد األوروب ��ي بتخفيف التوترات
اإلقليمية وال�ت��وص��ل اىل طريقة للتهدئة
واحلث على الدخول يف مفاوضات.
وأض��اف املوقع :كجزء من جهود االحتاد
األوروب � � ��ي ل ��دع ��م االس� �ت� �ق ��رار يف امل�ن�ط�ق��ة،
ف� ��ان زي� � ��ارة ال��س��ي ��دة مش �ي��د ت� �ه ��دف أي �ض��ا
ال� �ت� �ف ��اوض حل �ف��ظ اإلت � �ف� ��اق ال � �ن� ��ووي مع
إي ��ران ،وال ��ذي ال ي��زال ميثل أح��د العناصر
الرئيسية مل�ع��اه��دة حظر االن�ت�ش��ار ال�ن��ووي
ورك�ي��زة أمنية رئيسية على مستوى عاملي
وإقليمي.
س �ت��وف��ر ال ��زي ��ارة أي �ض��ا ال �ف��رص��ة إلج ��راء
حمادثات ثنائية ومفاوضات حول القضايا
اإلقليمية األخرى ذات االهتمام املشرتك.

وتعزيز العالقات بني الدول الصديقة يحبط ضغوط واشنطن

رئيس مجلس الشورى االسالمي :الحظر االميركي املفروض على ايران يخالف القوانني الدولية
ضرورة رفع مستوى العالقات
التجارية مع بيالروسيا
أك� ��د رئ��ي ��س جم �ل��س ال � �ش� ��ورى االس�ل�ام ��ي،
علي الرجي��ان��ي ،ان تعزيز العالقات ب�ين ال��دول
الصديقة يؤدي اىل فشل الضغوط االمريكية.
وأش��ار الرجياني الذي إستقبل امس االربعاء،
رئ �ي��س جل�ن��ة ال �ش ��ؤون اخل��ارج �ي��ة يف ال�برمل��ان��ي
الصربي «جاركو ابرادوفيتش» والوفد املرافق
ل ��ه ،إىل أن اي� ��ران ت�ت�ع��رض ل�ض�غ��وط أمريكية،
وق ��ال :إن االمريكيني انتهكوا اإلت�ف��اق النووي
ال��ذي كانوا قد وقعوا عليه ويسعون االن إىل
مم��ارس��ة م��زي��د م��ن ال�ض�غ��وط ع�ل��ى اي� ��ران عرب
فرض العقوبات املضاعفة ،لكن الشعب اإليراني
سيقاوم هذه الضغوط.

وأضاف :إذا أقيمت أواصر عميقة بني البلدان
الصديقة فلن يتمكن االمريكيون من ممارسة
الضغوط على هذه الدول ابداً.
ولفت الرجياني إىل ان ايران وصربيا ميكنهما
ال �ت �ع ��اون يف اجمل � ��االت ال �ص �ن��اع �ي��ة وال ��زراع �ي ��ة
والنفطية وال�غ��ازي��ة ،ق��ائ� ً
لا :ميكننا التعاون يف
جم��ال ال��زراع��ة خ ��ارج ال�ب�لاد لتعزيز العالقات
اإلقتصادية الثنائية.
ب��دوره أشار «جاركو ابرادوفيتش» إىل تعزيز
العالقات الربملانية ب�ين اي ��ران وصربيا ،قائ ً
ال:
إن التعاون الربملاني والسياسي بني البلدين يف
أعلى مستوياته لكن التعاون االقتصادي ليس
كبرياً لذلك من الضروري تعزيزه.
وأك� ��د رئ �ي��س جل �ن��ة ال� �ش ��ؤون اخل��ارج �ي��ة يف
الربملان الصربي أن صربيا تسعى لتعزيز
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لدى لقائه السفير االيراني في العراق

رد ًا على تصريحات وزير الخارجية األملاني

العبادي يؤكد رفضه أي إجراءات تستهدف الشعب االيراني

الخارجية االيرانية :يجب على جميع
أطراف اإلتفاق النووي الوفاء بالتزاماتهم

إيرج مسجدي يبحث مع رئيس
المحكمة االتحادية العراقية
الشؤون القانونية للجالية االيرانية
أك��د زعيم ائتالف النصر يف العراق
ح �ي��در ال �ع �ب��ادي رف �ض��ه ألي إج � ��راءات
ت �س �ت �ه��دف ال �ش �ع��ب اإلي� ��ران� ��ي وف ��رض
احل�ص��ار عليه ،وذل��ك خ�لال استقباله
سفري إيران لدى بغداد إيرج مسجدي.
وذك ��ر ب�ي��ان لرئيس ائ �ت�لاف النصر،

الثالثاء أن «ال�ع�ب��ادي إستقبل السفري
االيراني يف بغداد السيد ايرج مسجدي،
وج� ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء حب ��ث ال �ع�لاق��ات
الثنائية والتعاون بني البلدين والسبل
الكفيلة لتعزيزها مب��ا خي��دم مصلحة
البلدين اجل��اري��ن كما ج��رى مناقشة
األوض ��اع ال�تي تشهدها املنطقة ورف��ض
أي إج ��راءات تستهدف الشعب االيراني
واحلصار عليه».
وأضاف البيان :أنه «جرى حبث العديد
م ��ن امل �ل �ف��ات األخ � ��رى وم �ن �ه��ا االوض� ��اع

السياسية واحل �ف��اظ على م��ا حتقق يف
جمال مكافحة االره��اب واالنتصار على
داع� ��ش» .وال�ت�ق��ى ال�س�ف�ير االي ��ران ��ي يف
ب�غ��داد ،الثالثاء ،أيضاً برئيس احملكمة
االحت��ادي��ة العراقية «م��دح��ت حممود»
وحب��ث معه ال�ش��ؤون القانونية للرعايا
االيرانيني .واج��رى اي��رج مسجدي على
هامش زيارته ملدينة اربيل حلضور حفل
أداء ال�ق�س��م ال �ق��ان��ون��ي ل��رئ�ي��س اقليم
ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق اجل��دي��د «نيجرفان
ب��ارزان��ي» ،مباحثات مع رئيس احملكمة
اإلحت � ��ادي � ��ة ال �ع ��راق �ي ��ة ح � ��ول ال� �ش ��ؤون
القانونية للرعايا االيرانيني .كما إلتقى
السفري االيراني بعدد من املسؤولني يف
اقليم كردستان العراق وحبث معهم يف
القضايا ذات االهتمام املشرتك.
واستعرض مسجدي يف هذه اللقاءات
س�ب��ل ت��رس�ي��خ امل��زي��د م��ن ال �ع�لاق��ات بني
اجلمهورية االسالمية االيرنية واالقليم
واحلكومة املركزية يف ال�ع��راق .يذكر
ان مراسم أداء القسم القانوني للرئيس
اجلديد إلقليم كردستان العراق جرت
االثنني يف مركز حمافظة اربيل.
وق� ��د ب �ع��ث ال �س �ف�ير االي� ��ران� ��ي رس��ال��ة
اىل مسرور ب��ارزان��ي مهنئا إ ّي��اه مبناسبة
انتخابه رئيسا ج��دي��دا حلكومة اقليم
كردستان العراق متمنيا له بالتوفيق.

سنستخدم اآلليات المتاحة لنا في اإلتفاق النووي إلعادة
النظر فيه وفي إلتزاماتنا
رداً على تصرحيات وزي��ر اخلارجية األملاني يف ستوكهومل ،قال
املتحدث باسم اخلارجية اإلي��ران�ي��ة :إن��ه جيب على مجيع أط��راف
اإلتفاق النووي العمل بالتزاماتهم بالطريقة نفسها ،وإذا مل يتمكنوا
من فهم ذل��ك ،فسنستخدم أيضا اآلل�ي��ات املتاحة لنا يف اإلتفاق
النووي إلعادة النظر يف اإلتفاق ويف إلتزاماتنا.
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عرض  10منظومات ايرانية متطورة جدا
للمراقبة واالستطالع الجوي والبحري
حبضور وزي��ر الدفاع العميد امري حامتي ،متت ازاح��ة الستار عن 10
منظومات متطورة جدا للمراقبة واالستطالع والتتبع اجلوي والبحري.
افتتح وزي ��ر ال��دف��اع م��رك��ز تطوير التقنيات البصرية االلكرتونية
يف شركة الصناعات االلكرتونية البصرية (ص��ا اي ��ران) اث�ن��اء زيارته
للصناعات الدفاعية يف حمافظة اصفهان.
واش��ار العميد حامتي اىل اهمية مكانة ومهمة ومسؤولية الصناعات
االلكرتونية واإللكرتونية البصرية يف شركة (ص��ا اي ��ران) يف تطوير
القدرات القتالية القوات املسلحة ،وقال :يف السنوات األخرية ،شهدنا
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