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بحضور العديد من املسؤولني واآلالف من أبناء الشعب

خالل لقاء وفد برملاني إيراني برئيس مجلس النواب العراقي

إقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة االسالمية

طهران وبغداد تؤكدان على تعزيز العالقات الثنائية

أقيمت الليلة االوىل من مراسم العزاء احلسيين حبضور
ق��ائ��د ال��ث ��ورة االس�لام �ي��ة آي ��ة اهلل ال�ع�ظ�م��ى االم� ��ام السيد
اخلامنئي يف حسينية «االمام اخلميين (رض)» بطهران.
وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية اهلل العظمى االمام
السيد اخلامنئي ان الليلة االوىل ملراسم ال�ع��زاء بذكرى

استشهاد االمام احلسني (ع) جرت حبضور مساحته والعديد
من املسؤولني واالالف من ابناء الشعب.
ويف ه � ��ذه امل� ��راس� ��م أل� �ق ��ى ح��ج ��ة االس� �ل ��ام وامل �س �ل �م�ين
ك��اظ��م ص��دي�ق��ي حم��اض��رة ح ��ول ال� ��دروس املستلهمة من
ع ��اش ��وراء ،وق ��رأ امل �ن �ش��دان احلسينيان جم�ي��د ب�ني فاطمة

ضبط سفينة أجنبية تهرب الوقود االيراني
في بحر عُ مان

ومنصور ارض��ي قصائد يف رث��اء سيد الشهداء عليه السالم
واملستشهدين م��ن أه��ل بيته وأص�ح��اب��ه األوف �ي��اء يف واقعة
الطف بكربالء.
جيدر الذكر ّ
أن هذه املراسم ستتواصل على مدى الليال
اخلمس القادمة.

سفير فنزويال :الضغوط االمريكية ال تزعزع االتحاد بني طهران وكاراكاس

أعلن قائد خفر السواحل مبحافظة هرمزكان االيرانية ،عن ضبط سفينة قاطرة
أجنبية يف سواحل مدينة «سرييك» املطلة على حبر عمان والواقعة يف جنوب شرقي
البالد ،تقوم بتهريب الوقود االيراني.
واوض��ح العقيد «حسني دهكي» يف تصريح السبت ،أن املضبوطات مشلت  283الفا
و 900لرت ديزل (سوالر) بقيمة تتخطى  320مليار ريال (الدوالر= 42الف ريال).
واشار اىل أن العملية اسفرت عن اعتقال  12شخصا من اجلنسية الفلبينية واحالتهم
للجهات القضائية املختصة .يذكر أن عمليات تهريب الوقود االيراني شهدت رواجا
مؤخرا ،على خلفية تراجع سعر الريال امام العمالت االجنبية ،وأسعاره املدعومة الذي
تقدمه احلكومة للمستهلكني يف البالد.

لتيسير ارتياد الزوار..مكتب تمثيل القنصلية
العراقية يستقر في إيالم
اعلن املساعد السياسي واألمين حملافظ كردستان عن استشهاد أحد افراد قوات حرس
اأعلن مساعد حمافظ إيالم يف الشؤون السياسية واألمنية واالجتماعية ،حممد نوذري عن
استقرار مكتب متثيل القنصلية العراقية يف مركز حمافظة إيالم من أجل تيسري ارتياد زوار
العتبات املقدسة وأيام األربعني احلسينية.
ويف تصريح ملراسل «إرنا»  ،أشار نوذري إىل حجم الزوار وارتيادهم امللحوظ من منفذ مهران
احلدودي إىل جانب تواجد أكثر املواطنني العراقني يف هذه احملافظة بالنسبة للمحافظات
األخرى ،معتربا استقرار مكتب متثيل القنصلية العراقية يف هذه املدينة بأنه أمر ضروري.
وتابع أن حمافظة ايالم تتمتع مبوقع سرتاتيجي وريادي يف طريق عبور الزوار إىل العراق
وبالتالي فإنها تعترب جسر تواصل خاص بني الشعبني االيراني والعراقي كما أنها تلعب دورا
مهما يف تيسري التواصل بني طهران وبغداد.
ويف معرض إشارته إىل إلغاء التأشريات بني البلدين ،قال مساعد حمافظ إيالم يف الشؤون
السياسية واالمنية واالجتماعية :من املتوقع أن يرتاد  4ماليني زائر من منفذ مهران الدولي
يف هذا العام ما جيعل وجود قنصلية عراقية أمرا ضروريا يف هذه املدينة.
ولفت ن��وذري إىل عبور  67باملائة من زوار األربعني عرب منفذ مهران احل��دودي يف العام
املاضي ،موضحا :ارتاد يف العام املاضي مليوني و 400ألف زائر عرب منفذ مهران.

التقى الوفد الربملاني االيراني املشارك باجتماعات مجعية الربملانات اآلسيوية
ببغداد رئيس جملس النواب العراقي «حممد احللبوسي”.
ويف تصريح لوكالة انباء فارس قالت رئيسة الوفد الربملاني االيراني «سيده فاطمة
ذوالقدر»  ،انها نقلت يف هذا اللقاء حتيات رئيس جملس الشورى االسالمي «علي
الرجياني» اىل نظريه العراقي «حممد احللبوسي» واكدت ان تعزيز وتقوية الروابط
االقتصادية والثقافية بني البلدين تشكل احد األولويات يف الوقت احلالي.
واضافت :كما مت خالل هذا اللقاء مناقشة احل��دود االيرانية العراقية املشرتكة
واالواصر الثقافية واملعنوية القائمة وانشاء األسواق احلدودية ،واليت من شأنها ان تكون
فرصة اقتصادية كبرية لتنمية الروابط االقتصادية بني ايران والعراق ،واليت ينبغي
االستفادة منها .واشارت النائب ذوالقدر اىل اجراءات احلظر الظاملة املفروضة على ايران
 ،وقالت :كما أكدنا يف هذا اللقاء أن الشعب االيراني النبيل وحكومة اجلمهورية
االسالمية االيرانية وقفا اىل جانب الشعب واحلكومة العراقية خالل األي��ام الصعبة
هلجوم داعش ،ونتوقع اآلن أن يدعموا ايران وشعبها األبي يف مواجهة احلظر اجلائر.

وص��ف سفري فنزويال يف اي ��ران» ك��ارل��وس آنتونيو آلكاال
ك� ��وردون� ��س» ع�ل�اق ��ات ب �ل��اده م ��ع اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة

بالوطيدة ،مؤكدا ان االج��راءات االمريكية ضد اجلمهورية
االسالمية ومجهورية فنزويال ال ميكنها زعزعة االحت��اد بني
طهران وكاراكاس.
وق��ال كارلوس آنتونيو آلكاال ك��وردون��س يف ح��وار خاص
مع ارنا ان االجراءات االمريكية االحادية اليت تستهدف شعيب
اي ��ران وفنزويال كانت السبب وراء احت��اد وحلمة الشعبني
الشقيقني اكثر م��ن ذي قبل ووقوفهما صفا واح ��دا بوجه
االمربيالية االمريكية.
ونوه السفري الفنزويلي اىل ان ايران وفنزويال قطيب الطاقة
يف العامل وم��ن اعضاء منظمة اوب��ك ،مضيفا :على الرغم
من ان البلدين يتعرضان لعقوبات امريكية مالية واقتصادية
قاسية وان االخرية اعلنت احلرب االقتصادية ضدهم  ،لكنهما
متمسكان مببادئهما الثورية واستطاعا بوقوفهما جنبا اىل
جنب افشال مجيع الضغوط االمريكية .
وفيما يتعلق بالعالقات احلالية بني طهران وكاركاس

قال  :ان العالقات الدبلوماسية والتجارية يف حالة منو مستمر
وهناك تعاون متقارب يف جماالت الطاقة والدفاع والتجارة.
واش ��ار ال��دب�ل��وم��اس��ي الفنزويلي اىل ت �ب��ادل ال��وف��ود الرفيعة
املستوى بني البلدين ،معلنا عن انعقاد اجتماعات اللجنة
الفنية االيرانية الفنزويلية بالقريب العاجل يف طهران.
واعترب اجلمهورية االسالمية االيرانية شريكا قويا لفنزويال
يف مجيع اجمل ��االت وق��ال ان النجاحات ال�تي حققتها اي��ران
خالل العقود االربعة املاضية هي بسبب وحدة الشعب وقيادته
احلكيمة ال�ع��امل��ة ،م��ؤك��دا على ثقته ب��ان الشعب االي��ران��ي
سيستمر يف طريق النمو والتطور وسيتخطى مجيع املوانع.
واش ��ار اىل اع ��ادة اق��ام��ة خ��ط ال�ط�يران املباشر ب�ين طهران
وك� ��اراك� ��اس وق� ��ال ان ال�ت�ن�س�ي�ق��ات ال�ل�ازم ��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن
مستمرة .ويف اخلتام اشار اىل حضارة ايران املمتدة اىل مخسة
االف سنة وك��ذل��ك اىل االم��اك��ن السياحية فيها معربا
عن رغبته زيارتها.

برملاني ايراني :أميركا بامتالكها  98مفاع ًال نووي ًا
تعارض أنشطتنا السلمية

إستشهاد أحد أفراد حرس الحدود االيراني
في اشتباك مع املناوئني للثورة

صرح عضو جلنة االمن القومي والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى االسالمي االيراني
علي رض��ا رحيمي ب��ان امريكا ال�تي متتلك  98مفاعال نوويا تعارض االنشطة النووية
السلمية اليران اليت متتلك مفاعال نوويا واحدا.
وكتب رحيمي يف تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي «تويرت» :رغم ان امريكا
متتلك  98مفاعال نوويا اال انها ترفع راية املعارضة النشطة ايران النووية اليت هي انشطة
سلمية ومتتلك مفاعال نوويا واحدا فقط.
واض��اف :ان اوروب��ا اليت متتلك  183مفاعال نوويا قد اختذت ايضا موقفا متشددا ازاء
ايران رغم االتفاق النووي (الذي وقعت عليه مع الدول الكربى عام  .)2015وتابع الربملاني
االيراني :انه وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاتي امريكا يف مقدمة الدول
املالكة للمفاعالت النووية يف العامل بعدد  98مفاعال ومن ثم الصني  46واليابان  38وروسيا
 36وكوريا اجلنوبية  24واهلند  22فيما متتلك ايران مفاعال نوويا واحدا فقط.

اعلن املساعد السياسي واألمين حملافظ كردستان عن استشهاد أحد افراد قوات حرس
احلدود مبدينة مريوان يف اشتباك مع العناصر املناوئة للثورة على حدود هذه املدينة مساء
اجلمعة .
وأضاف «حسني خوش اقبال» يف تصريح لوكالة ارنا ،ان املالزم أول «جميد شريي بز»
استشهد واصيب عنصر اخر من حراس احلدود جبروح يف هذا االشتباك.
ون� � ��وه اىل أن � ��ه مل ت �ع �ل��ن أي جم��م ��وع ��ة م �ن��اه �ض��ة ل� �ل� �ث ��ورة م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ع� ��ن ه ��ذا
االش �ت �ب��اك ح �ت��ى اآلن ،م�ض�ي�ف��ا أن ��ه س�ي�ت��م اإلع �ل��ان ع ��ن م �ع �ل��وم��ات إض��اف �ي��ة ق��ري �ب��ا عرب
وسائل اإلعالم .
وجتري حاليا مراسم تشييع الشهيد « جميد شريي بز» مبشاركة اهالي مدينة مريوان
واملسؤولني العسكريني واألمنيني ومن ثم سينقل جثمانه اىل مسقط راسه يف مدينة مخني
ليوارى الثرى.

مشاهد من مراسم إحياء ذكرى استشهاد االمام الحسني(ع) وأصحابه الكرام في مختلف مدن البالد

