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أمام حشد من الضباط الجدد

ويعزي نظيره األندونيسي بضحايا الزلزال

قائد القوات اجملوقلة للجيش :إيران تمتلك أقوى اسطول
مروحيات في املنطقة

الرئيس روحاني يهنئ مانانغاغوا
بانتخابه رئيسا لزيمبابوي
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اك��د قائ��د الق��وات المجوقل��ة للجي��ش العمي��د طي��ار
يوس��ف قربان��ي انه رغم الحظر العس��كري االمريك��ي والغربي
ضد البالد ،لكن الوحدات القتالية التابعة للجيش بلغت اليوم
اعلى مراكز القوة؛ مردفا ان الجمهورية االس�لامية تمتلك
اقوى اسطول مروحيات في المنطقة.
وف��ي تصري��ح ل��ه ي��وم االربع��اء ام��ام حش��د م��ن الضب��اط
الج��دد ف��ي الجي��ش االيران��ي ،ق��ال العميد قربان��ي انه بفضل
توجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة وبركة دماء
الش��هداء االب��رار ،تمكنت القوات المس��لحة االيرانية من بلوغ
مستوى رفيع من القوة واالقتدار.
ولف��ت قائ��د الق��وة الجوي��ة للجي��ش االيران��ي ال��ى ان
المستشارين العسكريين االجانب الذين جاءوا الى ايران قبل
الثورة االس�لامية ،زعموا انهم لو غادروا البالد س��ينتهي ذلك
بتدمي��ر الق��درات الجوي��ة والمروحي��ة ف��ي اي��ران؛ مردف��ا لكن
سالح الجو االيراني تمكن على مدى العقود االربعة الماضية
ان يواصل مهامه بكل قوة واستقرار.
وش��دد العمي��د قربان��ي عل��ى الض ّب��اط الج��دد بض��رورة
تحديد قدرات العدو واتخاذ افضل السبل لمواجهته.
واردف قائال انه ينبغي على ضباط المستقبل في الجيش
االيراني ان ينتهجوا سياس��ات صارمة ام��ام االعداء ،ويرصدوا
تحركاتهم جيدا.
وف��ي جان��ب اخ��ر م��ن تصريحات��ه ،ن��وه القائ��د العس��كري
االيران��ي بالطاق��ات الصناعي��ة ل��دى الق��وة الجوي��ة للجيش؛
مبين��ا ان االخصائيي��ن الش��باب ل��دى ه��ذه الق��وة تمكن��وا م��ن
تطوي��ر الق��درات الصاروخي��ة ،وتجهي��ز اس��طول المروحي��ات
بمناظير الرؤية الليلية.

المتخصصون الشباب تمكنوا من تطوير القدرات الصاروخية

وزارة االمن تحبط عمليتني العميد غيب برور :أبلغنا جميع وحدات التعبئة أن تبادر الى كشف مخازن احملتكرين
أعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية االسالمية إطار التعاضد بين التعبئة والسلطة القضائية.
إرهابيتني في محافظتي
وتابع :ان المحتكرين يدركون جيدا ان ش��بكة معلومات التعبئة
االيراني��ة ،ي��وم االربع��اء ،أن التعبئ��ة تتعاض��د م��ع الس��لطة القضائي��ة
للتص��دي للمحتكري��ن ،وق��د ت��م االيع��از ال��ى جمي��ع وح��دات التعبئ��ة لديها اش��راف جيد ،وس��يتم التصدي لهم بش��كل قاطع بالتنس��يق مع
كردستان وخوزستان
لرصد المحتكرين .وعلى هامش تفقده لضواحي مدينة بجنورد ،قال الجهاز القضائي ..مضيفا ان هذه الشبكة ساهمت في االسبوع الماضي
اص��درت وزارة االم��ن بيان��ا اك��دت في��ه
ان��ه ت��م احب��اط عمليتي��ن ارهابيتي��ن للزم��ر
االنفصالي��ة واالرهابي��ة ف��ي محافظت��ي
كردستان وخوزستان.
واوض��ح البي��ان ان ك��وادر وزارة االم��ن
رص��دوا واحبطوا عمليتي��ن ارهابيتين للزمر
االنفصالي��ة والتكفيري��ة ف��ي كردس��تان
وخوزستان.
واض��اف البي��ان :ان واح��دة م��ن الخالي��ا
االرهابي��ة وف��ي عم��ل اعم��ى هاجم��ت بقنبلة
يدوي��ة مق��ر ش��رطة التحريات بمدينة س��قز،
ولم يتس��بب ه��ذا الهجوم بح��دوث اضرار من
خالل االبالغ عنه في الوقت المناسب ويقظة
قوى االمن الداخلي.
واش��ار البي��ان ال��ى ان اجه��زة االم��ن ف��ي
محافظت��ي خوزس��تان وكردس��تان تمكن��ت
م��ن اعتقال  6م��ن عناصر الخالي��ا االرهابية
وضبط��ت بحوزتهم  7بنادق رشاش��ة من طراز
كالش��ينكوف و 3بن��ادق م��ن طراز ي��وزي و17
مسدس��ا و 8قناب��ل يدوي��ة ومنظ��ار للرؤي��ة
الليلية وكميات كبيرة من العتاد.
ونوه��ت وزارة االم��ن ال��ى انه اس��تنادا الى
الوثائ��ق التي تم الحصول عليها من الخاليا
االرهابي��ة فانها كانت بصدد تنفيذ عمليات
في مدن وسط البالد.
ولف��ت البي��ان ال��ى ان ك��وادر وزارة االمن
وبالتع��اون م��ع ح��رس الح��دود نجح��وا ف��ي
اجه��اض مخط��ط لنق��ل ش��حنة كبي��رة من
المتفجرات به��دف تنفيذ تفجيرات متتالية
ف��ي الب�لاد ،وان التحقيق��ات مس��تمرة به��ذا
الشأن.

العميد غالم حسين غيب برور :في حين يعاني المواطنون من ضغط
الغ�لاء ،هن��اك بعض االف��راد يقومون باحت��كار المواد األساس��ية التي
يحتاجها الناس ،وقد أبلغنا جميع وحدات التعبئة ان تبادر الى كشف
مخازن المحتكرين ،داعيا وسائل االعالم الى التعاون في هذا المجال.
ونص��ح العمي��د غيب ب��رور ،المحتكرين بأن ينه��وا احتكارهم ،واال
فإنهم س��يتعرضون لتعامل ثوري ،مؤكدا ان علينا ان نقلل الضغوط
على المواطنين ،وفي هذا الصدد من المقرر ان يتم اتخاذ اجراءات في

بكشف عدد من مخازن المحتكرين بما فيها قطع غيار السيارات والرز
والسلع االخرى ،وقد تم ابالغ الجهات القضائية بذلك.
وفي جانب آخر من حديثه ،أعلن غيب برور ان التعبئة تولت تحت
غطائها  400محلة من المحالت الفقيرة في ضواحي مختلف المدن،
خالل هذا العام (بدأ في  21آذار/مارس  ،)2018ويتم العمل لالستفادة
م��ن الطاق��ات المتاح��ة ف��ي المنطق��ة لح��ل جان��ب من مش��كالت هذه
المناطق.

ملتقيا مفتي اجملتمع االسالمي في سلوفينيا

السفير االيراني :ملسلمي أوروبا دور هام في مواجهة التخويف من االسالم

أك��د س��فير الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة ،دور المس��لمين ف��ي اوروبا الهام في
مواجهة محاوالت التخويف من االسالم.
ول��دى لقائه مع مفتي ورئيس المجتمع

االس�لامي في س��لوفينيا ،نجاد غرابوس على
اعت��اب اختت��ام مهام��ه ف��ي لوبليان��ا ،بح��ث
الس��فير مرتض��ى درزي رامن��دي التط��ورات
ف��ي العالق��ات بي��ن البلدي��ن خ�لال الس��نوات

االخيرة في مختلف المجاالت.
ولفت درزي رامندي الى العالقات الجيدة
بي��ن المجتم��ع االس�لامي ف��ي س��لوفينيا
والس��فارة االيراني��ة ف��ي لوبليان��ا ،معرب��ا ع��ن
امل��ه ب��أن يس��تمر ه��ذا االم��ر .وأك��د س��فير
الجمهورية االسالمية االيرانية لدى لوبليانا
أن المس��لمين والمجتمع��ات االس�لامية ف��ي
اوروبا بما فيها س��لوفينيا ،يحملون مسؤولية
جس��يمة لمواجه��ة التحدي��ات ومح��اوالت
التخوي��ف م��ن االس�لام .وخالل اللقاء ،ش��رح
مفت��ي المجتم��ع االس�لامي ف��ي س��لوفينيا،
اجراءات ونش��اطات هذا المجتمع ،وتركيزه
عل��ى النش��اطات الثقافي��ة ،الفتا ال��ى ضرورة
احترام جميع الفرق والمذاهب االسالمية.
ون��وه غراب��وس ال��ى عظم��ة الش��عب
االيران��ي ،معرب��ا ع��ن امل��ه بنج��اح اي��ران ف��ي
مواجهة التحديات الراهنة ،كما نجحت في
ذلك على مر التاريخ.

اتفاق إيراني  -عراقي لتوفير خدمات االتصاالت خالل
الزيارات املليونية في البلدين

العميد سالمي :العدو يسعى إلركاع ايران بالحرب
االقتصادية إال أن شعبنا سينتصر

اعلن��ت هيئ��ة االع�لام واالتص��االت ،ع��ن اتفاق إيران��ي  -عراقي مش��ترك لتوفير خدم��ات االتصاالت
خالل الزيارات المليونية في البلدين ،من خالل فتح آفاق التعاون المش��ترك على المس��تويات الرس��مية
والقطاع الخاص.
وذك��ر بي��ان للهيئ��ة ،ان��ه «للي��وم الثاني عل��ى التوالي عق��د في هيئة االع�لام واالتص��االت االجتماع
التنس��يقي بي��ن الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة والع��راق ،وض��ع الخط��ة المتكامل��ة لتأمي��ن خدم��ات
االتصاالت في الزيارات المليونية خصوصا زيارة أربعينية االمام الحسين (ع)».
ودع��ا رئي��س الجه��از التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت ،علي ناصر الخويلدي ،بحس��ب البيان الى
«أن تكون خدمات االتصاالت اثناء زيارة االربعين في هذا العام حالة مختلفة وترس��م س��يناريو للس��نوات
المقبل��ة ،عب��ر فت��ح آفاق التعاون المش��ترك بين الجانبين االيراني والعراقي على المس��تويات الرس��مية
والقطاع الخاص المتمثلة بشركات الهاتف النقال».
وشدد على «ضرورة تذليل العقبات امام الزائرين وتوفير خدمات االتصاالت لهم ،اضافة الى تسهيل
دخول الصحفيين اإليرانيين ومعداتهم ،على أن يتم التعامل بالمثل مع الزائرين العراقيين في ايران».
واض��اف البي��ان ان «االجتم��اع ال��ذي ترع��اه الهيئة بين ش��ركات الهات��ف النقال المرخص��ة العاملة
ف��ي الع��راق ونظيراته��ا االيراني��ة ،بحض��ور هيئة تنظي��م االتصاالت ف��ي الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية،
خرج بتحديد مدة أس��بوعين للتباحث بين الش��ركات ووضع الخطة النهائية لالتفاق بينهما وتقديمها
للجه��ات الرس��مية» .واك��د عل��ى «ضرورة أن تتضمن الخطة آلية بيع ش��رائح االتص��االت ومكاتب بيعها،
التي تتولى تقديم الخدمات الفنية وتجيب على االستفسارات التقنية للزائرين ايضا ويتم ذلك بإشراف
هيئة االعالم واالتصاالت واألجهزة األمنية العراقية ،وفق آلية ستوضع بعد تقديم الجانب اإليراني طلبا
رسميا بذلك» ،الفتا الى «ضرورة أن يتم التعامل بالمثل مع الزائرين العراقيين في ايران».

صرح نائب القائد العام لحرس الثورة االسالمية العميد حسين سالمي بان العدو يسعى عبر الحرب
االقتصادية الركاع ايران اال ان الشعب االيراني سينتصر في النهاية.
وف��ي كلم��ة له القاها خالل مراس��م اقيم��ت في ميدنة لنكرود بمحافظة جيالن ش��مال ايران احياء
للذكرى السنوية االولى الستشهاد المدافع عن المقدسات مرتضى حسين بور ،قال العميد سالمي ،ان
اميركا تريد عبر الحرب النفسية جعل الشعب االيراني في مواجهة المسؤولين الجبارهم على التفاوض
معها اال ان الشعب االيراني سيلقنها درسا مهما.
واض��اف ،ان الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة وعلى مدى االربعين عاما الماضية ش��هدت الكثير من
العداوات والمؤامرات وتعرضت للتهديد اكثر من الدول االخرى اال انه لغاية اليوم لم يسمح شعبنا بان
يصل االعداء الى مآربهم البغيضة.
وق��ال العمي��د س�لامي ،انه خالل العقود االربعة الماضية س��عى االعداء لضرب ايران االس�لامية في
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية وحاولوا بكل السبل القضاء على الثورة
والجمهورية االسالمية ،اال ان محاوالتهم باءت بالفشل في ظل تضحيات الشهداء والسير على طريقهم.
واضاف ،ان العدو يس��عى عبر الحرب االقتصادية الركاع ايران اال ان ش��عبنا وفي ظل التوكل على
الباري تعالى وانتهاج توجيهات سماحة القائد سيحقق االنتصار في النهاية.
واشار الى ان االستكبار العالمي يسعى اليجاد شرق اوسط آمن للكيان الصهيوني واضاف ،رغم كل
المحاوالت (التي يقوم بها االس��تكبار) ليس هنالك االن ولن يكون في المس��تقبل ايضا س��وى الكابوس
لهذا الكيان المزيف في المنطقة .واش��ار الى تضحيات الش��هداء ومنهم الش��هيد حسين بور في التصدي
لمؤامرات االعداء اقتداء بسيد الشهداء ابي عبداهلل الحسين (ع) والثقافة العاشورائية .يذكر ان الشهيد
حسين بور شلماني كان قد استشهد العام الماضي في دير الزور بسوريا خالل مهمة استشارية.
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بع��ث رئي��س الجمهوري��ة الش��يخ حس��ن روحان��ي برقي��ة تهنئة ال��ى رئي��س زيمبابوي
الجديد أمرسون مانانغاغوا هنأه فيها بفوزه في االنتخابات الرئاسية معربا عن أمله بأن
تشهد العالقات بين البلدين المزيد من التطور.
وهن��أ الرئي��س روحان��ي ف��ي برقي��ة التهنئ��ة ه��ذه مانانغاغ��وا بانتخاب��ه رئيس��ا ف��ي
االنتخابات.
واع��رب ع��ن ثقت��ه بان العالق��ات بين البلدين ماضي��ة الى االمام وانها ستش��هد فتح
صفحة جديدة في فترة رئاسة مانانغاغوا في مختلف المجاالت وعلى الصعيد الدولي.
واعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق زيمبابوي حكومة و شعبا.
كم��ا بع��ث رئي��س الجمهورية االس�لامية االيرانية ،ببرقية الى نظيره االندونيس��ي
قدم له فيها التعازي بضحايا الزلزال االخير الذي وقع في اجزاء من اندونيسيا.
وج��اء ف��ي برقية حس��ن روحان��ي الى الرئيس االندونيس��ي ،جوكو وي��دودو :ان وقوع
ح��ادث الزل��زال المؤل��م ف��ي جزي��رة لومب��وك وال��ذي أدى ال��ى وف��اة وإصاب��ة المئ��ات م��ن
مواطنيكم ،أثار الحزن والتألم لدينا.
وق��دم روحان��ي التع��ازي وأعلن عن مواس��اته مع نظيره االندونيس��ي وذوي الضحايا،
سائال اهلل تعالى الرحمة والغفران للمتوفين ،والصبر والسلوان لعوائلهم.

قائد الوحدات الخاصة للشرطة:

ال يمكن إرساء األمن املستديم من دون مشاركة الشعب
اعتب��ر قائ��د الوحدات الخاصة للش��رطة
االيرانية العميد حسن كرمي تعاون الشعب
ومش��اركته ف��ي ايج��اد االم��ن بالهام��ة وق��ال
انه ال يمكن لالمن المس��تديم ان يس��تتب من
دون مش��اركة الشعب .واضاف العميد حسن
كرمي في تصريح له يوم االربعاء ان الشرطة
اكتس��بت ثق��ة المجتم��ع م��ن خ�لال وقوفها
الى جانب الشعب وتقديم الخدمات اليه.

وص��رح ان اح��دى المؤامرات التي خطط
له��ا اع��داء النظ��ام االس�لامي تتمث��ل ف��ي
القض��اء عل��ى االم��ل واالم��ن ف��ي المجتم��ع
حي��ث انه��م يس��عون لتحقيق ه��ذا الهدف من
خالل مخططات ثقافية واقتصادية وسياسية
مختلف��ة معتب��را الوح��دات الخاص��ة بانه��ا
تشكل درعا حصينا للثورة االسالمية وهي لن
تتراجع عن مبادئ هذه الثورة قيد انملة.

مصرع  3عمال في حادث انفجار خزان
بمجمع رياضي بطهران
اعلن المتحدث باس��م منظمة االطفاء االيرانية جالل ملكي عن مصرع  3عمال اثر وقوع
حادث انفجار خزان في مجمع الثورة الرياضي بطهران.
وقال ملكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة ارنا مساء الثالثاء ،انه عند الساعة الثامنة
و  37دقيق��ة مس��اء (الثالث��اء) بالتوقي��ت المحل��ي (الرابعة و  7دقائق عص��را بتوقيت غرينتش)
تس��لمت محطاتنا نداء بوقوع حادث في مجمع انقالب (الثورة) حيث توجه رجال االطفاء من
محطتين الى مكان الحادث.
واض��اف ،ان��ه ف��ي قس��م التمديدات المتعلقة باح��دى المباني في المجم��ع الرياضي كان
هنالك  3عمال منهمكين بالعمل على خزان اال ان الخزان انفجر فجاة.
وق��ال ملك��ي ،ان االنفج��ار ل��م ي��ؤد ال��ى تدمي��ر المبن��ي او اح��داث حري��ق في��ه اال ان العمال
الثالث��ة الذي��ن كان��وا يعمل��ون علي��ه قد لق��وا مصرعه��م .واوضح بان الدراس��ة جاري��ة لمعرفة
اسباب الحادث.

مستشار قائد الثورة :الصحفيون واالعالميون هم
اللسان الناطق للشعب االيراني

اكد مستش��ار قائد الثورة االسالمية في
الش��ؤون الدولية أن الصحفيين واالعالميين
هم اللسان الناطق للشعب االيراني.
وبمناس��بة يوم الصحفي ف��ي الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة ،والت��ي ص��ادف ي��وم
االربع��اء ،تزامن��ا م��ع الذك��رى الس��نوية
الستش��هاد الصحف��ي واالعالم��ي االيران��ي
المخضرم محمود صارمي ،كتب علي اكبر
واليت��ي عل��ى صفحت��ه ف��ي اينس��تاغرام :ي��وم
 8آب/اغس��طس وال��ذي تزام��ن م��ع تضحي��ة
واستش��هاد محم��ود صارم��ي ،يحم��ل ذك��رى
ع��ن جه��ود الناش��طين ف��ي مج��ال االخب��ار
واالع�لام ،والذي��ن يمض��ون ف��ي مس��ار تنوي��ر
الرأي العام وتوعيته ويواكبون مسيرة تنمية
البالد ،لذلك أقدم الى هؤالء االعزاء التهنئة
به��ذا الي��وم العظي��م ،واتمن��ى له��م التوفي��ق
والشموخ.
ولف��ت واليت��ي ال��ى ان الظ��روف الت��ي
تم��ر به��ا الب�لاد الي��وم ،تبي��ن أكث��ر م��ن أي
وق��ت آخر ،أهمي��ة االعالم ومكانت��ه في تهدئة
المجتم��ع وتقدي��م االخب��ار والتحلي�لات
الصحيح��ة والدقيق��ة ،ليتمك��ن م��ن المناداة

بأحقي��ة ومظلومية الش��عب االيراني العظيم
ال��ذي يواج��ه بش��جاعة أطم��اع المس��تكبرين
الذي��ن يحاول��ون القض��اء على اي��ران اال انهم
ل��ن يحققوا ه��ذا الحلم وس��يذهب معهم الى
القبر.
وتاب��ع :ان اي��ران االس�لامية أثبت��ت أنه��ا
وال��ى جان��ب صموده��ا ومقاومته��ا ،بقي��ت
دوم��ا متمس��كة بمبادئه��ا والتزاماته��ا ،وان
الذي��ن يتش��دقون كذب��ا بااللت��زام واالم��ن
ف��ي العال��م ،وخاص��ة اميركا ،نقض��وا حتى
التزام��ات اس�لافهم وإداراته��م الس��ابقة
بانتهاكهم االلتزامات الدولية ،وليس بشأن
اي��ران ،ب��ل حت��ى لم يلتزموا ب��أي تعهد تجاه
حلفائهم.
وأردف :ان وسائل االعالم واصحاب القلم
الحريصين على ايران االسالمية وتنميتها،
هم اللسان الناطق للشعب االيراني ،وينبغي
ان يبادروا لتحليل الوضع العالمي المعاصر،
وأن يبين��وا الظ��روف الجائ��رة والغ��ادرة التي
فرضته��ا امي��ركا وعمالئها على اي��ران ،وال
ش��ك فإن النصر وكما في الس��ابق سيكون
حليف الشعب االيراني العظيم.

