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مدمرة وغواصة ستنضمان قريبا الى بحرية الجيش

االدميرال سياري :نستطيع تصنيع ما نحتاجه من املنظومات واملعدات وتحديثها
y

جديدة سيتم االعالن عنها قريبا.
ه��ذا و افتت��ح صب��اح ي��وم الس��بت بطه��ران مع��رض المنج��زات التقني��ة
والتخصصية للقوة البحرية لجيش الجمهورية االسالمية االيرانية.
وجرت مراسم االفتتاح بحضور مساعد قائد الجيش للشؤون التنسيقية
االدميرال حبيب اهلل سياري وقائد القوة البحرية االدميرال حسين خانزادي
وعدد اخر من قادة سالح البحر.
ويت��م ف��ي ه��ذا المع��رض عرض اح��دث المنج��زات والمش��اريع البحثية
للقوة البحرية لجيش الجمهورية االسالمية االيرانية.

قائد القوة البحرية :إنجازاتنا دليل على قوة واقتدار

الجمهورية االسالمية

اعلن مس��اعد قائد الجيش االيراني في الش��ؤون التنس��يقية االدميرال
حبي��ب اهلل س��ياري عن انضمام مدمرة دن��ا وغواصة فاتح المصنعتان محليا
الى بحرية الجيش قريبا.
وق��ال س��ياري ،في تصري��ح أدلى به للصحفيين على هام��ش بدء أعمال
مع��رض القدرات واالنجازات الفنية والتخصصية لبحرية الجيش االيراني،
ان��ه رغ��م الع��داء تم تصنيع قاذف��ة صواريخ بيكان محليا في ع��ام  1993كما
صنع��ت مدم��رة جوش��ن في ع��ام  1996وفي ع��ام  1999صنع��ت مدمرتا درفش
وجم��اران وف��ي االس��بوع الماض��ي انضم��ت مدم��رة س��هند المتط��ورة وف��ي
المستقبل القريب ستنضم مدمرة دنا وغواصة فاتح المصنعتان محليا الى
بحرية الجيش.
واض��اف ،انه رغم مخطط��ات االعداء القائمة على عكس صورة ضعيفة
عن بحريتنا اال اننا استطعنا تصنيع مانحتاجه من المنظومات والمعدات
وقد بلغنا مستوى نستطيع اليوم تحديث جميع معداتنا.
ونوه الى ان بحرية الجيش استطاعت استخدام احدث االمكانيات لسد
حاجته��ا م��ن المع��دات البحرية وتس��تطيع من خاللها تنفي��ذ افضل المهام
في البحار.
واشار الى معرض قدرات وتقنيات بحرية الجيش االيراني ،موضحا انه
س��يقام بش��كل دائم ،ودعا المختصين واالس��اتذة والطلبة الجامعيين عموم
الراغبي��ن ال��ى مش��اهدة التقدم المحرز م��ن قبل الجي��ش االيراني وبحريته
الرائدة.
ب��دوره قال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية االس�لامية االيرانية
االميرال حسين خانزادي ان جميع المعدات التي تحتاجها القوات البحرية
يتم صناعتها محليا .
واض��اف االمي��رال خان��زادي عل��ى هام��ش مع��رض الق��درات الفني��ة و
التخصصي��ة للق��وات البحرية للجيش :ان ما يتم عرضه اليوم في المعرض
ه��و ج��زء من الق��درات الفنية و التخصصية للق��وات البحرية وبلغنا مرحلة
من االكتفاء الذاتي بحيث جميع ماتحتاجه القوات لصيانة وحفظ المياه
االقليمية االيرانية يتم تصنيعه محليا وعلى يد شبابها وخبرائها .
واعتب��ر قائ��د الق��وة البحري��ة للجي��ش ه��ذه االنج��ازات دلي��ل عل��ى ق��وة

قائد في البحرية :مستعدون لمواجهة أي تهديد

واقت��دار الجمهورية االس�لامية وقال  :ان ه��ذه االنجازات تدل على ان جميع
التهديدات خاوية حيال عزيمة الشباب االيراني الثوري.

يتم انتاج معدات القوات البحرية بما يتالءم مع التهديدات

ب��دوره ق��ال رئي��س منظمة جهاد االكتفاء الذات��ي للقوات البحرية في
جي��ش الجمهوري��ة االس�لامية االمي��رال مجيد مقصودي ان��ه يتم تصميم و
انتاج معدات القوات البحرية بما يتالءم مع التهديدات.
واض��اف مقص��ودي في مراس��م افتت��اح المعرض انه ومن��ذ اكثر من 35
عام��ا ب��دأت منظم��ة جه��اد االكتف��اء الذاتي عمله��ا في المنطق��ة البحرية
االولى في بندر عباس (جنوب) بانتاج قطع الغيار واليوم مس��تمرة في انتاج

المعدات البحرية التي تساعد القوات في رفع مستوى جهوزيتها القتالية .
وبي��ن رئي��س منظمة جه��اد االكتفاء الذات��ي للقوات البحري��ة انه يتم
تصميم وانتاج معدات القوات البحرية بما يتالءم مع التهديدات وقال :اليوم
وبكل فخر واعتزاز نقوم بتس��ليم المدمرة س��هند واحدث غواصة تم انتاجها،
الى القوات البحرية.
واكد االميرال مقصودي الى وصول المجاميع التقنية والهندسية في
القوات البحرية الى مراحل متقدمة من االكتفاء الذاتي وقال ان انجازات
القوات المسلحة هي صفعة قوية موجهة الى االعداء.
وبي��ن مقص��ودي ان منظم��ة االكتف��اء الذات��ي للق��وات البحرية تعمل
كذل��ك ف��ي مج��ال انت��اج انظم��ة الصواري��خ البحري��ة معلنا ع��ن منجزات

قائد قوى االمن الداخلي:

وفد برملاني ايران يلتقي مساعد زعيم كوريا الشمالية

سنرد بحزم على العناصر املتورطة في الهجوم
على جابهار

تأكيد طهران وبيونغ يانغ على ضرورة تعزيز التعاون
في شتى اجملاالت

ردا على االعتداء االرهابي على
مين��اء جابهار(جن��وب ش��رق)،قال
قائ��د قوى االم��ن الداخلي العميد
حسين اشتري ،ليعلم االعداء انهم
ل��ن يتمكنوا م��ن ثن��ي ارادة القوات
المس��لحة االيراني��ة والش��عب
االيران��ي م��ن خ�لال اللج��وء ال��ى
مث��ل ه��ذه التح��ركات العمي��اء
والمش��بوهة مؤك��دا انن��ا س��نرد
بح��زم على العناصر المتورطة في
هذا االعتداء.
وخ�لال اجتماع��ه م��ع طلب��ة
كلية امين للشرطة بمناسبة يوم
الطلبة ،اضاف العميد اشتري يوم
السبت ان ارهابيا انتحاريا حاول صباح الخميس الماضي ان يقتحم بشاحنة صغيرة يقودها،
مقر قوى االمن الداخلي في ميناء جابهار وقد تصدى رجال االمن له في الوقت المناس��ب ما
حدا به لتفجير السيارة خارج المقر.
وتاب��ع قائ�لا ان االع��داء يعمل��ون عل��ى ب��ث الفوضى و انع��دام االمن في الب�لاد لكن عليهم
ان يعلم��وا بانه��م ل��ن يتمكنوا من تقويض ارادة الش��عب االيراني و القوات المس��لحة من خالل
تمسكهم بمثل هذه التحركات العمياء.
واكد ان قوى االمن تؤدي مهامها باقتدار وسترد بحزم على العناصر الضالعة في الهجوم
االرهابي على جابهار سائال الباري تعالى ان يلهم اسر ضحايا هذا الهجوم الصبر و السلوان.

التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية االيرانية – الكورية يوم السبت مساعد زعيم كوريا
الشمالية ري سي يونغ.
ويتك��ون الوف��د م��ن ع��دد م��ن نواب مجلس الش��ورى االس�لامي و يترأس��ه رئي��س مجموعة
الصداقة البرلمانية االيرانية -الكورية عالء الدين بروجردي .
واجتم��ع بروج��ردي م��ع يونغ حيث اك��د الجانبان على ضرورة تعزي��ز التعاون الثنائي في
شتى المجاالت خاصة السياسية واالقتصادية وكذلك التصدي الشامل للحظر وممارسات
امريكا االحادية.
وكان الوف��د االيران��ي ال��ذي وص��ل االربع��اء الماض��ي ال��ى كوريا ،ق��د التقى رئي��س وزير
التعلي��م العال��ي الك��وري ورئيس مجموعة الصداق��ة البرلمانية الكورية ومس��اعد وزير التجارة
الخارجية  .ويرافق الوفد سفير الجمهورية االسالمية االيرانية لدى كوريا محسن عمادي .

ف��ي الس��ياق ذات��ه أك��د مس��اعد ش��ؤون التنس��يق ف��ي الق��وات البحري��ة
التابعة للجيش االدميرال حمزة علي كاوياني ،أن القوات البحرية االيرانية
مس��تعدة لمواجه��ة أي تهديد ولن تس��مح ألي معت��د بالتطاول على مصالح
ايران الوطنية وحدودها المائية.
وفي تصريح لوكالة «مهر» لألنباء أشار االدميرال حمزة علي كاوياني
إلى أن قادة القوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية االس�لامية االيرانية
أعلن��وا م��راراً أن ه��ذه الق��وات مس��تعدة لمواجه��ة أي تهديد ولن تس��مح ألي
معتد بالتطاول على مصالح ايران الوطنية وحدودها المائية.
واش��ار االدمي��رال حم��زة عل��ي كاويان��ي ال��ى اكتف��اء الق��وات البحرية
ذاتياً في انتاج المعدات العسكرية ،قائ ً
ال ،بفضل الثورة االسالمية واالعتماد
عل��ى الخب��رات والق��درات الوطني��ة يتم انتاج جمي��ع المع��دات والمنظومات
الت��ي ُتس��تخدم في القوات البحري��ة من قبل الصناعيي��ن والمصانع التابعة
لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ومن ثم يتم تسليمها للقوات البحرية
التابع��ة للجي��ش والت��ي م��ن ش��أنها أدت ال��ى رف��ع مس��توى الق��درة الردعي��ة
والدفاعية للبالد.
وبش��أن برام��ج الق��وات البحري��ة التابع��ة للجي��ش االيراني ح��ول تعزيز
الدبلوماس��ية الدفاعي��ة ،ق��ال االدمي��رال حم��زة عل��ي كاويان��ي ،ان الق��وات
البحرية لجيش الجمهورية االسالمية االيرانية تعتبر بفضل حكمة القائد
العام للقوات المس��لحة قو ًة دولي ًة وسياس��ي ًة وعس��كري ًة وعلمي ًة ،لذلك فإن
الق��وات البحري��ة تمض��ي فيم��ا يخ��ص الدبلوماس��ية الدفاعي��ة والعس��كرية
بالت��وازي م��ع وزارة الخارجي��ة ف��ي س��بيل تحقي��ق اه��داف النظ��ام المق��دس
للجمهورية االسالمية االيرانية اذ ستستمر وتيرة هذه الدبوماسية العسكرية
النشطة بقوة وجدية.

مشيرة إلى أن ايران تتبوأ املرتبة االولى في املنطقة والحادية عشرة
عاملي ًا في هذا اجملال

منظمة الفضاء اإليرانية تعلن تطوير أربع محطات
فضائية متعددة األغراض

أعلن رئيس منظمة الفضاء اإليرانية «مرتضى براري»  ،يوم السبت  ،عن تطوير أربع محطات
فضائية متعددة األغراض في البالد.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء  ،بأن مرتضى براري في تصريح أدلى به صباح يوم الس��بت  ،عن
تطوي��ر محط��ات فضائي��ة متع��ددة األغ��راض في «قش��م» و»بوش��هر» و»ماهدش��ت» و»س��لماس»،
مضيفاً أن إنشاء البنية التحتية الفضائية وتطوير محطات أرضية فضائية يندرج في أعلى سلم
اهتمامات منظمة الفضاء اإليرانية.
وقال نائب وزير االتصاالت« :في سياق تطوير البنية التحتية الفضائية ،فإن تطوير محطات
متعددة األغراض  ،باإلضافة إلى األقمار الصناعية المحلية التي س��يتم تدش��ينها في المستقبل
القري��ب  ،س��وف يوف��ر إمكاني��ات وخدم��ات كبي��رة بالنس��بة إل��ى األقم��ار الصناعي��ة ف��ي البل��دان
األخرى”.
واستطرد قائال « :من أجل تطوير هذه المحطات الفضائية المتعددة األغراض  ،سيتم تنفيذ
بناء هذه المحطات من قبل معهد أبحاث الفضاء في إيران والقطاع الخاص”.

السيول والثلوج تجتاح العديد من محافظات البالد
اعل��ن رئي��س منظم��ة االغاث��ة واالنق��اذ االيراني��ة
مرتض��ى س��ليمي بأن الس��يول والثلوج اجتاح��ت العديد من
المحافظات في البالد خالل اليومين الماضيين.
وقال س��ليمي في تصريح ادلى به لمراس��ل وكالة انباء
«فارس» انه خالل الساعات الـ  24الماضية اجتاحت السيول
 7محافظ��ات وه��ي؛ اردبي��ل وقزوي��ن (ش��مال غ��رب) واي�لام
وهم��دان وكرمانش��اه ولرس��تان (غ��رب) وخوزس��تان (جنوب
غرب).

واش��ار ال��ى اغاث��ة  1265ش��خصا ف��ي  31مدين��ة وقري��ة
ومنطقة عشائرية واضاف ،لالسف ان شخصا واحدا قد لقي
مصرعه في منطقة انديكا بخوزستان (جنوب غرب).
واوضح بانه تم اس��كان العديد من المنكوبين بالس��يول
اضطراري��ا كم��ا ت��م تفري��غ  109وحدات س��كنية م��ن المياه
التي غمرتها فضال عن سحب  41سيارة من طريق السيول.
وتاب��ع س��ليمي ب��ان الثل��وج والعواص��ف الثلجي��ة ق��د
اجتاح��ت خ�لال الس��اعات ال �ـ  48الماضي��ة  12محافظ��ة

صحيفة إيطالية :ايران لم تشكل خطرا على جيرانها مطلقا
اشادت صحيفة جولي نيوز االيطالية بسياسات ايران في المنطقة وقالت انها لم تشكل اي مخاطر على جيرانها
في المنطقة ولن تكون.
واوضح��ت الصحيف��ة ،ان��ه ينبغي النظر الى التاريخ ويمكن مالحظة أنه عند الهجوم العراق على ايران في عقد
الثمانينات اصدر االمام الخميني (رض) فتوى بتحريم استخدام الدمار الشامل لذلك فأنها لن تشكل اي مخاطر
على جيرانها.
واوردت الصحيفة مقالها تحت عنوان «خطر استخدام الصواريخ النووية اإليرانية هو مجرد وهم» وكتبت :إنه
بين الحين واآلخر تنشر بعض األخبار الكاذبة بأن هذا البلد يطور صواريخ برؤوس نووية .غالباً مايتم نشر هذا النوع
م��ن األخب��ار م��ن قب��ل اميركا والنظام اإلس��رائيلي  ،وتس��اءلت :لكن يج��ب أن نرى ما إذا كان ه��ذا هو الخطر قائما
بالفعل؟
واضاف��ت الصحيف��ة« :يتعي��ن عل��ى المرء أن يثير هذا الس��ؤال في البداية الذي لم ي��رد عليه أحد على اإلطالق،
لم��اذا تس��تطيع أمي��ركا وبريطاني��ا وفرنس��ا وروس��يا والصي��ن والكيان اإلس��رائيلي والهن��د وباكس��تان والعديد من
ال��دول األخ��رى صن��ع صواري��خ نووية؟ لك��ن ال يمكن اليران عمل ذلك؟ وحتى كوريا الش��مالية مجه��زة بهذا النوع
م��ن الصواري��خ .وتابع��ت« :من المثير لالهتم��ام أن ال أحد يحتج على هذه البلدان بس��بب امتالكها صواريخ نووية.
والسؤال اآلخر هو :كيف يمكن تبرير مقولة إنه إذا كانت إيران تمتلك مثل هذه الصواريخ  ،فإنها ستستخدمها
لمهاجمة البلدان المجاورة؟ «
ولفتت الصحيفة الى ان تاريخ ايران يدلل على انها لم تعتد على اي بلد منذ  2500عام.

وهي؛ اذربيجان الغربية واذربيجان الش��رقية وقزوين (شمال
غ��رب) وطه��ران ومازن��دران (ش��مال) واصفه��ان والمحافظ��ة
المركزي��ة (وس��ط) وكردس��تان وكرمانش��اه ولرس��تان
وهمدان (غرب) وخراسان الشمالية (شمال شرق).
وصرح بانه تمت اغاثة اكثر من الفي ش��خص وس��حب
 321س��يارة عالق��ة ف��ي الثلوج وقال ،ان ف��رق االغاثة واالنقاذ
تعمل على تقديم خدماتها في  24منطقة جبلية اجتاحتها
الثلوج في البالد.

انتخاب مندوب ايران النائب األول لرئيس
لجنة مكافحة اخملدرات باألمم املتحدة
انتخب س��فير ومندوب الجمهورية االس�لامية االيرانية الدائم لدى
المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادي ،نائبا اول لرئيس لجنة
مكافح��ة المخ��درات بمنظم��ة االم��م المتحدةوكذل��ك رئيس��ا للجنة
الفرعية العامة التابعة لهذه اللجنة.
وج��اء انتخ��اب من��دوب ايران لم��دة عام واحد خالل االجتم��اع الـ 61
للجنة مكافحة المخدرات التابعة لمنظمة االمم المتحدة.
وتضم لجنة مكافحة المخدرات التي تاسست عام  53 ، 1964عضوا
وتع��د المنظم��ة الدولية الرئيس��ية ومحورية المعنية بوضع السياس��ات
العامة في مجال مكافحة المخدرات في العالم.
وتق��وم ه��ذه اللجن��ة ايض��ا عب��ر دراس��ة وتحلي��ل اوض��اع المخ��درات
ف��ي العال��م ،برف��ع توصياته��ا ح��ول جمي��ع القضاي��ا المتعلق��ة بمعضلة
المخ��درات ومواد الهلوس��ة وكذل��ك المواد االولي��ة المصنعة لها ،الى
المجل��س االقتص��ادي واالجتماع��ي التابع��ة لمنظم��ة االم��م المتح��دة
(اكوسوك).

وكان رئيس منظمة الفضاء االيرانية قد أش��ار إلى ان ايران تتبوأ المرتبة االولى علميا في
المنطقة والحادية عشر على الصعيد العالمي وان اطالق االقمار الصناعية شكل قوة رفيعة للغاية
للبالد فيما تدعو الحاجة اليوم الى تنمية مجال االقتصاد الفضائي.
وقال مرتضى براري إن أول برنامج فضائي إيراني انطلق في عام  2006حيث تم تدريب كوادر
إنسانية مختصة وكفوءة وقيمة ،حيث ان إيران البلد التاسع في العالم الذي استطاع إطالق قمر
صناعي الى الفضاء ،وهو أمر مهم خالل العقد األول لبدء نشاطات منظمة الفضاء االيرانية وهو
مايدلل على اقتدارها.
وتابع مساعد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات« :نحتاج في الخطة العشرية الثانية،
ال��ى االنتق��ال ال��ى اقتص��اد الفض��اء ،الن الق��وة واالقتصاد هم��ا ركيزتان اساس��يتان لتكنولوجيا
الفض��اء” .واعتب��ر رئي��س منظمة الفضاء االيرانية ان البيانات المس��تلمة م��ن الفضاء ذات قيمة
رفيع��ة ج��دا ،قائ�لا «ان ه��ذه البيان��ات يمك��ن اس��تخدامها م��ن قبل جمي��ع المؤسس��ات التنفيذية
وستوفرها وكاالت الفضاء بناء على طلب هذه المؤسسات”.

محمد كشاورز زاده سفیرا للجمهوریة االسالمیة االیرانیة
في الصنی

اعلنت الخارجیة االیرانیة عن تعیین «محمد كشاورز زاده» سفیرا للجمهوریة االسالمیة
االیرانیة في الصین.
واعل��ن المتح��دث باس��م الخارجی��ة به��رام قاس��می ان كش��اورز زاده سیباش��ر مه��ام عمل��ه
كسفیر ایران الجدید لدی الصین بعد ایام قلیلة.
ویتولی كشاورز زاده حالیاً منصب مساعد وزیر الخارجیة والمدیر العام للشؤون االمریكیة
فی الخارجیة كما كان سفیرا الیران لدی فنزویال واوزبكستان.

