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ّ
ويوظف بالون االتصاالت

مؤكد ًا عدم تحقق أي تغيير في املنطقة بدون إيران

مركز أبحاث الفضاء االيراني يطور القمرين اإلصطناعيني «ناهيد »2و قمر«سها»
* جامعات ايرانية تتبنى مشروع ًا دولي ًا يحمل عنوان «القمر الطالبي الصغير»

حص��ل جن��اح مرك��ز األبح��اث الفضائي��ة
االيران��ي خ�لال إقامة المعرض التاس��ع عش��ر
لألبحاث وتقنية التسويق ،على عنوان «الجناح
المتف��وق» بفض��ل م��ا حص��ده م��ن امتي��ازات
كب��رى .وت��م قبل أيام منح هذا الجناح ش��هادة
تقدير وتم إختيارها كأفضل جناح.
واُنج��زت عملي��ة اإلختي��ار ه��ذه ،بع��د تقيي��م

ميدان��ي وبن��ا ًء عل��ى ع��رض مؤش��رات تقني��ة
متط��ورة ،فض�ل ً
ا عن نج��اح المركز ف��ي إقامة
جن��اح لع��رض نش��اطاته وتقدي��م خدم��ات
مناسبة لزوار الجناح.
وع � َرض ه��ذا الجناح االيران��ي تقنيات ومنها
عملي��ة التقيي��م ع��ن ُبع��د للم��زارع والحق��ل
الزراع��ي وجه��از الغ��از الب��ارد ولوح��ات للطاقة

الشمس��ية ومح��والت الكتروني��ة واللوح��ات
الثنائي��ة وق��ارورات ّ
مغط��اة فضائي��ة وعج�لات
التفاعل.
وفي حديث لمراسل ارنا قدمت مديرة مكتب
رئي��س مرك��ز األبح��اث الفضائي��ة االيران��ي
ورئيس��ة العالق��ات العام��ة والعالق��ات الدولي��ة
«فاطم��ة عل��ي م��ردي» ش��رحا ح��ول منج��زات

ان المركز يقوم حالياً
هذا المركز و اضافت ّ
بتنمية وتطوير القمرين الفضائيين «ناهيد»2
و قمر«س��ها» اإلصطناع��ي التقييم��ي ،واع��د ًة
بإطالق كال القمرين العام القادم.
كم��ا أش��ارت عل��ي م��ردي ال��ى مش��روع دولي
يحم��ل عن��وان «القم��ر الطالب��ي الصغي��ر»
واوضح��ت ان منطم��ة تع��اون آس��يا واوقياني��ا
الفضائ��ي (ابس��كو) دع��ت المرك��ز ال��ى تبن��ي
المشروع بمشاركة جامعات ايرانية.
ان ايران س� ّ
وأضافت ّ
�توظف بالون االتصاالت
ال��ذي بإمكان��ه تقدي��م خدم��ة اإلتص��ال كم��ا
قدمت من خالل استخدامها خدمات االنترنت
لل��زوار خالل مس��يرات األربعين الحس��يني في
هذا العام عند معبر مهران الحدودي.
وقال��ت ّ
إن منظم��ة األن��واء الجوي��ة كممثل
ع��ن وزارة الط��رق ال��ى جان��ب مرك��ز االبحاث
الفضائي��ة كممثل ع��ن وزارة اإلتصاالت وقعا
عل��ى مذكرة تفاهم إلع��داد رادار رصد األنواء
الجوية.
ويتك��ون مرك��ز األبحاث الفضائ��ي االيراني
حالي �اً م��ن  5مراك��ز أبح��اث ومرك��ز دراس��ي
واح��د و ينش��ط ف��ي مج��ال أنظم��ة األقم��ار
الصناعي��ة والنق��ل الج��وي والفضائ��ي ،فض ً
ال
عن وجود  3مراكز تابعة له في اصفهان(وسط
الب�لاد) تهت��م بش��ؤون أبح��اث الطاق��ة والم��واد
ومرك��ز أبح��اث واحد للميكاني��ك في مدينة
للمزل� ِ�زالت الفضائية
ش��يراز(جنوب) ومركز َ
في مدينة تبريز( شمال غرب).
واقي��م المع��رض التاس��ع عش��ر لالبح��اث
والتقنيات وفن التسويق في طهران من 15حتى
 27ديس��مبر  2018تم خالل��ه عرض مايزيد عن
 20منجز ومنتج ايراني علمي وهندسي.

شارك فيها مسؤولون حكوميون وعسكريون

إقامة مراسم تأبني آية الله
الشاهرودي في مسجد أرك

اُقيم��ت صب��اح ي��وم الس��بت مراس��م تأبي��ن وإحي��اء ذك��رى آية اهلل
الش��اهرودي الرئي��س الراح��ل لمجمع تش��خيص مصلح��ة النظام،
شارك فيها مسؤولون حكوميون وعسكريون في مسجد أرك بطهران.
كما ش��ارك في المناس��بة أعضاء من مجمع تش��خيص مصلحة
النظام ومجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور ومسؤولون
من السلطة القضائية وعدد من فئات الشعب.
وب��دأ األحتف��ال بع��د تالوة آيات من الذكر الحكيم بقراءة رس��الة
ع��زاء قدّمه��ا قائ��د الث��ورة االس�لامية بمناس��بة رحي��ل الش��اهرودي
ورس��الة م��ن رئي��س الس��لطة القضائي��ة ورس��الة آي��ة اهلل س��يد عل��ي
السيستاني.

خالل لقائه العبادي

وحض��ر المراس��م رئي��س الس��لطة القضائي��ة آي��ة اهلل ص��ادق آملي
الريجان��ي ورئي��س مكت��ب س��ماحة قائ��د الث��ورة االس�لامية حج��ة
االس�لام محم��دي كلبايكان��ي وأمين عام مجلس صيانة الدس��تور
أحمد جنتي.
يُذك��ر بأن آية اهلل هاش��مي ش��اهرودي وبع��د معاناته الطويلة مع
الم��رض ،توف��ي ف��ي الس��اعة العاش��رة م��ن مس��اء االثني��ن الماض��ي
 19ديس��مبر بالتوقي��ت المحلي (السادس��ة والنصف مس��اء بتوقيت
غرينتش) عن عمر ناهز  70عاما.
و ولد آية اهلل هاشمي شاهرودي في العام  1948في مدينة النجف
االش��رف ف��ي الع��راق وكان عضواً ف��ي مجلس صيانة الدس��تور في
دوراته الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
وفي العام الماضي تولي آية اهلل هاش��مي ش��اهرودي رئاسة مجمع
تش��خيص مصلحة النظام بقرار من س��ماحة القائد ،وكان رئيس �اً
للمجل��س االعل��ى لحل الخالفات وتنظيم العالقات بين الس��لطات
الثالث بقرار من سماحته ايضاً.

قائد مقر البناء واإلعمار :أثبت الشعب دوم ًا دعمه
للجمهورية االسالمية
ص��رح قائ��د مق��ر البن��اء واالعم��ار العمي��د عظي��م ابراهي��م ب��ور بان ه��دف االس��تعمار هو
االطاحة بالجمهورية االسالمية عبر ترويج الليبرالية في البالد.
وفي كلمته التي القاها عند بدء مراسم الدورة العاشرة لمهرجان عمار لالفالم الشعبية
المق��ام في مدينة نيش��ابور ش��رق اي��ران ،قال العميد ابراهي��م بور ،ان االم��ام الراحل (رض)
سلم الثورة االسالمية للشباب وان التاسع من دي (الهبة الجماهيرية التي احبطت الفتنة
الت��ي اعقبت االنتخابات الرئاس��ية في  30ديس��مبر ع��ام  ،)2009كان حصيلة لوعي مبادرة
الجيل الثالث للثورة.
وتابع قائال ،ان تدابير قائد الثورة االس�لامية عند حدوث المش��اكل مرتكزة على اس��اس
نهج البالغة وينبغي علينا ال نقصر في توعية الشباب الن الفتن القادمة اكبر بكثير من
الماضية.
واك��د العمي��د ابراهي��م ب��ور ،ان الدول��ة التي تس��عى للديمومة عليه��ا ان تحظى بالدعم
الش��عبي واض��اف ،ان��ه عل��ى مدى عمر الثورة االس�لامية وقع  52انقالبا وم��ن ثم اغتيال 17
الفا من المواطنين (على يد زمرة خلق االرهابية في االعوام االولى التي تلت انتصار الثورة
االس�لامية) والح��رب المفروض��ة لفت��رة  8اع��وام (التي ش��نها نظام صدام ض��د الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة ف��ي االع��وام  )1988-1980بدعم من  36دولة ،حيث اثبت الش��عب دوما
دعمه للجمهورية االسالمية.
واكد قائال ،ان هدف االستعمار هو الدخول الى مرحلة االطاحة بالجمهورية االسالمية
االيراني��ة عب��ر تروي��ج الليبرالي��ة االقتصادي��ة والسياس��ية والثقافي��ة ف��ي الب�لاد وق��د تابع
االستكبار هذا الهدف بصورة ممنهجة على مدى االعوام االربعين الماضية.
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وزير الداخلية :أمريكا وفي ترتيب املشهد
الدولي باتت في عزلة
ق��ال وزي��ر الداخلي��ة ،إن تأثي��ر إي��ران على
الساحة الدولية قد ثبت ،ومن دون إيران لن
يكون هناك تغيير في المنطقة.
واض��اف عبدالرض��ا رحمان��ي فضل��ي
ف��ي اجتم��اع لجن��ة االقتص��اد المق��اوم ف��ي
محافظة بوش��هر (جنوب) ،إن ممانعة إيران
وصمودها بات واضحا ،وتحولت الجمهورية
اإلسالمية ،التي تحدثوا دوما عن تدميرها،
الى دولة مؤثرة على الساحة الدولية .
وق��ال ،إن ه��ذا التاثي��ر بالنس��بة إلي��ران
ف��ي المنطق��ة بس��بب التعام�لات الكبي��رة
والصالت ،خاصة مع الدول المجاورة  ،وقد
أفضي الى مصير مشترك معهم.
وأض��اف رحمان��ي فضل��ي أن��ه ف��ي ه��ذا

الص��دد ،عندم��ا تتع��رض ه��ذه البل��دان
لهجم��ات من قب��ل الع��دو ،ف��إن الجمهورية
اإلس�لامية اإليراني��ة ل��ن تت��ردد ف��ي تقديم
العون فيما إذا ُطلب منها ذلك.
وص��رح وزي��ر الداخلي��ة إن امري��كا وف��ي
ترتي��ب المش��هد الدول��ي ،بات��ت ف��ي عزل��ة
نتيج��ة اجراءاتها ض��د إيران ،ول��ن ترافقها
باإلضاف��ة ال��ى الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة
الذري��ة ،أوروب��ا وروس��يا والصي��ن وبل��دان
المنطقة.
وأض��اف رحماني فضلي ،أن اس��تطالعات
ال��رأي الع��ام العالم��ي ،اعتبر إي��ران الطرف
ال��ذي التزم بتعهداته ،فيما انتهكت امريكا
التزاماتها الدولية.

قائد القوة البرية :جميع حدود البالد آمنة تمام ًا
ق��ال قائ��د القوة البرية التابعة للجي��ش االيراني العميد كيومرث حيدريّ :
إن قوات الجيش
االيراني مستق ّرة باقتدار وقوة على الحدود الشرقية للبالد.
وف��ي تصري��ح ل��ه لمراس��ل وكال��ة إرنا أض��اف العميد حي��دري ّ
بأن الق��وات االيراني��ة إتخذت
مواقعه��ا عل��ى الح��دود مع أفغانس��تان ،موضح �اً ّ
بأن الغاي��ة من هذه الخطوة هي رفع مس��توى
األمن ومضاعفته.
ّ
وأك��د العمي��د حي��دري ّ
أن جميع حدود البالد آمنة تمام �اً وال تهديد يواجه البالد من جانب
ً
ّ
هذه الحدود ،مصرحا بأن استقرار قوات الجيش في الحدود الغربية اليوحي بوجود تهديد بل
هو آت في إطار قيام قوات الجيش بمهامه المحالة اليه.
وق��ال قائ��د الق��وة البري��ة التابعة للجيش االيران��يّ :
إن الجيش االيراني بقيادة س��ماحة قائد
الثورة االسالمية يتمتع حالياً بجهوزية كاملة.
وكان قائد أركان القوات المسلحة االيرانية اللواء محمد باقري قد أعلن عن تولي الجيش
مهمة حراسة الحدود مع أفغانستان ،معتبراً ذلك بانه يزيد من أمنها.

مسجدي يؤكد على مواصلة دعم إيران للعراق

التق��ى الس��فير االيراني ف��ي بغداد ايرج مس��جدي
رئيس الوزراء العراقي الس��ابق حيدر العبادي وبحث
معه مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.
وبح��ث الجانب��ان خ�لال اللق��اء العالق��ات الثنائية
والتع��اون بي��ن البلدي��ن واالوض��اع االقليمي��ة
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.
واك��د العب��ادي عل��ى أهمي��ة ص��ون االنج��ازات
واالنتصارات على جماعة داعش االرهابية في العراق
والت��ي اث��رت ايجابا على االوض��اع ومكافحة االرهاب
ف��ي المنطق��ة .ب��دوره اكد مس��جدي عل��ى مواصلة
دع��م الجمهورية االس�لامية االيراني��ة للعراق خالل
فترة اعادة االعمار معلنا استعدادها للتعاون الشامل
مع بغداد في جميع المجاالت.
ويع��د ه��ذا اللقاء اول لقاء بين الس��فير مس��جدي
م��ع العبادي بع��د انتهاء فترة عمله كرئيس للوزراء
في العراق.

حمود والنابلسي يستقبالن ً
وفدا من وزارة اإلرشاد يزور لبنان

إس��تقبل كل من رئيس اإلتحاد العالمي لعلماء المقاومة الش��يخ ماهر حمود و الش��يخ
عفي��ف النابلس��ي وف��دًا م��ن وزارة الثقاف��ة و اإلرش��اد االس�لامي ف��ي الجمهورية اإلس�لامية
اإليراني��ة ،برئاس��ة رض��ا حبي��ب أرزان��ي المش��رف عل��ى نش��اط المس��اجد في كاف��ة أنحاء
الجمهوري��ة ،كم��ا حض��ر م��ع الوف��د الش��يخ غال��ب ح�لال رئيس مرك��ز اإلم��ام الخميني
الثقاف��ي ف��ي النبطي��ة ،وكان��ت الزي��ارة مناس��بة للت��داول ف��ي الش��ؤون العامة وفي نش��اط
المساجد بشكل خاص.

والعالقات االيرانية التركية تشهد تطور ًا في القطاع العالجي

وزير الصحة :إضافة  31500سرير للمستشفيات خالل  5أعوام
أعل��ن وزي��ر الصح��ة والع�لاج والتعلي��م الطب��ي
االيران��ي حس��ن قاضي زادة هاش��مي انه ومنذ بدء
مه��ام حكوم��ة التدبي��ر واالم��ل (ع��ام  )2013لغاية
االن تم��ت اضاف��ة  31500س��رير للمستش��فيات
ف��ي الب�لاد .وف��ي تصري��ح ادل��ى به الجمع��ة خالل
مراس��م افتتاح مستش��فى جديد في مدينة باشت
بمحافظ��ة كهكيلوي��ة وبوي��ر احمد جن��وب غرب
اي��ران ،ق��ال قاض��ي زادة هاش��مي ،ان ع��دد االس��رة
ف��ي المستش��فيات الت��ي ت��م ايجاده��ا خ�لال فترة
الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة ( 5اعوام)
لغاية االن يعادل ربع عدد اس��رة المستش��فيات في
الب�لاد من��ذ بدايته��ا .يذكر ان هنال��ك االن 120
الف س��رير في مستش��فيات البالد .واعتبر تغطية
الضم��ان الصح��ي ل �ـ  10ماليي��ن ش��خص ف��ي
االحياء العشوائية في ضواحي المدن من خدمات
الحكوم��ة ف��ي مج��ال الصح��ة والع�لاج .واش��ار
ال��ى االمكاني��ات المح��دودة ومطال��ب المواطنين
قائ�لا ،ان المس��ؤولين وم��ن اج��ل تحقي��ق مطالب
المواطني��ن مضط��رون لتصني��ف االحتياج��ات

حسب االولويات .من جانب آخر التقى جان بابائي
خالل الزيارة بالدكتورة أمينة آلب وزيرة الصحة
التركي��ة وم��دراء ش��ؤون الصحة االت��راك ،ناقش
معه��م قضاي��ا واردة في ش��ؤون إدارة المستش��فيات
وتوظي��ف نظ��ام المعلوم��ات المستش��فوي وإدارة
الم��وارد خاصة ما يتعلق بالكوادر البش��رية .كما
التق��ى ج��ان بابائ��ي خالل الزيارة بمدير قس��م زرع
األعض��اء التاب��ع ل��وزارة الصح��ة التركي��ة «مراد
اوز ت��رك» ،وتب��ادل مع��ه الح��وار ح��ول قضاي��ا زرع
االعضاء والخاليا واألنسجة والشؤون ذات الصلة
برف��ع مس��توى مؤش��رات الس�لامة .ورافق مس��اعد
وزي��ر الصح��ة االيران��ي ف��ي الش��ؤون العالجية في
زيارت��ه ه��ذه ،وفد من م��دراء ايرانيي��ن عاملين في
مج��ال الصحة والعالج من ال��وزارة .وكانت ايران
قد وقعت خالل الزيارة التي قام بها الرئيس حسن
روحان��ي ال��ى تركي��ا وعلى هامش مش��اركته في
اإلجتم��اع الخام��س للمجل��س االعل��ى للعالق��ات
االستراتيجية الثنائية ،مذكرتي تفاهم في قطاع
الصحة والعالج وفي قطاع اإلتصاالت واالعالم.

السفير اإليراني ورئيس هيئة األركان الباكستانية
يبحثان توسيع العالقات بني البلدين

أحكام جديدة بشأن املفسدين
االقتصاديني ستصدر قريب ًا

إستجواب وزير الجهاد الزراعي
في البرملان ..اليوم األحد

السفير االيراني في لندن :ابن سلمان
وترامب ونتنياهو يواجهون األزمات

بحث سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في باكستان مهدي هنردوست مع رئيس هيئة
األركان المش��تركة الباكس��تانية ( )CJCSCالجن��رال زبي��ر محم��ود حي��ات القضاي��ا ذات
المنفعة المتبادلة.
كم��ا ناق��ش الس��فير هنردوس��ت والجن��رال محم��ود حي��ات القضاي��ا الدفاعي��ة والمواضي��ع
الثنائي��ة ف��ي اللقاء الذي جري في مقر هيئة األركان المش��تركة للجيش الباكس��تاني في
راولبندي .الجدير باالشارة الى إن التعاون والعالقات الدفاعية بين إيران وباكستان قد زادت
بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة.
علماً إن القائد العام للجيش الباكس��تاني ،الجنرال جاويد باجوا  ،كان قد زار طهران في
 2017على رأس وفد عسكري رفيع المستوى ،من أجل تعزيز مستوى العالقات العسكرية واألمنية
بين ايران وباكستان ،ومناقشة القضايا اإلقليمية والثنائية ،خاصة الحدود المشتركة .
كم��ا زار الل��واء محم��د باق��ري ،رئي��س أركان الق��وات المس��لحة في الجمهورية اإلس�لامية
اإليراني��ة ،باكس��تان ف��ي نهاية تموز  /يوليو الماضي ،والتقى كبار المس��ؤولين العس��كريين
والسياس��يين في اس�لام اباد .وخالل العام الحالي ،تبادلت الوفود العس��كرية الثنائية الزيارات
بين إيران وباكستان في اطار توسيع التعاون بين البلدين.

اك��د مدع��ي المحاك��م العام��ة والثورية بطه��ران محمود
جعف��ري دول��ت آب��ادي ع��زم الس��لطات الثالث عل��ى المكافحة
الجدي��ة للفس��اد االقتص��ادي ،الفت��ا ال��ى ان احكام��ا قضائي��ة
جديدة ستصدر قريبا في هذا الصدد.
وقال جعفري دولت آبادي في تصريح له ان السلطات الثالث
عازمة على المكافحة الجدية للفساد االقتصادي وان هنالك
احكاما جديدة في الطريق بالتاكيد.
واض��اف ،ان الس��لطة القضائي��ة بصفته��ا الضام��ن الرئيس
للعدالة قد بدات عملها في هذه القضية ودخلت فيها بجدية
الى جانب مسؤولياتها االخرى المناطة بها وكونوا على ثقة
باننا سنعمل في مجال مكافحة الفساد كمطلب وطني.
وق��ال مدع��ي ع��ام طه��ران ،ان هنال��ك االن ملف��ات مهم��ة
مفتوحة في النيابة وسيتم اصدار االحكام بشانها.

يعتزم مجلس الش��ورى اإلس�لامي اس��تجواب وزير الجهاد الزراعي
محمود حجتي ،اليوم االحد  30ديسمبر.
ويعقد مجلس الشورى االسالمي جلسة استماع علنية يوم االحد
المقبل والثالثاء واالربعاء ،وفقا لتقرير صادر عن مراسل ارنا.
وكان م��ن المق��رر أن يت��م اس��تجواب وزي��ر الجه��اد الزراع��ي ي��وم
االربع��اء ف��ي المجل��س ،لك��ن وبس��بب تزام��ن انعقاد جلس��ة مجلس
الش��ورى االس�لامي مع مراس��م تش��ييع آية اهلل هاش��مي ش��اهرودي،
رئي��س مجم��ع تش��خيص مصلح��ة النظ��ام ،فق��د ت��م الغ��اء انعق��اد
الجلس��ة .وت��م تس��ليم طل��ب اس��تجواب وزي��ر الجه��اد الزراع��ي ال��ى
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عضوا على الطلب .ومن بين أهم محاور االس��تجواب بأن الحكومة
لم تمتثل لس��عر الش��راء المضم��ون للمنتجات الزراعية األساس��ية،
وحظ��ر تصدي��ر المنتجات الفائضة عن الحاجة وعدم تنفيذ أحكام
خطة التنمية السادسة في القطاع الزراعي .

تح��دث الس��فير االيران��ي ف��ي لن��دن حمي��د بعيدي
نج��اد ع��ن االزم��ات االخي��رة الت��ي واجهه��ا الرئي��س
االميرك��ي دونال��د ترام��ب ورئي��س وزراء الكي��ان
الصهيون��ي بنيامي��ن نتنياه��و وولي العهد الس��عودي
محمد بن سلمان.
وف��ي تغري��دة ل��ه عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماعي
«تويتر» كتب بعيدي نجاد :ان ترامب وبعد الفش��ل
في انتخابات مجلس النواب واجه عزل بعض اعضاء
حكومت��ه وتعطي��ل الحكوم��ة .اب��ن س��لمان بقتل��ه
خاشقجي خلق االزمة لنفسه وبالده .نتنياهو اصبح
يواجه مصيرا مجهوال بعد تصاعد اجراءات الشرطة
ض��د اعم��ال الفس��اد المته��م به��ا وح��ل الكنيس��ت
(البرلمان).

