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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6041

في مراسم إحياء ملحمة  30كانون األول 2009

رئيس مجلس األرمن في أصفهان:

نائب قائد الحرس الثوري :أميركا في طريقها نحو األفول السياسي والعسكري وهذه حقيقة

y

العالمي في مختلف المجاالت

ق��ال نائ��ب قائد حرس الثورة االس�لامية العميد حس��ين
س�لامي ،اظه��رت اي��ران ان لديه��ا الق��درة واالمكاني��ات عل��ى
هزيمة االستكبار العالمي في مختلف المجاالت.
واض��اف العمي��د س�لامي ي��وم واألح��د في مراس��م إحياء
ملحم��ة ي��وم  9دي ( 30كان��ون األول /ديس��مبر  )2009والتي
اقيم��ت ف��ي س��احة اإلم��ام الحس��ين ف��ي طه��ران  :إن الش��عب
اإليران��ي العظيم قد س��جل أياما تاريخي��ة عظيمة ،موضحا
إن أول ايام اهلل ،هو يوم انتصار الثورة االسالمية في  11شباط
 ،1978حي��ث ان الش��عب اإليران��ي وباطاحت��ه لنظ��ام الش��اه
البائ��د ،ألح��ق ضرب��ة قاصم��ة باالس��تكبار العالم��ي والتي ال
ت��زال امي��ركا وحلفائها تعاني منها ،وكان أول فش��ل واضح
المريكا تم تسجيله باسم الشعب اإليراني.
وأض��اف نائ��ب قائد الحرس الث��وري اإليراني ،أن احتالل
وك��ر التجس��س األمريكي ف��ي طهران كان س��هم الخالص
للوج��ود السياس��ي األمريك��ي ف��ي األراض��ي المقدس��ة
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وهي ثورة كانت أكبر من
الثورة األولى.
وص��رح العمي��د س�لامي :إن النص��ر المذه��ل ف��ي ح��رب
غي��ر متكافئ��ة كان دلي�ل ً
ا آخ��ر عل��ى الق��درات اإليراني��ة ،و
التي قصمت ظهر االس��تكبار العالمي في الحرب المفروضة
( )1988 -1980وإن الش��عب اإليراني العظيم اثبت في مرحلة

الريجاني يعلن عن سحب
إستجواب وزير الجهاد الزراعي

أحدث إحصائيات لعدد الطالب
في ايران

اعل��ن رئي��س مجلس الش��ورى االس�لامي
عل��ي الريجان��ي ع��ن س��حب طل��ب اس��تجواب
وزي��ر الجهاد الزراعي محم��ود حجتي و الذي
كان من المقرر ان يتم أمس في المجلس.
واك��د الريجان��ي ي��وم االح��د ان تاكي��د
الحكومة ونواب المجلس على تعزيز التعاون
الثنائي كان السبب في سحب هذا الطلب.
واوض��ح ان لجن��ة الزراع��ة ف��ي المجل��س
والن��واب الذي��ن قد قدم��وا طلب االس��تجواب
اجتمع��وا م��ع حجت��ي وناقش��وا بع��ض محاور
االستجواب بما فيها تحديد السعر المضمون
للقمح وتعديل نظام مياه قنوات الري وتوسيع
انظم��ة الزراع��ة الدافئ��ة واالش��راف الج��اد
عل��ى تصدير واس��تيراد المحاصي��ل الزراعية
حي��ث اك��دوا ف��ي خت��ام اجتماعه��م عل��ى
ض��رورة تعزيز التعاون الثنائ��ي بين الحكومة
و المجلس.
يذكر ان  44نائبا في المجلس وقع على
طلب استجواب وزير الجهاد الزراعي و قدموه
ف��ي 19الش��هر الج��اري للهيئ��ة الرئاس��ية ف��ي
المجلس و كان من المقرر ان يتم استجواب
الوزي��ر االربع��اء الماض��ي لك��ن تزام��ن انعقاد
اجتماع مجلس الشورى االسالمي مع مراسم
تش��ييع آي��ة اهلل هاش��مي ش��اهرودي ،رئي��س
مجم��ع تش��خيص مصلح��ة النظ��ام ،ادى الى
إلغاء انعقاد الجلسة.

أظه��ر أح��دث التقاري��ر اإلحصائي��ة ف��ي ايران
ان إجمال��ي ع��دد الط�لاب ف��ي البالد خ�لال العالم
الدراسي االيراني  23( 96-97ايلول /سبتمبر-2017
21حزي��ران /يونيو )2018وصل الى  3ماليين و616
الفا و 114طالبا.
ووف��ق اح��دث احصائي��ة اعلنته��ا مؤسس��ة
األبح��اث والتخطي��ط للتعلي��م العال��ي ف��ي ايران،
ح��ول ع��دد الط�لاب ف��ي الجامع��ات االيراني��ة
الحكومي��ة وغير الحكومية ،ي��درس في الجامعات
الحكومية:
 378الفا و  8طالب في مرحلة دبلوم الدراسات
الجامعية العامة (،)Associate degreeمليون و
 174الفا و  995طالبا في مرحلة البكالوريوس258،
الف��ا و  169طالب��ا ف��ي مرحلة الماجس��تير 71،الفا
و  609ط�لاب ف��ي مرحل��ة الدكت��وراه المهني��ة86،
الف��ا و  131طالب��ا ف��ي مرحل��ة الدكت��وراه
التخصصية،كم��ا ي��درس ف��ي الجامع��ات غي��ر
الحكوميه في ايران حسب هذه االحصائية :
 276الف��ا و  433طالب��ا ف��ي مرحل��ة دبل��وم
الدراس��ات الجامعية العام��ة 901،الفا و  366طالبا
ف��ي مرحلة البكالوريوس 398،الفا و  117طالبا في
مرحلة الماجستير 16،الفا و  340طالبا في مرحلة
الدكتوراه المهنية
 54الف��ا و  946طالب��ا ف��ي مرحل��ة الدكت��وراه
التخصصية،ووفق �اً للتقرير ،ي��درس في المجموع
ثالث��ة ماليي��ن و  616الف��ا و  114طالب��ا ف��ي الع��ام
الدراسي االيراني.96-97

وزير الدفاع :أعداؤنا يستهدفون معيشة الشعب ورفاهيته

اك��د مس��ؤول األم��ن الداخل��ي ف��ي ح��رس
الثورة االس�لامية العمي��د علي نصيري بان العدو
الي��وم في اضعف حاالت��ه وهو يغادر المنطقة ولم
يحق��ق ش��يئا م��ن ورائ��ه وج��وده فيها رغ��م نفقاته
الباهظة.
وفي كلمة له في المس��جد الجامع بمدينة
آبس��رد التابع��ة لطه��ران القاه��ا في ذك��رى الهبة
الجماهيري��ة الت��ي احبط��ت الفتن��ة الت��ي تل��ت
االنتخابات الرئاس��ية يوم  30ديس��مبر عام ، 2009
قال ،ان االسالم االصيل يعني انه ال امكان الطماع

بت كليا :نظام الجمهورية اإلسالمية ينتمي الى جميع ابناء
الشعب بمن فيهم اآلشوريون

ق��ال رئي��س مجل��س األرم��ن ف��ي أصفه��ان (وس��ط) وجن��وب إي��ران ،في��روج ميناس��يان ان تاريخ
العالق��ات بي��ن المواطنين األرمن والمس��لمين في ايران والتعايش الس��لمي بينهم يعود الى أكثر
من  400عام ،مؤكدا ان هذه العالقة متينة جدا .
واض��اف ميناس��يان ف��ي مقابل��ة م��ع إرن��ا عش��ية رأس الس��نة الجدي��دة إن اهتم��ام الحكوم��ة
والسلطات اإليرانية بالمسيحيين األرمن بعد انتصار الثورة وقيام الجمهورية اإلسالمية االيرانية
أصبح أكثر من ذي قبل.
وأش��ار ال��ى الدعاي��ات الس��لبية ض��د الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ف��ي القن��وات التابع��ة
للجماعات المناهضة لها قائال :ان المواطنين االرمن في إيران يمارسون شعائرهم الدينية بحرية
كبي��رة بحي��ث ان حريته��م ف��ي إقام��ة الطق��وس واالحتف��االت ف��ي األعي��اد أكثر م��ن المواطنين
المسلمين.
واوض��ح رئي��س مجل��س األرم��ن في أصفهان وجن��وب إي��ران ان القنوات التلفزيوني��ة واالذاعية
االجنبي��ة تح��اول التحريض على الجمهورية االس�لامية والضغط عليها بب��ث اكاذيب توحي بان
اتباع االقليات الدينية بما في ذلك المسيحيين ال ينعمون بكامل الحريات واالحترام في ايران.
واش��ار الى حضور قائد الثورة االس�لامية آية اهلل العظمى الس��يد علي الخامنئي في الس��نوات
الماضي��ة ف��ي منزل ش��هداء االرمن خالل احتفاالت راس الس��نة الميالدي��ة لتهنئتم وتمني النجاح
له��م ،مبدي��ا اس��تغرابه م��ن وس��ائل االعالم االجنبي��ة التي تتحدث ع��ن تجاهل الحكوم��ة االيرانية
لحقوق االقليات الدينية.
ويس��كن نحو س��بعة االف مواطن مس��يحي ارمني في محافظة أصفهان ،يعيش معظمهم في
مدينة أصفهان.
ب��دوره ق��ال ممث��ل الطائف��ة اآلش��ورية ف��ي مجل��س الش��ورى اإلس�لامي ،إن النظ��ام المق��دس
للجمهورية اإلسالمية ليس فقط للمسلمين بل لجميع أبناء المجتمع ،بما في ذلك اآلشوريين،
وكل اإليرانيين لهم دور في انتصارات هذا النظام اإللهي.
واض��اف يونات��ن ب��ت كلي��ا :لق��د ش��ارك اآلش��وريون في انتص��ار الث��ورة اإلس�لامية ،الى جانب
اإليرانيي��ن اآلخري��ن ف��ي موقع النضال ضد نظام الش��اه القمعي ويعتبر حض��ور رجال الدين لهذه
األقلية الدينية في مطار مهرآباد عند وصول اإلمام الخميني (رض) الى أرض الوطن شرفا وفخرا
للطائفة اآلشورية.
وق��ال :لق��د كان اإلم��ام يعتق��د دائما أن الش��عب اإليراني ي��د واحدة لمواجهة أع��داء النظام،
ولهذا السبب في أن المجتمع اآلشوري يعمل بكافة كيانه من أجل تقدم هذا النظام.
وصرح ممثل اآلشوريين في مجلس الشورى اإلسالمي ،إن قائد الثورة االسالمية وخالل لقائه
عوائل الش��هداء المس��يحيين ،يتصرف بطريقة حميمة ودافئة مبعث دهش��ة وفخر لهذه الشريحة
من المجتمع ،ما يزيد من تمسكهم بالنظام.
وقال :لقد تمتعت إيران بمكاسب هائلة من خالل إنشاء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وهذه
ه��ي المس��ألة الت��ي اليطيق االس��تكبار العالم��ي بزعامة أمي��ركا ،رؤيتها ،وإن هذه التط��ورات باتت
كالشوكة في أعينهم.
وقال األمين العام لإلتحاد العالمي لآلشوريين :العدو يحاول منع تقدم إيران اإلسالمية عن
طريق الفتنة ووضع الموانع لخفض سرعة هذا التقدم ،واليوم حققت إيران إنجازات علمية كبيرة
من خالل جهود علمائها البارزين وقدمت نفسها كقوة إقليمية للعالم.

في عمليات قامت بها قوى األمن الداخلي

ضبط  4.6طن من اخملدرات في زاهدان و طن واحد و 820كغم في
خراسان الجنوبية

ندد وزير الدفاع االيراني العميد امير حاتمي بالحظر االقتصادي ،معتبرا ان اعداء النظام
االسالمي يستهدفون معيشة الشعب ورفاهيته.
وق��ال حاتم��ي ،ف��ي تصريح ادلى به امام حش��د من المدراء والمس��ؤولين في مؤسس��ة (اتكا)
للمبيع��ات ي��وم االحد ،ان كوادر الوزارة والمختصين في قطاع الصناعات الدفاعية اس��تطاعوا
تأمين المعدات واالسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة وهو ما بعث على تعزيز اقتدار البالد
وشموخها وقد نالت انجازات قيمة في قطاع الصناعات الدفاعية.
واش��ار ال��ى مج��ال (الخدم��ات) باعتباره��ا جانبا آخر من مس��ؤوليات وزارة الدفاع في اس��ناد
الث��روة االنس��انية للق��وات المس��لحة ،موضح��ا ان كافة ش��رائح ه��ذه القوات س��واء المحاربين
المتقاعدي��ن او التعبويي��ن والمعاقي��ن واس��ر الش��هداء يش��كلون أثمن ثروة إنس��انية للبالد وهم
يستحقون تقديم افضل الخدمات في المجالين النوعي والكيفي.
ولف��ت ال��ى ارتق��اء المس��توى المعيش��ي للن��اس مقارنة بمرحلة م��ا قبل الث��ورة ،موضحا ان
معايي��ر معيش��ة الش��عب ال يمك��ن مقارنته��ا بالفت��رات الس��ابقة لذل��ك فان الحف��اظ على رضا
المنتفعين من قبل المؤسسات الخدمية التابعة لوزارة الدفاع يكتسب اهمية بالغة.

مؤكد ًا بأن ايران اليوم رائدة للشعوب الرافعة لراية املقاومة

قائد عسكري :العدو يغادر املنطقة اليوم وهو في أضعف حاالته

اميركا في المنطقة وال شرعية لـ اسرائيل ونقف
امام اطماع المستكبرين.
واض��اف ،ان ال��دول االخ��رى اس��تلهمت م��ن
مقاوم��ة وصمود الجمهورية االس�لامية االيرانية
بحيث ان الجمهورية االس�لامية ال تقف لوحدها
ام��ام سياس��ات اميركا ب��ل ان فكر االم��ام الراحل
(رض) يتجلى ايضا في سوريا والعراق وفلسطين
واليمن والبحرين.
وف��ي جان��ب اخ��ر م��ن حديث��ه ص��رح العمي��د
نصي��ري ب��ان ملحم��ة  30ديس��مبر تع��د تجس��يدا

املواطنون املسيحيون في إيران يمارسون
شعائرهم الدينية بحرية كبيرة

y

إيران تمتلك القدرة على هزيمة االستكبار

الدفاع المقدس بانه قادر على الممانعة وبانه لن يهزم .
وأشار العميد سالمي ،الى أن يوم آخر من ايام اهلل تحقق
بتوجيه��ات قائ��د الث��ورة االس�لامية الش��جاع ،حي��ث س��جل
الش��عب اإليران��ي ف��ي ي��وم  9دي ( 30كان��ون األول /ديس��مبر
 ،)2009ملحمة اخرى واستطاع ان يفشل مخططات االعداء
وتحال��ف جميع القوى الش��ريرة الت��ي عقدت العزم على قلب
نظ��ام الحك��م ف��ي الب�لاد ،وتمك��ن الش��عب اإليران��ي م��ن دفن
اآلم��ال الموح��دة للق��وي العالمي��ة واذنابهم ف��ي الداخل في
مقبرة هذه األرض والى األبد.
وق��ال ،ان اي��ران يمكنها اليوم قطع الطريق امام اميركا
(ف��ي المنطق��ة) جوا وب��را وبح��را ..اميركا الي��وم في طريق
االف��ول السياس��ي والعس��كري وه��ذه حقيق��ة واقعية وليس��ت
امنية.
واعتب��ر ان م��ن اه��م مظاه��ر ه��ذا االف��ول ه��و انس��حاب
امي��ركا م��ن المنطق��ة م��ن دون تحقيق اي مكس��ب واضاف،
ان امي��ركا تعان��ي الي��وم م��ن التخب��ط ،اذ توق��ع االتف��اق
النووي ومن ثم تخرج منه ،وفي سوريا والعراق تنفق مليارات
ال��دوالرات وبالتال��ي تخ��رج م��ن دون اي مكس��ب ،لكنه��م رغ��م
هزائمه��م ه��ذه مازالوا يرك��زون على الش��عب االيراني ولكن
فليكون��وا عل��ى ثق��ة بانه��م س��يهزمون ام��ام هذا الش��عب هذه
المرة ايضا.
وجرت مراسم إحياء ملحمة يوم  9دي ( 30كانون األول
/ديسمبر  )2009ويوم البصيرة وتجديد البيعة مع الوالية في
طه��ران و جمي��ع الم��دن و المحافظ��ات االيرانية ي��وم االحد

بحضور حشود غفيرة وعدد من المسؤولين االيرانيين.
وش��ارك ف��ي المراس��م الت��ي ب��دأت ف��ي الس��اعة العاش��رة
صباح �اً بالتوقي��ت المحلي في س��احة االمام الحس��ين عليه
الس�لام (ش��رق طه��ران) أع��داد كبي��رة م��ن النس��اء والرجال
ومختل��ف الش��رائح بم��ا ذلك رج��ال الدين والط�لاب وقوات
التعبئة (البسيج) .ومن المثير لالهتمام هو الحضور الغفير
للمراهقين والشباب في المراسم باعتبارهم االجيال الثالثة
والرابعة للثورة االسالمية.
واطل��ق المجتمع��ون ش��عارات الم��وت المري��كا والم��وت
الس��رائيل وملحم��ة  9دي ي��وم فض��ح مثي��ري الفت��ن واعلن��وا
كرهه��م لع��داء مرتزق��ة االس��تكبار العالم��ي تج��اه اي��ران.
وتزامنا مع طهران جرت مراسم مماثلة في انحاء ايران.
وف��ي مث��ل ه��ذا الي��وم اي  30كانون األول /ديس��مبر عام
 2009خ��رج الش��عب االيراني في مس��يرات حاش��دة ف��ي ارجاء
الب�لاد تأيي��دا للموق��ف الح��ازم ال��ذي اتخ��ذه قائ��د الث��ورة
االسالمية ازاء احداث الشغب التي تلت االنتخابات الرئاسية
ف��ي نف��س الع��ام وتندي��دا بمثي��ري الش��غب والخارجي��ن ع��ن
القانون الذين تس��ببوا في االحداث واثاروا الش��غب ايضا في
ذكري يوم عاش��وراء الذي يحييه الش��عب االيراني المس��لم
ولم يراعوا حرمة هذا اليوم.
م��ن جانبه ن��ددت وزارة الدفاع االيراني��ة بمؤامرة الحظر
والح��رب االقتصادية وعدّتها مؤامرة فاش��لة لالعداء وفرصة
تاريخي��ة للش��عب في ذات الوق��ت لتعزيز قوته وحي��ازة قدرات
وطنية جديدة لضمان مستقبل البالد الزاهر.
وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع االيرانية يوم االحد ح ّيت
فيه ذكرى ملحمة  9دي (في مثل هذا اليوم من عام ،)2009
واعتبرت مبدأ والية الفقيه عمودا وركنا للنظام االسالمية
وضمانا لنظام الجمهورية االسالمية.
ووصفت االحداث التي جرت خالل الفتنة االميركية -
الصهيونية عام  2009على يد االعداء والعمالء بمثابة هزيمة
اخرى العداء الثورة االسالمية اللدودين وشموخا للشعب في
ايران االسمالية كما ان الحظر الظالم والحرب االقتصادية
الظالمة بمثابة استمرار لهذه المؤامرة اال ان عنصر الوقاية
ينبغي الحفاظ عليه عبر التحلي باليقظة والبصيرة واحباط
المؤام��رات المعقدة وحيله��م الرامية لتقويض االواصر بين
القائ��د والش��عب .ونوه��ت ال��ى تاري��خ الثورة االس�لامية على
مدى  40عاما يدلل على ان الشعب االيراني العظيم يمتلك
الطاق��ات الالزمة لتجاوز التحدي��ات الصعبة والفتن الكبرى
كم��ا ه��و الحال في س��وح البالد ضم��ن الح��رب االقتصادية
والمحاوالت الرامية للتأثير على معيش��ة الشعب والتضييق
عليه وكسر مقاومته حيث تعد هذه االمور من اهداف وآمال
االع��داء الخارجيي��ن والق��وى الداخلي��ة العميل��ة اال ان ه��ذه
الح��رب االقتصادي��ة س��تتحول الى فرصة تصن��ع التاريخ في
ساحة تقدم الثورة الى االمام وتعزيز القدرات الوطنية وانتاج
طاق��ات ذاتية ومحلية متميزة وحديثة من اجل الوصول الى
قم��م المفاخ��ر لضمان تحقيق مس��تقبل زاهر س��واءا للجيل
الحالي او المستقبلي.
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للوع��ي والوف��اء اله��داف االم��ام الراح��ل (رض)
وجلبت الفخر للجمهورية االس�لامية واضاف ،ان
الع��دو بع��د فتنة الع��ام  2009لم يترك الجمهورية
االس�لامية وش��انها بل جعل الح��رب الثقافية في
جدول اعماله.
كم��ا اعتب��ر الحرب االقتصادي��ة من اهداف
الع��دو االخ��رى لكس��ر صب��ر المواطني��ن وجعلهم
يس��يئون الظن بالجمهورية االسالمية وان يلحق
االض��رار م��ن الناحية المعنوية في مجال الحظر
ليتحول ذلك الى احتجاجات في الشوارع.

واك��د العمي��د نصي��ري ب��ان مقاوم��ة الثورة
االس�لامية عل��ى م��دى  40عام��ا ق��د اذاق��ت الع��دو
ال��ذل واله��وان وق��ال ،ان الع��دو الي��وم ف��ي اضع��ف
حاالت��ه وق��د اك��د ه��ذه المس��الة م��رارا وه��ي ان��ه
ل��م يحق��ق ش��يئا رغ��م االثم��ان الباهظ��ة الت��ي
انفقها وهو س��اع االن لمغ��ادرة المنطقة .واضاف،
ان الجمهوري��ة االس�لامية الي��وم رائ��دة للش��عوب
الرافع��ة لراي��ة المقاوم��ة وان اخ��ذ العب��ر م��ن
الماض��ي يمكن��ه العب��ور بن��ا م��ن ه��ذا المنعط��ف
التاريخي وان ما يحدث هو انتصار جبهة الحق.

اعل��ن قائد قوات االم��ن الداخلي في محافظة
سيس��تان و بلوجس��تان جن��وب ش��رق اي��ران العمي��د
محم��د قنب��ري ع��ن ضب��ط اربع��ة اطن��ان و 650
كيلوغرام��ا م��ن المخ��درات ف��ي مدين��ة زاه��دان
التابعة للمحافظة.
واضاف العميد قنبري ان قوات شرطة مكافحة
المخ��درات ف��ي مدينة زاه��دان بمحافظة سيس��تان
وبلوجس��تان تلق��ت معلوم��ات كان��ت تفي��د بم��رور
قافل��ة تحم��ل المخ��درات م��ن المناط��ق الحدودي��ة
بأتجاه مدينة زاهدان.
ورص��دت ف��رق العملي��ات الخاص��ة التابع��ه
لش��رطة مكافح��ة المخ��درات تح��ركات اعض��اء
ه��ذه العصاب��ة  .واضاف ان ه��والء المهربين كانوا
يس��تقلون س��يارتين و كان��وا بص��دد نق��ل كمي��ة
كبيرة من المخدرات الى داخل البالد.
وق��ال ت��م العث��ور عل��ى  1548كيلوغرام��ا م��ن
االفي��ون و  121كيلوغرام��ا م��ن الهيروئي��ن 41
كيلوغرام��ا م��ن الحش��يش و 15كيلوغرام��ا م��ن
المورفين .
واوضح العميد قنبري ان عمليات تفتيش مكان
اختفائه��م ادى ال��ى العث��ور عل��ى  2491كيلوغراما
م��ن االفي��ون و  241كيلوغرام��ا م��ن الهيروئي��ن 20
كيلوغرام��ا م��ن الحش��يش و  114كيلوغرام��ا من

المورفين وكذلك ضبط اسلحة نارية.
واكد ان قوى االمن الداخلي تتحلى باليقظة
وال يدخرون اي جهدا في مكافحة المخدرات.
ب��دوره اعل��ن قائ��د قوات الش��رطة في محافظة
خراس��ان الجنوبي��ة (ش��رق) ،العميد مجيد ش��جاع،
ع��ن ضب��ط ط��ن واح��د و 820كغ��م م��ن ان��واع
المخ��درات ف��ي منطقت��ي ديه��وك ونهب��دان به��ذه
المحافظة خالل الساعات الـ 48االخيرة.
وف��ي تصري��ح للمراس��لين على هام��ش الزيارة
التي قام بها محافظ خراسان الجنوبية لمقر قيادة
الش��رطة بالمحافظ��ة لالط�لاع على ه��ذه العملية،
لفت العميد ش��جاع الى ان مادة الهروئين المخدرة
تش��كل طن��ا واح��دا و 120كيلوغرام��ا م��ن اجمال��ي
المخدرات التي ضبطت خاللها؛ الفتا الى مصادرة
 3س��يارات واعتق��ال ثالث��ة عناص��ر في اط��ار عملية
الكشف عن هذه المادة المخدرة.
كم��ا اش��ار العمي��د ش��جاع ال��ى اعتق��ال 50
مهربا للمخدرات في  6مراحل خالل الساعات الـ48
االخيرة ومصادرة  13سيارة.
وتابع انه تم ضبط  30طنا من انواع المخدرات
ف��ي محافظ��ة خراس��ان الجنوبي��ة منذ بداي��ة العام
االيران��ي الحال��ي ف��ي ( 21م��ن ش��هر آذار /م��ارس
الماضي).

املرجع نوري همداني :إنسحاب القوات األميركية من سوريا إنتصار
للمجتمع اإلسالمي

أكد المرجع الديني آية اهلل حسين نوري همداني ،نحن اليوم نشهد في المنطقة أحداثا جيدة جيدا
بما في ذلك إنسحاب أميركا وحلفائها من سوريا والعراق؛ ما يشكل رمزا إلنتصار المجتمع اإلسالمي.
وخالل لقائه جمعا من الطالب الجامعيين من لبنان ،أضاف آية اهلل نوري همداني نحن اليوم نشهد
حق��ا يقظ��ة ش��عوب المنطق��ة وتق��دم الثورة والجمهورية اإلس�لامية .وأك��د في تتمة حديث��ه على ضرورة
تعزي��ز التش��اور والتضام��ن بي��ن النخب ف��ي البلدان اإلس�لامية ،من أجل التغلب على مش��اكل المجتمع
اإلس�لامي .وأوض��ح آي��ة اهلل ن��وري همدان��ي ،ان أهل العلم هم الذين يحثون الن��اس على اإللتزام بالتعاليم
الدينية والجهاد ومواجهة األعداء؛ مؤكدا أهمية الواجب الملقاة على عاتق العلماء.

