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مشير ًا إلى االنتصارات التي تحققت في العراق واليمن وسوريا وفلسطني

املرجع الديني مكارم شيرازي :زيارة ترامب
اللصوصية للعراق دليل كراهية الشعوب له

الرئيس روحاني يعني سعيد رضا عاملي أمين ًا للمجلس
األعلى للثورة الثقافية
ّ
عي رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الشيخ حسن روحاني ،مبوجب قرار رئاسي ،حجة
اإلسالم (سيد سعيد رضا عاملي) أميناً للمجلس األعلى للثورة الثقافية .وأف��ادت وكالة مهر
لألنباء بأن الرئيس اإليراني عني مبوجب قرار رئاسي حجة اإلس�لام (سيد سعيد رضا عاملي)
أميناً للمجلس األعلى للثورة الثقافية ملدة أربع سنوات.
واشار روحاني يف هذا القرار إىل مسرية حجة اإلسالم (سيد سعيد رضا عاملي) العلمية واإلدارية
القيمة ،سائ ً
ال الباري عز وجل النجاح له يف أداء املهام املوكلة إليه.

إيران تؤكد استمرار مساعيها لتحرير جنودها اخملتطفني
في باكستان
أكد رئيس جلنة األمن القومي والسياسية اخلارجية يف جملس الشورى اإلسالمي ان إيران
تبذل جهودا لتحرير ما تبقى من جنودها املختطفني من قبل مجاعات إرهابية.
وأف��ادت وكالة تسنيم الدولية لألنباء أن حشمت اهلل فالحت بيشة قال يف حوار مع مراسل
تسنيم يف حمافظة كرمان (جنوب غ��رب) ،ان احمل��ادث��ات مستمرة بني إي��ران وباكستان بغية
حترير حرس احلدود (اإليرانيني) املختطفني .وأضاف ،ان حمادثات جارية بني مسؤولي احلدود
والدوبلوماسية الرمسية لتحرير حرس احلدود ،كما أن السيد ظريف يتابع األمر بنفسه.
وأوضح فالحت بيشة انه أجرى مرات عديدة اتصاالت مع السفارة الباكستانية (يف إيران)،
كما ان رئيس جلنة العالقات اخلارجية واألمن يف جملس الشورى اإلسالمي أجرى حمادثات مع
السفرية الباكستانية (يف طهران) يف هذا الشأن.

حفيد اإلمام الخميني يلتقي الشيخ عيسى قاسم
في النجف األشرف

ضرورة العمل من خالل تطوير آليات الرقابة من
أجل الحد من تهريب السلع

اعترب امل��رج��ع ال��دي�ني آي��ة اهلل ناصر م��ك��ارم ش�ي�رازي ،زي���ارة الرئيس
األمريكي ترامب اللصوصية للعراق دليال على كراهية الشعوب له.
وخ�لال استقباله وزي��ر االقتصاد واملالية فرهاد دج بسند يف مدينة
قم املقدسة ،اشار آية اهلل مكارم شريازي ،اىل زيارة ترامب خلسة للعراق
وقال ،ان القيام بالزيارة بهذه الطريقة اللصوصية مؤشر على كراهية
مثل هؤالء لدى الشعوب ،يف الوقت الذي حقق فيه االح��رار الكثري من
االجنازات يف اليمن وسوريا وفلسطني.
واعترب االنتصارات اليت حتققت يف العراق واليمن وسوريا وفلسطني،
بانها حتمل معها بشائر االمل جلبهة املقاومة.

وانتقد املرجع الديين آية اهلل مكارم ش�يرازي اولئك الذين يدعون
للتفاوض مع أمريكا حلل مشاكل البالد حسب تصورهم ،واكد بان
اول ما تقوله أمريكا إلي��ران عند طاولة املفاوضات هو ان تتخلى عن
برناجمها النووي وصوارخيها وال تدعم جبهة املقاومة يف املنطقة ضد
الكيان الصهيوني وقال ،انه ماذا يبقى بعد ذلك للتفاوض بشانه؟ اال
يدرك هؤالء بأن هدفهم (األمريكيون) االساس هو اسقاط اجلمهورية
اإلسالمية؟
ويف جانب آخر من حديثه اكد املرجع الديين ضرورة تعزيز الرقابة
على اداء البنوك والتفكري حبلول للسيولة ومنها توجيهها حنو العمل
املنتج.
كما اكد ضرورة العمل من خالل تطوير آليات الرقابة واالشراف
من اج��ل احل��د من تهريب السلع واحليلولة دون ح��دوث االختالسات
واستغالل الثغرات من قبل املفسدين االقتصاديني.

ممثل اآلشوريني في مجلس الشورى اإلسالمي:

إيران تضم ألوان قوس قزح من األديان في العالم

وصف ممثل اآلشوريني يف جملس الشورى اإلسالمي ،إي��ران ،بانها تضم أل��وان قوس قزح من
األديان يف العامل ،قائال إن املدافعني عن حقوق اإلنسان ،سيدركون جيدا ان الديانات املختلفة
تعيش جنبا اىل جنب يف إيران .و يف كلمته أمام احتفال أقامه رئيس بلدية طهران لزعماء الدين
والشخصيات البارزة واملواطنني املسيحيني (األرمن واآلشوريني)ّ ،
أكد يوناتن بت كليا ،إن أتباع
الديانات املختلفة يف إيران يعيشون بسالم جنبا اىل جنب ،وعلى دعاة حقوق اإلنسان والدميقراطية
أن حيتذوا بهذا النموذج .هذا االحتفال ،أقيم مبناسبة بدء السنة امليالدية اجلديدة ،باستضافة
رئيس بلدية العاصمة بريوز حناجي وحبضور عدد من عوائل الشهداء املسيحيني الذين دافعوا عن
وطنهم جنبا اىل جنب مع املقاتلني املسلمني .كما شكر رئيس أساقفة األرمن ،سبوه سركيسيان،
رئيس بلدية طهران على اقامة هذا احلفل ،ومثن مواقف قائد الثورة اإلسالمية ورئيس اجلمهورية
على اهتمامهما باتباع األديان املختلفة وتفقدهما لعوائل الشهداء املسيحيني .
واشار اىل األهمية اخلاصة اليت توليها إيران ومدينة طهران مبيالد السيد املسيح (ع) ،وقال :
هذا األمر هو كنز خاص من الثقافة واحلضارة اإليرانية واإليرانيني.
وصرح سركيسيان  :يف بعض مناطق العامل ميتنعون عن التهنئة مبيالد السيد املسيح ويرونه
ذنبا ،وتابع :إن تكريم ميالد املسيح مستمد من فهم املؤمنني لألديان السماوية ،ألن الرسالة
املشرتكة للكتاب املقدس للمسيح والقرآن الكريم ،هي االحرتام واحملبة لبعضهم البعض.

محافظ طهران :يحتمل
أن مادة كيمياوية مصدر
الرائحة الكريهة التي
انتشرت في العاصمة
ص��رح حمافظ طهران ان��وش�يروان حمسين
ب��ن��دب��ي ،أن��ه م��ن احملتمل ج��دا أن ت��ك��ون م��ادة
كيمياوية مثل (مركابتان) مصدر الرائحة
الكريهة ال�تي انتشرت يف اج��واء طهران عدة
ساعات مساء االربعاء.
ويف تصريح ادىل به للصحفيني على هامش
زي��ارت��ه التفقدية ملركز تنقية املياه يف بلدة
(اس��ل�ام ش��ه��ر) ج��ن��وب ال��ع��اص��م��ة ط��ه��ران ق��ال
حمسين بندبي ،ان جلنة ادارة االزمة واالجهزة
ذات الصلة قامت منذ انتشار الرائحة الكريهة
باختاذ العديد من االج���راءات ملعرفة مصدر
الرائحة.
واضاف ،ان البعض احتمل حدوث كسر يف
انابيب مياه الصرف الصحي او الغاز او عوامل
اخرى اال ان التحقيقات اليت اجريت اثبتت ان
ايا من هذه العوامل مل تكن السبب يف الرائحة
الكريهة.
وت���اب���ع حم��اف��ظ ط���ه���ران ،ان���ه م���ن امل��رج��ح
كثريا ان تكون مصدر الرائحة الكريهة مادة
كيمياوية مثل (مركابتان) قد اريقت عمدا
او سهوا يف مكان ما من العاصمة.
واوضح بان انتشار الرائحة استغرق ما بني
 2اىل  3ساعات ولكن التحقيقات اليت اجريت
مل تصل لغاية االن اىل مصدر الرائحة بدقة.

وهطول الثلوج في طهران للمرة األولى بشتاء العام الجاري

إغاثة نحو  27ألفا في حوادث السيول والثلوج خالل  3أسابيع
اعلن رئيس منظمة االغاثة واالنقاذ التابعة جلمعية اهلالل االمحر
اإليرانية مرتضى سليمي عن انقاذ  26الفا و  714شخصا خالل خمتلف
احلوادث خاصة الثلوج والعواصف الثلجية والسيول يف خمتلف احناء
البالد خالل االسابيع الثالثة االخرية.
وقال سليمي يف تصريح ادىل به ملراسل وكالة اجلمهورية اإلسالمية
لالنباء ارنا  ،ان عمليات االغاثة واالنقاذ هذه نفذت من قبل  10آالف و
 589من رجال االغاثة واالنقاذ جبمعية اهلالل االمحر يف اطار 3330
فريقا يف كافة احناء البالد .واضاف ،انه يف هذه العمليات متت اغاثة
 75باملائة من االفراد فيما يتعلق بسوء االحوال اجلوية واملناخية فيما
الـ  25باملائة املتبقية متعلقة حبوادث الطرق واجلبال وما شابه ذلك.
وقال سليمي انه مت خالل هذه الفرتة إسكان ألف و 895شخصاً بصورة
اضطرارية يف قواعد منظمة االغاثة واالنقاذ بني املدن .واوضح بانه خالل
الفرتة املذكورة شهدت مناطق يف  20حمافظة يف البالد هطول الثلوج
والعواصف الثلجية وحدوث السيول اثر االمطار الغزيرة .هذا وهطلت
الثلوج يف العاصمة اإليرانية طهران للمرة األوىل يف شتاء العام اجلاري.
وغطت الثلوج منذ ي��وم اخلميس معظم مناطق العاصمة خاصة
الشمالية والغربية منها واجلبال املطلة على سفوحها الشمالية والعديد

من امل��دن التابعة هلا  .ويف الوقت ال��ذي يعترب هطول الثلوج مناسبة
للكثريين للخروج للتمتع باألجواء املكتساة بالبياض خاصة يف امليادين
واملنتزهات العامة ،فيما ي��ؤدي من جانب آخر اىل صعوبات يف حركة
امل��رور وزي��ادة ح��وادث االصطدام .وذكر مركز مراقبة امل��رور يف طهران
بأن  42حادث اصطدام وقع ادت اىل اصابة  5اشخاص وانقالب سيارتني.

التقى حفيد اإلمام اخلميين الراحل ،حجة اإلسالم السيد علي اخلميين ،املرجع الديين
البحريين آية اهلل الشيخ عيسى قاسم يف مدينة النجف االشرف.
وكان املرجع الديين آية اهلل السيد علي السيستاني قد استقبل مؤخرا يف مكتبه بالنجف
األشرف آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
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خالل كلمة أمام األساتذة في جامعة
الشهيد جمران بمدينة اهواز

مدير عام «إرنا» :وسائل
اإلعالم حلقة وصل بني
النخب العلمية واجملتمع
اع���ت�ب�ر م���دي���ر ع�����ام وك����ال����ة اجل��م��ه��وري��ة
اإلسالمية لالنباء (إرنا) الدكتور سيد ضياء
ه��امش��ي ،وس��ائ��ل اإلع��ل�ام حلقة ال��وص��ل بني
االرك����ان ال��ث�لاث��ة؛ النخب العلمية واالدارة
واجملتمع.
وخ�لال حديثه حبضور االس��ات��ذة واعضاء
اهليئة العلمية يف جامعة الشهيد مج��ران يف
مدينة اهواز ،مركز حمافظة خوزستان جنوب
غ���رب إي�����ران ،ق���ال ه��امش��ي ،ه��ن��ال��ك يف كل
جمتمع  3اركان للنخب وهي النخب العلمية
ال��ن��اش��ط��ة يف اجل��ام��ع��ة وال��ن��خ��ب االداري�����ة يف
احلكومة والنخب االجتماعية حيث ان حضور
اجلامعيني يف املناصب االدارية واالستفادة من
اخلربات يف اجملال التنفيذي مهم جدا لتنمية
البالد.
واعترب بث اخلرب بدقة بأنه اهم من السرعة
يف بثه واض��اف ،ان الكثري من وسائل االع�لام
املرموقة يف العامل ورغ��م امتالكها مراسلني
اكفاء وفاعلني ،فإنها تراعي الدقة مما يبطئ
ذلك من سرعتها .
واضاف ،اال ان وسائل االعالم هذه ذاتها قد
شهدت خ�لال األع���وام األخ�ي�رة ت��ط��وراً كبرياً
وعملت بنجاح يف جمال الصور ثالثية االبعاد
وال��ب��ث احل���ي م��ن ق��ل��ب األح�����داث واحل��ق��ائ��ق
اإلفرتاضية.
واع���ت�ب�ر ان امل��س��ال��ة االه����م ل��ل��ج��ام��ع��ة هي
اإلرت����ب����اط م���ع اجمل��ت��م��ع وان ه����ذه ال��راب��ط��ة
ليست يف جمال األحباث فقط بل هي ظاهرة
اجتماعية.
واشار مدير عام (إرنا) اىل احلظر املفروض
على ال��ب�لاد وق���ال ،أن احل��ظ��ر يعد للمراكز
ال��ع��ل��م��ي��ة ف��رص��ة ألن احل��ك��وم��ة وامل��ؤس��س��ات
االق��ت��ص��ادي��ة ت��ب��دي امل��زي��د م��ن اإلق��ب��ال على
اجلامعات يف هذه احلالة.
وأض����اف :رغ���م أن احل��ظ��ر خي��ل��ق مشاكل
ل��ل��ب�لاد اال ان ج��ام��ع��ات��ن��ا ب��ص��ف��ت��ه��ا اجل��ي��ل
االج����ت����م����اع����ي ال�����راب�����ع مي���ك���ن���ه���ا اداء دور
ت�����ارخي�����ي وم����ه����م ودون ذل������ك س��ت��ت��ع��رض
لتحديات حقيقية.

مساعد قائد قوى األمن الداخلي:

منطقة جنوب شرقي إيران في أفضل ظروفها األمنية
اكد مساعد قائد قوى األمن الداخلي اإليراني العميد ايوب سليماني
بأن منطقة جنوب شرق إيران حتظى مبستوى امين جيد وهي االن يف
افضل ظروفها.
وقال العميد سليماني يف تصريح له خالل زيارته التفقدية للمناطق
احلدودية يف جنوب شرق إيران ،أن اهلدف من هذه الزيارة هو تفقد قوات
االمن الداخلي وحرس احلدود يف حمافظة سيستان وبلوجستان حيث
حتظى هذه القوات جبهوزية كبرية وروح معنوية عالية.
واعترب قضايا مثل أم��ن البالد واملواطنني خطا أمح��ر لقوى األمن
ال��داخ��ل��ي وأك���د ق��ائ ً
�لا ،أن��ه سيتم التصدي بكل ح��زم ألي شخص أو

اللواء موسوي :طيران الجيش
اإليراني يؤدي دور ًا مؤثر ًا في
عمليات االغاثة واإلنقاذ

جمموعة حت���اول امل��س��اس ب��ه��ذه األم���ور .واش���ار ن��ائ��ب ق��ائ��د ق��وى االم��ن
الداخلي اىل ضبط حنو  135طنا من املخدرات يف حمافظة سيستان
وبلوجستان منذ بداية العام اإليراني اجلاري (بدا يف  21اذار/مارس )2018
لغاية االن وقال ،ان هذا احلجم يشري اىل زيادة بنسبة  15باملائة مقارنة
مع الفرتة املماثلة من العام الذي سبقه .وحول اجلهود الرامية لالفراج
عن بقية افراد حرس احلدود الذين مازالوا خمتطفني لدى االرهابيني
قال ،ان املشاورات الالزمة قد اجريت مع احلكومة الباكستانية لالفراج
عن بقية اف��راد حرس احل��دود وحنن نتابع القضية ونامل بان نعيدهم
اىل البالد سريعا.

أمني مجمع تشخيص مصلحة النظام:

قوات الحرس الثوري منتشرة على الحدود للتصدي
ألي عدوان

اكد أمني جممع تشخيص مصلحة النظام حمسن رضائي بأن القوة الربية حلرس الثورة
اك���د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام للجيش اإلي���ران���ي ال��ل��واء
ع��ب��دال��رح��ي��م م��وس��وي ب���أن ط��ي�ران اجل��ي��ش ي��ؤدي اإلسالمية منتشرة على احلدود وجاهزة على الدوام للتصدي الي عدوان.
ويف تصريح ادىل به على هامش زيارته التفقدية ملنجزات منظمة االحباث وجهاد االكتفاء
دورا مؤثرا يف عمليات االغ��اث��ة واالن��ق��اذ عند وقوع
احلوادث الطبيعية .جاء ذلك يف تصريح ادىل اللواء الذاتي للقوة الربية حلرس الثورة اإلسالمية قال رضائي ،ان هذه املنظمة قد فتحت سبال جديدة
موسوي خالل زيارته التفقدية اليت قام بها للمركز يف مجيع جماالت االسلحة واملعدات وان الكثري من املشاكل اليت كان املقاتلون يواجهونها قد
اللوجيسيت للمنطقة اخلامسة للقوة الربية للجيش مت حلها بهذه االبداعات.
واضاف ،انه ونظرا للتقدم الذي حيققه االعداء يف جمال االسلحة واملعدات فان هذه االجنازات
والقاعدة القتالية اخلامسة لطريان اجليش ضمن
التكنولوجية ميكنها ان تعزز قدراتنا وتقلل من خسائر القوى البشرية.
تفقده للوحدات العسكرية يف مشال شرق إيران.
واك��د ال��دور الكبري واملؤثر للقوة الربية حل��رس الثورة اإلسالمية يف توفري ام��ن احل��دود يف
وزار اللواء موسوي معرض ابداعات واخرتاعات
ك����وادر ه��ذه ال��وح��دة كما تفقد خمتلف اقسام املناطق احلساسة للبالد كمحافظة سيستان وبلوجستان وكردستان واضاف ،انه وبفضل اخوتنا
القاعدة اخلامسة ل��ط�يران اجليش ومنها مركز يف القوة الربية حلرس الثورة فان االمن مستتب يف املناطق احلدودية
واكد ض��رورة ان تضع االجهزة االستخبارية املعلومات املتعلقة بالزمر املعادية للثورة حتت
التصليح وال��ص��ي��ان��ة .ويف كلمة القاها يف حشد
الكوادر والطيارين يف هذه القاعدة قال القائد العام تصرف القوة الربية حلرس الثورة لتتمكن هذه من التصدي هلا بقوة واضاف ،ان انتشار وحدات
للجيش ،ان ط�ي�ران اجل��ي��ش ك��ان��ت ل��ه مشاركة القوة الربية للحرس الثوري يف احلدود واالعمال القتالية مؤشر اىل ان هذه القوة على استعداد
فاعلة وحامسة يف دعم القوة الربية للجيش وسائر دائم للتصدي لالعداء.
ويف جانب اخ��ر م��ن تصرحيه اعترب رض��ائ��ي ان مساعدات إي���ران االستشارية يف س��وري��ا هي
القوات املسلحة خالل فرتة الدفاع املقدس (-1980
 ،)1988وكذلك يف املهمات ال�تي انيطت به بعد لنقل اخل�برات غالبا وحنن نسعى من اجل ان يقف الشعبان العراقي والسوري على اقدامهما
تلك املرحلة ومنها عمليات االغاثة واالنقاذ خالل بنفسهما واضاف ،ان مساعداتنا معنوية وسياسية ونأمل بأن يصل اليوم الذي ال حتدث فيه اي
حرب باملنطقة.
احلوادث الطبيعية ومساعدة املواطنني.
يف جم��ال اإللكرتونيات واإلت��ص��االت ،مثا ًال ب���ارزاً على حتقيق شعار (حنن
قادرون) ،ويف اطار حتقيق االقتصاد املقاوم ،وأضاف :اليوم حبمد اهلل ،استطاع
املتخصصون اإليرانيون من توطني الصناعات الدفاعية ،بواسطة حتويل
اجراءات احلظر والتهديدات اىل فرص متكنوا من خالهلا حتقيق درجة من
التقدم ،وفض ًال عن تزويد القوات املسلحة يف البالد يف مجيع اجملاالت ،فإنهم
دشن وزير الدفاع واسناد القوات املسلحة العميد أمري حامتي اخلميس يقومون أيضاً بتصدير منتجاتهم اىل عدد من ال��دول املتطورة تكنولوجيا.
وأشار العميد حامتي حماسبات األع��داء اخلاطئة يف تقويض أركان البالد
خطوط انتاج املعدات اإللكرتونية املتطورة يف مدينة شرياز جنوب إيران.
وت��ش��م��ل اخل��ط��وط اإلن��ت��اج��ي��ة ال�ت�ي دش��ن��ه��ا العميد ح��امت��ي يف شركة يف األيام األوىل من انتصار الثورة اإلسالمية ،مضيفا :سعى العدو يف األيام
الصناعات اإللكرتونية يف شرياز التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات املسلحة ،األوىل للحرب من خ�لال هجومه اجلبان اىل اإلط��اح��ة بالنظام اإلسالمي
أحدث املنتجات واملنظومات واملعدات اإللكرتونية والدفاعية يف جمال الرادار الوليد ،وبفضل اهلل وجهود الشباب الثوري ،جتاوزنا تلك احلقبة بشموخ،
واحلرب اإللكرتونية واملعدات اإللكرتونية اجلوية ومعدات املطارات واملعدات ويف الظروف الراهنة أيضا وبإمتالك كل متطلبات التقدم ،وهي اإلميان
باهلل واهلمة العالية والعلوم والتكنولوجيا والبنى التحتية وامل��وارد البشرية
اإللكرتونية البحرية.
وأعرب وزير الدفاع عن تقديره للعاملني واملتخصصني والعلماء يف شركة القيمة ،استطعنا م��ن تلبية احتياجات ال��ب�لاد م��ن خ�لال االع��ت��م��اد على
الصناعات اإللكرتونية اإلي��ران��ي��ة (ص��ا إي����ران) ،معترباً املنجزات احلديثة القدرات احمللية للبالد.

وزير الدفاع يدشن خطوط إنتاج معدات
إلكترونية متطورة

