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كدخدائي خالل مؤتمره الصحفي االسبوعي:

تصويت الشعب ومصادقة مجلس صيانة الدستور أمران
أساسيان إلنتخاب النواب
مستعدون لتنفيذ االنتخابات التشريعية
على مستوى المحافظات

قال المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور«عباس علي
َ
ك ُ
دخداي��ي»ّ :
إن تصوي��ت الش��عب ومصادق��ة مجل��س صيان��ة
الدستور ،يشكالن أمرين أساسيين في إنتخاب نواب البرلمان؛
منوه �اً ال��ى تركي��ز مجل��س صيان��ة الدس��تور عل��ى إنتخ��اب
الن��واب األفض��ل .وأضاف كدخدائي خالل مؤتمره الصحفي
االس��بوعي ّ
أن مجل��س صيان��ة الدس��تور مس��تعد لتنفي��ذ م��ا
يصادق عليه مجلس الشورى اإلسالمي وإعداد خطة لتحويل
االنتخابات التش��ريعية في البالد الى انتخابات على مس��توى
المحافظات.
وأش��ار ف��ي الس��ياق ال��ى مبادرة س��يتبناها مجل��س صيانة
الدستور إلدخال تعديالت على قانون اإلنتخابات بصفة عامة.
ونف��ى المتح��دث بإس��م مجل��س صيان��ة الدس��تور ُّ
تدخ��ل
ه��ذا المجل��س ف��ي ش��ؤون الميزاني��ة المخصصة للش��ركات
الحكومية التي سيصادق عليها مجلس الشورى اإلسالمي.
وأع��رب كدخدائ��ي ع��ن أمل��ه ب��أن يق��وم ن��واب مجل��س
الش��ورى اإلس�لامي بالمصادقة على ميزانية تتسم بمزيد من
الشفافية للعام (اإليراني) القادم (يبدأ في  21مارس .)2019
ّ
وأكد المس��ؤول اإليراني رفيع المس��توى على ّ
أن مجلس
صيان��ة الدس��تور يق��وم بمهام��ه وف��ق مس��ؤولياته القانوني��ة؛
مضيفاً ّ
أن التهديدات الخارجية متواصلة على الدوام وتتط ّلب
من هذا المجلس مراقبة واشراف وفق ا ُ
الطر القانونية.
وع��ن اإلنضم��ام الى معاهدة باري��س والمصادقة عليها في
مجل��س صيان��ة الدس��تور ،ق��الّ :
إن المجل��س بإنتظ��ار إس��تالم
الالئح��ة المصادق عليها في البرلمان بهذا الش��أنّ ،
للبت فيها
وإب��داء وجه��ة النظ��ر حياله��ا .وع��ن تو ّلي آي��ة اهلل ص��ادق آملي

العميد غيب برور :التعاون
بني الحكومة والتعبئة قد
بدأ في عدة مجاالت
كشف رئيس منظمة التعبئة العميد
«غالم حس��ين غيب برور» عن بدء التعاون
بي��ن منظم��ة التعبئ��ة والحكوم��ة ف��ي عدة
مجاالت.
واعتبر رئيس منظمة التعبئة العميد
«غالمحس��ين غي��ب ب��رور» ف��ي حدي��ث
لوكال��ة مه��ر لألنب��اء أن العي��د االربعي��ن
إلنتص��ار الثورة االس�لامية يعتب��ر نضوجا
للث��ورة يمك��ن م��ن خالل��ه اجتي��از االزم��ة
االقتصادي��ة ،قائ�لا أن التعبئ��ة ق��د قدم��ت
مرارا مقترحات لدعم ومس��اندة الحكومة،
كما ابدت عن استعدادها للتعاون لتنفيذ
هذه المقترحات العمالنية.
ولف��ت ال��ى ب��دء التع��اون فيم��ا بي��ن
الحكوم��ة وق��وات التعبئ��ة ف��ي ع��دد م��ن
المج��االت ،مضيف��ا الزال��ت هناك مس��افة
تفصلن��ا ع��ن المس��توى المطل��وب م��ن
التعاون.
وف��ي إش��ارة ال��ى أن الث��ورة ق��د أنش��أت
عل��ى أس��اس مش��اركة الش��عب والرصي��د
االجتماع��ي النات��ج عنه��ا ،أك��د غي��ب
ب��رور أن الش��عب ه��و أكب��ر رأس��مال للثورة
االسالمية.
وق��ال أن��ه م��ن الض��روري أن يتعام��ل
المس��ؤولين بصراح��ة وص��دق م��ع الش��عب
حتى يتيقن الناس أن المسؤولين هم خدام
هذا الشعب ،كما أشار الى ضرورة التجنب
من اطالق شعارات (دون تحقيقها) ،معتبرا
أن اح��د اس��باب االنتص��ار ف��ي الدف��اع
المق��دس (الح��رب االيرانيةـ��العراقية) هو
تواج��د المس��ؤولين ال��ى جان��ب صف��وف
الشعب في مختلف الساحات.
وش��دد رئيس منظم��ة التعبئ��ة :علينا
كمس��ؤولين الحف��اظ عل��ى ه��ذا النم��ط
والوقوف دائما الى جانب الشعب.
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ضبط  30طن ًا من املتفجرات جنوب شرقي البالد
خالل  3أعوام
اعل��ن قائ��د مق��ر «القدس» التابع لقوات حرس الثورة االس�لامية في جنوب ش��رق
اي��ران العمي��د محم��د ماراني عن ضبط  30طنا من المتفج��رات خالل االعوام الثالثة
االخيرة في هذه المنطقة من قبل قوات حرس الحدود.
وكشف العميد ماراني ،للمرة االولى عن اشتباك وقع مع من يمكن اعتباره قائد
االرهابيي��ن ف��ي منطق��ة جن��وب ش��رق ايران وه��و المدعو «جلي��ل قنبر زه��ي» الذي هو
بمثابة «ابوبكر البغدادي» بالمنطقة واضاف ،انه حينما دخل هذا االرهابي مع خليته
تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما اتوا به من امكانيات.
واضاف ،ان هذا االرهابي كان قد جلب معه  2.7طن من المتفجرات وكان يعتزم
تنفي��ذ هج��وم عل��ى احد مخافرنا الحدودية بـ  3س��يارات كل منها مفخخة بنحو 800
كغم من المتفجرات.

ملتقي ًا رئيس وأعضاء اجمللس البلدي في طهران

كبير أساقفة األرمن :الشعب اإليراني سيتغلب
بفضل اإلتحاد على جميع املشاكل

الريجان��ي لمنص��ب رئاس��ة مجمع تش��خيص مصلح��ة النظام
وانتخاب��ه كأح��د فقه��اء مجل��س صيان��ة الدس��تور ،واحتمال
تداخ��ل عم��ل وق��رار هاتين الجهتي��ن برئيس واحد م��ن عدمه،
شدّد كدخدائي على عدم حدوث شيء كهذا وذلك على غرار
ما كان عليه الفقيد آية اهلل هاشمي شاهرودي حيث ترأس في

آن واحد المجمع وعضويته في مجلس صيانة الدستور.
وأش��اد المتحدث بإسم مجمع تشخيص مصلحة النظام
بش��خصية آي��ة اهلل هاش��مي ش��اهرودي (رحم��ه اهلل) ودوره ف��ي
مجل��س صيان��ة الدس��تور والخدم��ات الت��ي قدّمه��ا ،مقدم �اً
التعازي بمناسبة رحيله.

مؤكد ًا بأنها القوة االولى في املنطقة

ّ
وتحدث املعدات
األدميرال سياري :إيران باتت تصنع الطائرات

اش��اد مس��اعد قائ��د الجي��ش االيران��ي ف��ي الش��ؤون التنس��يقية
االدمي��رال حبي��ب اهلل س��ياري باالنج��ازات الت��ي حققته��ا الصناع��ات

الدفاعي��ة ف��ي الب�لاد ،مؤك��داً أنه��ا بات��ت تصن��ع الطائ��رات وتح��دث
المعدات والقوة االولى في المنطقة بفضل دماء الش��هداء وتضحيات
المقاتلين.
وق��ال س��ياري ،ف��ي تصري��ح أدل��ى خ�لال مراس��م تكري��م ذك��رى
استش��هاد قائد س�لاح الجو االس��بق الفريق منصور ستاري وحشد من
قادة ومس��ؤولي الس�لاح في طهران ان ماجعل شهداء السالح يصنعون
التاريخ هو تميز طريقة ادارتهم الجهادية والتي تطرح هذه االيام.
واشار الى التضحيات التي قدمها سالح الجو طيلة حرب السنوات
الثماني��ة (ش��نها النظ��ام الصدامي في عق��د الثمانين��ات) ،ان عمليات
لحماية  10آالف سفينة تجارية للبالد قد نفذت بالتعاون بين سالحي
الجو والبر.
وتابع :ان العدو لو كان يستطيع استهداف منشآت جزيرة خارك
(النفطي��ة) لكان��ت البالد قد واجهت مش��كلة اقتصادية لكنه فش��ل في
تحقي��ق اهداف��ه بفض��ل الحض��ور الق��وي لس�لاحي الج��و والمضادات
االرضية.

أكد كبير أس��اقفة األرمن في طهران س��يبوه سركيس��يان ،ان الش��عب اإليراني سيتمكن
من التغلب على المش��اكل كافة بما في ذلك المش��اكل اإلقتصادية بفضل تعزيز الوحدة
والتالحم بين أبناءه.
وأضاف سركيسيان خالل لقائه مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي في طهران :ان بالدنا
إيران ،هي أسرتنا الكبيرة؛ مؤكدا انه كلما حاولنا أن نتفهم بعضنا اآلخر وأن نقف جنبا الى
جنب ،لن يتمكن العدو من خرق صفوفنا.
وأوضح ،ان أبناء الشعب اإليراني كلما واجهوا هجوما من جانب األعداء ،وحدوا صفوفهم
في الدفاع عن البالد واصفا هذا اإلتحاد بأنه فضيلة كبرى.
وأك��د أس��قف أرمني إيراني أن العقوبات التي فرضته��ا الواليات المتحدة األمريكية على
بالده سيتم تجاوزها.
ون��دد كبي��ر أس��اقفة األرمن في طهران ،س��يبوه سركيس��يان ،بالحظر االقتص��ادي الذي
فرض��ه الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب على إي��ران ووصف��ه بالمجنون .وأكد سركيس��يان
أن الش��عب اإليران��ي س��يتجاوز كل العقب��ات الت��ي وضع��ت أمام��ه ومنه��ا االقتصادي��ة .وق��ال
سركيس��يان :إن العال��م الي��وم يواجه الش��ر وكلما عززن��ا التضامن والوقوف صف��ا واحدا فإن
األعداء لن يستطيعوا التغلغل إلى صفوفنا».
وأضاف« :سنسعى جاهدين للعمل معا ومؤازرة بعضنا بعضا والحد من وقوع المشاكل».
وتابع كبير أساقفة األرمن في طهران :إن العالم أصيب بحالة من الشر حاليا ،وقد فرض
المجن��ون ترام��ب الحظ��ر االقتصادي على بلدن��ا .منوها إلى أنه كلما واجه الش��عب اإليراني
هجوم��ا م��ن قب��ل األجان��ب ،ف��إن أبنائه يقفون صف��ا واحدا للدف��اع عن بعضهم البع��ض ،وهذه
مفخرة عظيمة.

مؤكد ًا على ضرورة نقل ثقافة الشهداء لجيل الطلبة

مدير وكالة أرنا :التاريخ سيذكر صمود الشعب
اإليراني أمام الحظر بفخر

عبداللهيان :الجمهورية االسالمية تقف بقوة الى جانب حلفائها في املنطقة
اك��د المس��اعد الخ��اص لرئي��س مجل��س
الش��ورى االس�لامي حس��ين امي��ر عبداللهي��ان بان
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة تق��ف بق��وة ال��ى
جانب حلفائها في المنطقة.

واف��ادت وكال��ة انب��اء االذاع��ة والتلفزي��ون
االيراني��ة ،ان امي��ر عبداللهي��ان ق��ال ف��ي تصري��ح
ل��ه ان اي��ران تتاب��ع برنامجه��ا التنم��وي الحدي��ث
واجراءاتها الدفاعية.

واض��اف ،ان الجمهوري��ة االس�لامية ش��عبا
ونظام��ا ق��د تص��دت لترام��ب ونتنياهو ف��ي الحرب
االقتصادية والنفسية الشاملة وتذهل العالم اليوم
وليس الغد في مسار التنمية والتطور.

إيران وموريتانيا تعززان عالقاتهما الثنائية
التقى سفير الجمهورية اإلسالمية في موريتانيا محمد عمراني
رئيس الوزراء في هذا البلد محمد سالم البشير وبحث معه سبل تعزيز
العالقات الثنائية .وفيما هنأ السفير اإليراني البشير بمناسبة تعيينه
رئيس��ا جدي��دا لل��وزراء ف��ي موريتاني��ا ،أعلن ع��ن إس��تعداد الجمهورية
اإلسالمية لتعزيز التعاون مع هذا البلد في مختلف المجاالت.
وق��د أج��رى كذل��ك الس��فير اإليران��ي ل��دى موريتانيا قب��ل عدة
أي��ام ،لق��اء م��ع رئي��س الح��زب الحاك��م ف��ي موريتاني��ا محم��د ول��د
مح��م ووزير الثقافة والمتحدث باس��م الخارجي��ة في هذا البلد؛ حيث
ناقش معهم مختلف المواضيع ذات اإلهتمام المش��ترك وس��بل تعزيز
العالقات الثقافية والسياس��ية بي��ن البلدين .ومن جانبه أكد محمد
ول��د مح��م في هذا اللق��اء على اإلرادة السياس��ية المتوف��رة لدى بالده

توقيف  14زورق ًا إيراني ًا للصيد ونقل الركاب
في دول الخليج الفارسي
اعلنت الخبيرة القنصلية في مكتب الخارجية االيرانية في محافظة
بوش��هر( جنوب ) كيميا زارع إن هناك  14زورقا للصيد ونقل الركاب من
ملكي��ة ابن��اء هذه المحافظة جرى توقيفه ف��ي الدول العربية المطلة على
الخليج الفارسي .
واضاف��ت زارع ف��ي تصري��ح الرنا :ان  7من هذه الزوارق موقوفة في قطر
وزورقي��ن اثني��ن ف��ي الكوي��ت وزورق��ا واح��دا ف��ي االم��ارات وزورق��ا واح��دا في
السعودية بتهمة التهريب وزورقين اثنين في قطر وزورقا واحدا في االمارات
بتهمة تجاوز الحدود البحرية لهاتين الدولتين.
ونوه��ت ال��ى أن��ه هناك  80م��ن بح��ارة زوارق الصيد ونق��ل الركاب من
محافظ��ة بوش��هر االيراني��ة موقوف��ون حالي �اً خل��ف القضب��ان ف��ي البلدان
المج��اورة .واوضح��ت زارع إن الصيادي��ن والبح��ارة م��ن اهال��ي بوش��هر يت��م
القب��ض عليه��م م��ن قب��ل خفر الس��واحل في البل��دان المجاورة بس��بب قله
معرفته��م بالقوانين البحريه ونقص المعدات وعلى الس��لطات المس��ؤولة
اعطائهم التعليمات الالزمة لتفادي مثل هذه الحوادث.

للرق��ي بالعالق��ات م��ع الجمهورية اإلس�لامية وإس��تعداد وزارة الثقافة
الموريتانية لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجاالت.

الثلوج والسيول تجتاح  19محافظة إيرانية

اعلن مساعد رئيس منظمة االغاثة واالنقاذ لشؤون العمليات في الجمهورية االسالمية االيرانية شاهين فتحي
بان الثلوج والعواصف الثلجية والسيول اجتاحت  19محافظة في البالد.
وق��ال فتح��ي ف��ي تصريح ادلى به لوكالة انباء «ف��ارس» بان الثلوج والعواصف الثلجية اجتاحت  17محافظة
خ�لال الس��اعات ال �ـ  48الماضي��ة وه��ي؛ طه��ران والب��رز ومازن��دران وكي�لان (ش��مال) واذربيج��ان الغربي��ة واردبي��ل
وقزوين وزنجان (ش��مال غرب) وكردس��تان ولرس��تان وجهارمحال وبختياري (غرب) وفارس (جنوب) وقم واصفهان
والمحافظة المركزية (وسط) وسمنان وخراسان الشمالية (شمال شرق).
واش��ار الى اغاثة  4660ش��خصا في  59منطقة جبلية واضاف ،انه تم اس��كان 145ش��خصا بصورة طارئة وس��حب
 760سيارة عالقة في الثلوج.
وحول السيول قال مساعد رئيس منظمة االغاثة واالنقاذ االيرانية ان مناطق في  5محافظات وهي؛ كهكيلوية
وبوير احمد وخوزستان (جنوب غرب) وسمنان (شمال شرق) وجهارمحال وبختياري (غرب) وطهران ،شهدت سيوال
اثر االمطار الغزيرة الهاطلة خالل الساعات الـ  48الماضية.
وق��ال فتح��ي ،ان عملي��ات االغاث��ة جراء الس��يول جرت ف��ي  16مدينة وقرية ومنطقة عش��ائرية وتم اس��كان 725
شخصا بصورة اضطرارية.
واش��ار الى مصرع ش��خص اثر الس��يول في منطقة أنديكا في خوزس��تان واضاف ،انه تمت اغاثة اكثر من 1800
شخص جراء السيول خالل اليومين الماضيين وتم تفريغ  20وحدة سكنية من المياه التي غمرتها.
ونوه الى تقديم اغذية معلبة ومواد اغاثية للمنكوبين جراء الثلوج والعواصف الثلجية والسيول في المناطق
التي وقعت فيها..

ق��ال المدي��ر الع��ام لوكال��ة
الجمهوري��ة االس�لامية لالنب��اء (ارن��ا) إن
إدارة الحكوم��ة وصم��ود الش��عب ،أدى الى
تخط��ي االضط��راب النات��ج م��ن الحظ��ر،
وبالتأكي��د فإن التاريخ س��يذكر صمود
الشعب اإليراني امام الحظر بفخر .واشار
ضي��اء هاش��مي ف��ي اجتماع مع مس��ؤولي
محافظة خوزس��تان الى تهديدات ترامب
ض��د إي��ران ،وق��ال إن إيران ش��هدت الكثير
م��ن التحدي��ات  ،وعل��ى وج��ه الخصوص،
اجت��ازت صيف��ا س��اخنا ه��ذا الع��ام م��ن
الناحية االقتصادية.
وفي إش��ارة ال��ى تراجع هيمنة امريكا
عل��ى الش��رق األوس��ط ،قال المدي��ر العام
الرن��ا ،إن دراس��ة األوض��اع الس��ائدة تظه��ر
أن التهديدات اإلقليمية لم تزداد ،بل على
العكس قد تقلصت ،لذا فان فرص نشوب
حرب جديدة في المنطقة غير متوفرة.
وأض��اف هاش��مي ،إن الجمهوري��ة
اإلس�لامية اإليراني��ة اس��تطاعت ف��ي
االتف��اق الن��ووي ،إظهار الوجه المس��تقل
والق��وي إلي��ران للعال��م ،م��ا أدى ال��ى ن��زع
س�لاح ترامب وش��ركائه  ،وفي الواقع ،إذا
كانت إيران ستنس��حب ب��د ً
ال من امريكا
م��ن االتف��اق النووي ،كانت هذه س��تكون
أكبر هدية للمتطرفين الغربيين ،والتي
ل��م تتحقق بالطبع .واش��ار المدي��ر العام
لوكال��ة الجمهوري��ة االس�لامية لالنب��اء
(ارن��ا ) ال��ى اع��دام رج��ل الدي��ن الش��يعي
الش��يخ النم��ر  ،وق��ال  :إع��دام رجل الدين
ه��ذا كش��ف وج��ه الس��عودية المتس��م
بالعنف.

كم��ا اك��د المدي��ر الع��ام لوكال��ة
الجمهورية االس�لامية لالنباء ارنا ضياء
هاشمي ضرورة نقل ثقافة الشهداء لجيل
التالمذة والجامعيين.
وعلى هامش مراسم احياء الذكرى
الـ  38لملحمة شهداء هويزة ،قال هاشمي
ف��ي تصري��ح ادلى به لمراس��ل وكالة ارنا
ف��ي اهواز ان قوافل الس��ائرون على طريق
النور تحمل في الحقيقة رسالة الشهداء
وعليه��ا نق��ل ثقاف��ة الش��هداء ال��ى جي��ل
اليوم من التالمذة والطلبة الجامعيين.
واض��اف ،ان طلبتن��ا الجامعيي��ن
كان��وا متواجدي��ن دوم��ا ف��ي س��احة
التضحية بوعي ومعرفة للعدو منذ بداية
الح��رب وخ�لال فت��رة الدف��اع المق��دس
( )1988-1980كفت��رة انتص��ار الث��ورة
االسالمية.
وق��ال مدي��ر ع��ام ارن��ا انه الي��وم ورغم
مض��ي  38عام��ا على تل��ك المرحلة فما
زالت تلك الرس��ائل حية ومهمة بالنسبة
لن��ا ونام��ل ب��ان يتمك��ن جي��ل الش��باب
والناش��ئة وعام��ة الناس بوع��ي كاف من
التحرك في مسارهم الصحيح في الدفاع
عن اهداف الشهداء وهذه الثورة.
يذك��ر ان قواف��ل الس��ائرون عل��ى
طري��ق النور هي قواف��ل تنظيم لمختلف
الش��رائح خاص��ة الطلبة والش��باب لزيارة
المواق��ع الت��ي ش��هدت عملي��ات الدف��اع
المق��دس ف��ي غ��رب وجن��وب غ��رب الب�لاد
خ�لال فت��رة الح��رب المفروضة م��ن قبل
النظ��ام الصدامي البائد ضد الجمهورية
االسالمية االيرانية (.)1988-1980

