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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6047

وإعداد قاذفة «سي ُمرغ» الحاملة لألقمار

إنتاج قمر نداء الصناعي بمعدات محلية وبكوادر وطنية
* إتفاق بني جامعة
أمير كبير ومنظمة
الفضاء إلطالق
قمر «نداء» وتثبيته
على مدار االرض

ق��ال مدي��ر مش��روع إط�لاق قم��ر «ن��داء»
الصناع��ي م��ن جامع��ة أمير كبي��ر مصطفي
صف��وي ي��وم األح��دّ :
إن هذا القم��ر الصناعي
ت��م انتاج��ه بمع��دات محلية وعلى ي��د كوادر
وطني��ة متخصص��ة يتمت��ع بميزات هندس��ية
تختلف عن باقي األقمار.
وف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه لوكال��ة إرن��ا أضاف
صفوي ّ
بأن  80بالمائة من معدات هذا القمر

االيران��ي ت��م تصميم��ه وتصنيعه ف��ي الداخل
ش��ارك في��ه فري��ق م��ن خريج��ي الجامع��ات
يتك��ون م��ن  110م��ن متخ ّرج��ي مرحلت��ي
الماجستير والدكتوراه.
وقام هذا الفريق بانتاج اللوحات االلكترونية
للقم��ر الصناعي وهوائيات��ه وبرامج التعريف
المختصة به دون أية حاجة الى طرف أجنبي.
وص ّرح المس��ؤول ب� ّ
�أن ثمة إتفاق��ا جرى بين

الجامع��ة وبي��ن منظم��ة الفض��اء االيراني��ة
إلط�لاق قم��ر «ن��داء» وتثبيت��ه عل��ى م��دار
االرض وسيقوم فريق عمل بمتابعة إدارته بعد
اإلطالق متكوّن من كوادر المنظمة ومركز
األبحاث الجوية االيراني.
ولف��ت صف��وي ال��ى ب��دء مش��اركة ط�لاب
ايرانيي��ن وجامع��ات محلي��ة ف��ي مش��اريع
«منظم��ة آس��يا واوقيانوس��يا الفضائي��ة» بعد

التحاق ايران بها كدولة عضوة والتي تتخذ
من بكين مقراً لها ،معتبراً ذلك بداية لتعاون
ايراني اقليمي جديد في الشؤون الفضائية.
وق��ال :إنن��ا قمن��ا ايض �اً بإع��داد قاذف��ة
�يمرغ» الحاملة لألقمارالصناعية ،منوهاً
«س� ُ
الى ّ
أن القمر الصناعي الجديد سيستقر على
بُعد  500كيلومتر من االرض ،يبلغ وزنه 100
كيلوغرام ويتس��نى إبقاؤه على م��دار االرض
لسنتين ونصف السنة.
ويحم��ل القم��ر الصناع��ي « ِن��داء» أرب��ع
موجه��ة ال��ى األرض ق��ادرة عل��ى
كامي��رات َّ
التق��اط صورة بثالثة أطي��اف وقدرة تفكيك
تبلغ  40متراً وذلك لخدمة الشؤون الزراعية
واألبح��اث النباتي��ة والغابات وماش��ابه ،فض ً
ال
ع��ن قدرته عل��ى تخزين المعلومات وإرس��الها
الى المحطة أو الجهاز المستلم.
كم��ا س��يقوم القم��ر بدراس��ة اإلش��عاعات
الفضائي��ة وتحليله��ا وارس��ال معلوم��ات عنها
ال��ى المحط��ة االرضي��ة ليك��ون ف��ي خدم��ة
الشؤون العلمية واألبحاث األكاديمية أيضاً.
وش��اركت جامع��ات أمي��ر كبي��ر وش��ريف
والعلم والصناعة وجامعة مالك األش��تر في
ه��ذا المش��روع ليك��ون مقدم��ة إلط�لاق أقمار
صناعية محلية الصنع أكثر تطوراً.
ورأى صف��وي ّ
بأن عضوية البالد في أوس��اط
دولي��ة ومنظم��ات كحرك��ة ع��دم االنحي��از
ومنظم��ة المؤتم��ر االس�لامي ومنظم��ة إيك��و
االقتصادي��ة تو ّف��ر إلي��ران المن��اخ والف��رص
المنش��ودة للتع��اون االقليم��ي والدول��ي ف��ي
الشؤون الفضائية.
علم �اً ب� ّ
�أن قمر ن��داء الصناعي ال��ذي انتهت
عملي��ة إنتاج��ه ف��ي  4كان��ون الثاني/يناي��ر
 2019ب��ات حالياً جاهزاً لإلطالق وجارية اآلن
عملية نقله الى موقع إطالقه.

مستقب ًال حشد ًا من قيادات الشرطة

لتطوير العالقات العسكرية مع إيران

املرجع نوري همداني :اإلسالم ووالية الفقيه
والشعب يشكلون أركان الثورة االسالمية

أسطول السالم والصداقة الباكستاني يرسو
في ميناء بندرعباس
رس��ى أس��طول الس�لام والصداق��ة
الباكس��تاني ال��ذي يض��م مدم��رة خيب��ر
للقي��ادة وبارج��ات خف��ر الس��واحل و الدع��م
واالس��ناد و التدري��ب في المنطق��ة البحرية
األول��ى (امامت) للجيش اإليراني في ميناء
بندرعباس (جنوب).
وق��ال األمي��رال مجتب��ى محم��دي،
قائ��د المنطق��ة البحري��ة األول��ى لجي��ش
الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ،ف��ي
مراس��م اس��تقبال األس��طول الباكس��تاني:
الغ��رض م��ن زي��ارة األس��طول البح��ري
الباكس��تاني إلي��ران ،ه��و تطوي��ر العالقات
العس��كرية وتقوية أواصر حس��ن الجوار بين
البلدي��ن الجارين والصديقين والش��قيقين
الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية وجمهورية

أكد المرجع ديني آية اهلل العظمى حسين
ن��وري الهمدان��ي عل��ى أن الث��ورة االس�لامية
اوج��دت االرضي��ة لتط��ور وتكام��ل المجتم��ع،
مبين��ا أن االس�لام ووالي��ة الفقي��ه والش��عب
يشكلون اركان الثورة االسالمية.
وأفاد مراسل وكالة رسا لألنباء أن المرجع
الدين��ي آية اهلل حس��ين ن��وري همداني التقى
حش��د من قيادات الش��رطة االيرانية ،مؤكدا
على ضرورة شكر نعم اهلل تعالى ،الن االنسان
لو يش��كر هذه النعم س��يزيدها اهلل تعالى واال
فانه سوف يحرم من هذه النعم االلهية.
وأض��اف ،أن الث��ورة االس�لامية ه��ي من نعم
اهلل تعالى علينا ،أن الروايات تؤكد أن اكبر
نع��م اهلل عل��ى االنس��ان ه��ي نعم��ة والي��ة اه��ل
البي��ت عليه��م الس�لام ،وببرك��ة اهلل اس��تقر
النظام الوالئي في ايران.

باكس��تان اإلس�لامية .وأض��اف أن اله��دف
م��ن ه��ذه الزي��ارة الت��ي ب��دأت ي��وم االحد في
بندرعب��اس وتس��تمر لمدة  4أي��ام ،باإلضافة
ال��ى تب��ادل الزيارات ودع��م البرامج الثقافية
والتربوي��ة بين س�لاح البحرية ف��ي البلدين،
س��يقوم طالب هذا االس��طول بتفقد مدينة
بندرعب��اس ومراف��ق المنطق��ة البحري��ة
األولى ومن المتوقع ايضا زيارة جزيرة قشم.
كما أش��ار األميرال محم��دي الى تعزيز
العالق��ات بي��ن البلدي��ن الجاري��ن إي��ران
وباكس��تان ،وق��ال إن البحري��ة التابع��ة
للجيش اإليراني ،قامت بإرسال العديد من
س��فن التدريب والدعم واالسناد العسكري،
ال��ى موان��ئ باكس��تان ف��ي اط��ار حف��ظ
وتعزيز العالقات.

وأك��د المرج��ع الهمدان��ي عل��ى أن الث��ورة
االس�لامية اوج��دت االرضي��ة لتط��ور وتكام��ل
المجتم��ع ،مبين��ا أن االس�لام ووالي��ة الفقي��ه
والشعب يشكلون اركان الثورة االسالمية.
وأوض��ح أن االع��داء كان��وا ق��د حش��روا
االس�لام في زاوية واخرجوه من حياة االس�لام
ولك��ن االم��ام الخمين��ي (رحم��ه اهلل) اع��اد
االسالم الى متن حياة الناس.
وبي��ن أن الش��عب كان يت��م تحقي��ره قب��ل
الثورة االس�لامية ولم تحترم كرامته انذاك
اال أن الث��ورة االس�لامية والولي الفقيه غيروا
هذا المس��ار الخط��أ ،وأعادوا كرامة الش��عب
وجعلوه مصدرا للسلطات.
وش��دد المرج��ع الديني ن��وري همداني على
ضرورة مواجهة مؤامرات االعداء عبر التحلي
بالبصيرة والوعي.

ضبط أكثر من نصف طن
من الهيرويني في زاهدان

إيران تسلم  230مدان ًا أفغاني ًا الى السلطات
القضائية في أفغانستان

إقامة مراسم تأبني آية الله هاشمي
شاهرودي في النجف األشرف

اعل��ن نائ��ب قائ��د ق��وى االم��ن الداخل��ي ف��ي
محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان (جن��وب ش��رق
اي��ران) ي��وم االح��د ع��ن ضب��ط  511كغ��م م��ن
الهيرويين داخل سيارة في احد المنازل.
وقال احمد طاهري في تصريح صحفي ان شرطة
مكافحة المخدرات في زاهدان (مركز المحافظة)
تمكن��ت ضم��ن سلس��لة م��ن الجه��ود االس��تخبارية
الواس��عة م��ن الوص��ول الى ادلة عل��ى عملية تهريب
مخ��درات ضخم��ة ال��ى المدين��ة م��ن المناط��ق
الحدودي��ة للب�لاد .واض��اف :ضبط��ت الش��رطة ف��ي
س��يارة داخ��ل من��زل ف��ي أح��د ش��وارع زاه��دان كان
يس��تخدم لتخزي��ن وتوزي��ع المخ��درات م��ن قب��ل
المهربي��ن 511 ،كغ��م م��ن الهيرويي��ن .و ُتعتب��ر
محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان المحافظة االولى
والرائ��دة عالمي��ا ف��ي مج��ال مكافح��ة المخ��درات
وتبل��غ مس��احتها  187الف��ا و 502كيلومت��را مربعا
مركزه��ا مدين��ة زاه��دان ،ذات ط��ول ح��دودي م��ع
أفغانستان وباكستان يبلغ  1100كيلومتر.

ق��ال مس��اعد وزي��ر العدل رئي��س لجنة انتقال المدانين :إنه من المتوق��ع نقل حوالي 700
م��دان أفغان��ي ال��ى بالدهم بحلول نهاي��ة العام اإليراني (ينتهي  21م��ارس) وفقاً التفاق بين
إيران وأفغانستان ،وفي المرحلة األولى تم تسليم  230مدانا منهم الى السلطات القضائية
في افغانستان.
وقال محمود عباسي في مقابلة مع مراسل ارنا يوم االحد ،ان المدانين نقلوا الى بالدهم
إثر إيفاد وفد من الشؤون القنصلية االفغانية الى الجمهورية االسالمية اإليرانية وتحديد
السجناء في محافظات يزد وفارس واصفهان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان وخراسان
رضوي وطهران .
واش��ار الى أن وزير العدل األفغاني ،جاء الى إيران قبل ش��هرين بدعوة من نظيره اإليراني،
وأن نقل المدانين هو نتيجة االتفاق بين الوزيرين ،وسيتم نقل المزيد الى أفغانستان قريبا.
وأش��ار عباس��ي ال��ى أن االتهام��ات الموجه��ة ال��ى المداني��ن معظمه��ا متعلق��ة باالتج��ار
بالمخدرات والدخول غير المصرح به ،وقال إنه يتم إعادة المدانين في إطار اتفاق استرجاع
المدانين الموقع بين البلدين ويجب أن يقضوا ما تبقى من فترة إدانتهم في أفغانستان.
وثم��ن رئي��س لجن��ة نقل المحكومين ،رؤس��اء دوائ��ر العدلي��ة والمدعين العامين ورؤس��اء
ّ
س��جون المحافظ��ات ،وق��ال إن نق��ل ه��ؤالء المداني��ن تحق��ق بفض��ل التنس��يق الوثي��ق بين
الس��لطة القضائي��ة ووزارة الخارجي��ة ومنظمة الس��جون واألعضاء اآلخري��ن في لجنة نقل
المدانين ،مشددا على أن هذا الحجم من نقل المدانين في البالد غير مسبوق وتم تنفيذه
في ضوء الدبلوماسية القانونية والقضائية النشيطة للبلد.

أقيم��ت مراس��م تأبي��ن رئي��س مجم��ع
تش��خيص مصلح��ة النظ��ام الفقي��د آي��ة اهلل
هاش��مي ش��اهرودي ف��ي محافظ��ة النج��ف
األشرف في العراق.
واقيم��ت هذه المراس��م في حس��ينية اإلمام
الرض��ا (علي��ه الس�لام) ،بمش��اركة جمع من
العلم��اء وممثل��ي مراج��ع الدي��ن االج�لاء
وأس��اتذة وطلبة الحوزة العلمية وحشد غفير
من اهالي النجف األشرف.
كم��ا ش��ارك ف��ي ه��ذا المراس��م مس��ؤولون
سياس��يون وعس��كريون رفيع��و المس��توى إلى
جانب ممثل س��ماحة قائد الثورة االس�لامية
ف��ي الع��راق والقنص��ل الع��ام للجمهوري��ة
اإلسالمية االيرانية.
وت��م خ�لال ه��ذه المراس��م وفق��ا الرن��ا،
االش��ادة بالجه��ود والخدم��ات العلمي��ة
واالجتماعي��ة الت��ي قدمه��ا آية اهلل هاش��مي
شاهرودي (رحمه اهلل).
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مدير الحوزات العلمية يبارك لزعيم
الكاثوليك في العالم العام امليالدي الجديد
بع��ث مدي��ر الح��وزات العلمي��ة ف��ي اي��ران آي��ة اهلل عليرض��ا اعراف��ي برقي��ة تهنئ��ة ال��ى زعي��م
الكاثوليك في العالم االب فرانسيس بارك فيها بداية العام الميالدي الجديد.
وجاء في برقية التهنئة نتقدم بالتهاني والتبريكات لكم ولجميع مس��يحي ومس��لمي العالم
والى جميع منتظري العدالة والرحمة بمناس��بة الميالد الس��عيد والمبارك للنبي عيس��ى ابن
مريم عليه السالم.
واضاف :ان حاملي الرس��الة الس��ماوية هم من يدعون البش��رية الى معاهدة خالقهم الرحيم
ويبشرون برضوان ابدي وهم مالذ الضعفاء و الفقراء ودواء و شفاء آلالمهم فهم أزاحوا الظالم
عن اتباعهم الحقيقيين وكالمهم اثلج قلوبهم فهم نور اضاء طريق االنسانية .
فالسيد المسيح كان احد هؤالء الرسل الذي اضاء الطريق لالنسانية  .فقد بشر اهلل عزوجل
إن ََّ
البشرية وامه مريم بقدومه حيث قال «يا َمري ُم َّ
يسى
الم ُ
اسم ُه َ
الل ُي َب ِّش ُر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِمن ُه ُ
سيح ِع َ
الم َق َّر َ
ُ
بين».
اآلخ َر ِة و ِم َن ُ
َجيهاً ِفي الدُّنيا َو ِ
ابن َمري َم و ِ
وتاب��ع اي��ة اهلل اعراف��ي  :ان العال��م الي��وم بحاج��ة ال��ى ات ّباع س��يرة هذا الرس��ول الكريم كي ينعم
بالسعادة والحياة الكريمة  ..وفي الختام وباسم إدارة الحوزات العلمية في ايران اتقدم بالتهاني لكم
ولجميع مسيحي العالم بمناسبة الميالد السعيد والمبارك لسيدنا عيسى ابن مريم عليه السالم .

في كلمة ألقاها أمام عدد من أساتذة وطالب جامعة الدفاع الوطني في بغداد

السفير اإليراني :الرؤية االيرانية تجاه
العراق تتسم بطابع إنساني وإسالمي وأخوي

أش��اد الس��فير االيران��ي لدى بغ��داد «اي َرج
مس��جدي» بالعالقات الثنائي��ة بين طهران
وبغ��داد وأك��د إن ه��ذه العالقات س��تتنامى
ف��ي ش��تى االصعدة وس��تكون اس��وة للتعاون
الناج��ح بي��ن بلدي��ن جاري��ن ف��ي مج��ال
العالقات الدولية.
وخالل كلمة ألقاها أمام عدد من أساتذة
وط�لاب جامع��ة الدف��اع الوطني ف��ي بغداد،
أك��د مس��جدي ّ
أن الرؤي��ة االيراني��ة تج��اه
العراق التقوم على معايير طائفية وحزبية
وانم��ا تتس��م بطاب��ع انس��اني واس�لامي
واخ��وي؛ مضيفا ان العراق لن يجد صديقاً
أصدق من ايران.
ج��اءت زي��ارة مس��جدي لجامع��ة الدف��اع

المدن��ي تلبية لدع��وة اللواء الش��مري قائد
ورئي��س الجامع��ة ،وق��د س��لطت كلمت��ه
الضوء على سياس��ة الجمهورية االس�لامية
االيرانية تجاه المنطقة والعراق.
وش �دّد الس��فير االيراني على ع��دم انتهاج
ايران أية غطرس��ة كما انه��ا ال ترضخ الي
غطرس��ة ،وق��ال ّ :
إن اإلس��تقالل والس��يادة
الوطنية وكرامة الشعب فوق كل اعتبار.
ولف��ت الس��فير االيران��ي ال��ى السياس��ات
المتغطرس��ة لواش��نطن عل��ى الصعي��د
االقليم��ي والدول��ي ،موضح �اً ّ
أن الوالي��ات
المتحدة هي بلد حالها حال باقي البلدان،
تتمت��ع بص��وت واح��د ف��ي منظم��ة االم��م
المتحدة والتفوق لها في شيء.

ّ
ممثل قائد الثورة :ثورتنا
إستجواب الوزراء يخرج

من جدول أعمال مجلس
الشورى االسالمي

أوض��ح عض��و الهيئ��ة الرئاس��ية لمجل��س
الشورى االسالمي «علي أصغر يوسف نجاد»،
أن االستجوابات اصبحت خارج جدول أعمال
المجل��س .وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء ،أن
عض��و الهيئ��ة الرئاس��ية لمجل��س الش��ورى
االس�لامي «عل��ي أصغر يوس��ف نجاد» ،أش��ار
عل��ى هامش الجلس��ة العلني��ة للمجلس يوم
االح��د ،ح��ول آخ��ر مس��تجدات اس��تجواب
ال��وزراء ،إل��ى أن االس��تجوابات اصبحت خارج
ج��دول اعمال المجلس مضيف��ا أن من قرروا
اس��تجواب وزي��ر الزراع��ة س��حبوا تواقيعه��م
أيضا.
وفيم��ا يخ��ص اس��تجواب وزي��ر الداخلي��ة
ق��ال يوس��ف نج��اد :لق��د ت��م جم��ع  20توقيعا
لالس��تجواب وبع��د ذل��ك جمي��ع الموقعي��ن
س��حبوا تواقيعه��م .وردا عل��ى س��ؤال ح��ول
رس��الة قائد الثورة إلى مجلس الش��ورى حول
ع��دم اس��تجواب ال��وزراء ،ق��ال :ليس ل��دي أي
معلومات حول هذه الرسالة او التوصية.

حكمت على االستكبار
باملوت التدريجي
ق��ال مم ّث��ل قائد الثورة ف��ي الحرس الثوري
الش��يخ عب��د اهلل حاج��ي صادق��ي ان الث��ورة
االس�لامية حكم��ت عل��ى االس��تكبار بالم��وت
التدريجي.
واض��اف حاج��ي صادق��ي ،في تصري��ح ادلى
به خالل مراسم تقديم مسؤول ممثلية قائد
الث��ورة ف��ي فيل��ق بي��ت المق��دس بمحافظ��ة
كردس��تان ان الث��ورة االس�لامية االيراني��ة
وضع��ت تحدي��ات ج��ادة أم��ام كي��ان االعداء
ومكانتهم.
وتاب��ع :ان الث��ورة االس�لامية ل��م تتوق��ف
مطلق��ا رغ��م جمي��ع المؤام��رات والفت��ن
ومخطط��ات جبهة االس��تكبار ويق��ر أعداؤها
اليوم انها حكمت عليهم بالموت التدريجي.
ووص��ف الث��ورة االس�لامية باالمان��ة الت��ي
ضمن صمود الش��عب وقائده ودماء الش��هداء
وتضحياتهم وبقائها واستمراريتها.

وزير الداخلية يعلن مناقشة القوانني الخاصة
باألجواء االفتراضية

تح �دّث وزي��ر الداخلي��ة االيران��ي عبدالرض��ا رحماني فضلي عن مناقش��ة القواني��ن الخاصة
باالجواء االفتراضية من اجل تحقيق المزيد من االمن واالستقرار.
وق��ال عبدالرض��ا رحمان��ي فضل��ي ،ف��ي تصري��ح للصحفيي��ن عل��ى هامش اجتم��اع المجلس
االجتماع��ي للب�لاد ،ان االس��ر تش��عر بالهواج��س ح��ول ابنائه��ا حي��ث أن االج��واء االفتراضي��ة
المفتوح��ة والبعي��دة ع��ن الرقاب��ة تس��بب اض��رارا اجتماعي��ة لذل��ك تق��رر مناقش��ة القواني��ن
واالساليب التي تضمن االطمئنان واالستقرار حيال استخدام هذه االجواء.
ولفت رحماني فضلي الى إن مسألة األجواء االفتراضية هي من صالحيات المجلس األعلى
للفض��اء الس��يبيري ،لكنن��ا كمجل��س اجتماع��ي ،نقت��رح إجراء تحقيق ف��ي هذا الموق��ع؛ وإذا
كان المجل��س المذك��ور تح��دوه الرغب��ة ،ف��إن المجل��س االجتماعي مس��تعد عبر اس��تخدام
آراء الخب��راء واالس��تفادة م��ن الط��رق الت��ي يت��م تطبيقه��ا في العال��م كما في بلدن��ا مقترحة
ايضا والتوصل الى استنتاجات تثمر في النهاية الى االستخدام المطلوب والمنطقي للفضاء
السيبيري وإزالة معايبه.

