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محليات

في رسالة وجهها إلجتماع إتحاد الرابطات االسالمية للطلبة االيرانيني بأوروبا

قائد الثورة :إنضمام الطلبة اإليرانيني الى نهضة ُّ
التقدم جهاد
في سبيل الله
كت��ب س��ماحة قائ��د الث��ورة االس�لامية الس��يد عل��ي الخامنئي
رس��الة وجهه��ا يوم الس��بت الى اإلجتم��اع الثالث والخمس��ين إلتحاد
الرابط��ات االس�لامية للطلب��ة االيرانيين الدارس��ين ف��ي أوروباّ ،
أكد
فيها على أ ّن إنضمام الطلبة االيرانيين في كل بقعة من العالم الى
نهضة التقدّم وإغناء البلد عن األجانب هو جهاد في سبيل اهلل.
ونق ًال عن الموقع اإلعالمي لمكتب إصدار ونشر أعمال سماحته،
إيجئي رس��الة القائد صباح يوم الس��بت في
ق��رأ حجة االس�لام ج��واد ِ
المركز االسالمي بهامبورغ جاءت على النحو التالي:
أيها الشباب األعزاء
جميعن��ا يعلم بأنكم الطالب الجامعي��ون ُتع َتبرون ضمن أفضل
آمال مستقبل البالد وما يجب أن يعرفه الجميع هو أ ّن عددا كبيرا
من الطالب الجامعيين السابقين باتوا اليوم يزاولون مهاماً وأعما ًال
كب��رى ف��ي البالد ويلمس��ون بكامل وجودهم ل��ذة ومتعة الخدمة في
سبيل التطور المعرفي والتقني للبالد.
إ ّن طالبن��ا الي��وم  -ف��ي أ ّي��ة بقع��ة م��ن العال��م كان��ت – أمامه��م
الفرصة لإللتحاق بهذه المجموعة المؤمنة والخدومة وإغناء البلد
عن األجانب بشكل تام.
ول��و ج��اءت ه��ذه الخط��وة متح ّلي��ة بن ّي��ة صادقة وإلهية س��تكون
جه��اداً ف��ي س��بيل اهلل .إنك��م أيه��ا الش��باب ف��ي الرابط��ات االس�لامية
قادرون على أن تكونوا الرائدين والقادة في هذا الجهاد.
أدعو اهلل لكم جميعاً بالنجاح المتواصل.
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رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني:

هروب واشنطن من سوريا يمثل إنتصارا
آخر للمقاومة في املنطقة
قال رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني في الجمهورية االسالمية االيرانية العميد
احمد وحيدي ،يوم الس��بت ،إن هروب الواليات المتحدة األميركية من س��وريا هو مؤشر
على انتصار جبهة المقاومة في الشرق األوسط.
وأوض��ح رئي��س الجامع��ة العلي��ا للدفاع الوطني ف��ي حديث خاص م��ع «وكالة مهر
لألنباء» ،بأن انسحاب الواليات المتحدة األميركية يعد لونا من ألوان الهروب ،وقال إن
هروبهم أيضا هو مؤشر كبير على انتصار المقاومة في هذه المنطقة.
وأردف بالق��ول« :إن أمي��ركا س��واء أقبل��ت أم لم تقبل فإنها قد تلق��ت هزيمة إال أنها
تسعى بشكل أو بآخر أن تظهر بأنها لم تخرج بسبب هزيمتها».
وأشار العميد احمد وحيدي إلى إقامة مؤتمر الدفاع واألمن الدولي في غرب آسيا في
الجامعة العليا للدفاع الوطني ،وقال « :إننا نسعى من خالل منصة هذا المؤتمر أن نقدم
ص��ورة حقيقي��ة من أمن ودفاع هذه المنطقة حتى تس��تطيع ال��دول في هذه المنطقة أن
تحصل على بعض اآلليات والطرق التي تمكنها من إقرار السلم والثبات بشكل مستدام».
واعتب��ر المس��ؤول العس��كري اإليران��ي ،الحض��ور الالف��ت لمجموع��ة كبي��رة م��ن
الباحثي��ن والمحللي��ن والمراس��لين والصحفيي��ن والمش��رفين عل��ى القضاي��ا األمني��ة
والسياس��ية في هذا المؤتمر على أنه مؤش��ر ذو أهمية كبيرة يدلل على دور المؤتمر في
معادالت المنطقة.

نائب قائد الحرس الثوري:

ايران اليوم في ذروة اإلقتدار رغم كل العداء ضدها

رئيس لجنة االمن القومي :ال يوجد منع سيادي إلزالة التوتر مع الدول االخرى
اعتبر رئيس لجنة االمن القومي والسياسة
الخارجي��ة ف��ي مجل��س الش��ورى االس�لامي
حش��مت اهلل فالح��ت بيش��ة ،التعامل م��ع العالم
م��ن ض��رورات تحقي��ق اه��داف وثيق��ة االف��اق
المس��تقبلية لغاي��ة الع��ام  ، 2025مؤك��دا بان��ه
ال يوج��د اي من��ع س��يادي الزال��ة التوت��ر مع دول
العالم.
وف��ي تصري��ح ادلى به في مدينة ش��هركرد
مركز محافظة جهارمح��ال وبختياري (غرب)

ق��ال النائ��ب فالح��ت بيش��ة ،ان اح��د االه��داف
المرس��ومة ف��ي وثيق��ة االف��اق المس��تقبلية ه��و
تحوي��ل ايران ال��ى القوة االقتصادي��ة االولى في
المنطقة والشك ان تحقيق هذا االمر ال يكون
بالحرب والنزاع مع العالم.
واض��اف ،رغ��م ان لن��ا خالف��ات م��ع ال��دول
الغربية لكن ال يمكننا التعامل مع جميع الدول
عل��ى اس��اس الحق��د وان ل��م نتق��دم على اس��اس
التعامل مع العالم ال يمكننا تحقيق اهدافنا.

 12جامعة ايرانية على قائمة أفضل جامعات العالم

واعتبر الهدف من تبلور االتفاق النووي هو
التعامل مع العالم وازالة التوتر وقال ،ان االتفاق
النووي ازال الحظر عن  1248حالة وسهل تعامل
البالد مع العالم اال ان دناءة الطرف االخر حال
دون تحقي��ق االه��داف المهم��ة له��ذا البرنام��ج
الشامل .واعتبر هذا المسؤول البرلماني مشروع
انضم��ام ايران لمجموعة العمل المالي الدولية
 FATFبانه يشكل احد سبل ازالة التوتر.
واك��د ب��ان عم��ر التط��رف ف��ي العال��م ل��ن

ي��دوم واض��اف ،رغ��م ان ترام��ب م��زق االتف��اق
الن��ووي ونح��ن نواجه اليوم تذبذب��ات في مجال
العمل��ة الصعب��ة ومش��اكل ناجم��ة عنه��ا اال ان
ه��ذا الوض��ع لن يدون ونحن متفائلون بتحس��ن
االمور.
واك��د فالح��ت بيش��ة ب��ان اي��ران ال تعت��زم
ممارس��ة نه��ج التط��رف في هذا االط��ار واضاف،
ان��ه علين��ا التعام��ل م��ع دول العال��م ف��ي اط��ار
مصالحنا.

وزارة الخارجية تقدم تقريرها الفصلي بشأن
االتفاق النووي الى البرملان
قال رئيس اللجنة النووية البرلمانية حجة االسالم والمسلمين مجتبي ذو النوري ان وزارة الخارجية
ستقدم تقريرها الفصلي الثاني عشر فيما يتعلق بتنفيذ االتفاق النووي الى مجلس الشورى االسالمي
يوم  16كانون الثاني /يناير الحالي وبعدها ستقوم لجنة االمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية
بإعداد تقريرها لمدة ستة اشهر.
واض��اف ذوالن��وري ي��وم الس��بت لمراس��ل ارنا انه س��يتم إعداد تقرير لجن��ة االمن القومي والسياس��ة
الخارجية استنادا الى اخر تقريرين مقدمين من وزارة الخارجية وبعدها سيتم تحديد المنشآت النووية
الت��ي س��يتم تفقده��ا .وفيم��ا يتعل��ق بالتقاري��ر الواصل��ة ال��ى لجنة االم��ن القوم��ي والسياس��ة الخارجية
البرلماني��ة م��ن وزارة الخارجي��ة بش��أن االتف��اق النووي وما ج��اء فيها قال ممثل اهالي ق��م انه تمت قراءة
التقرير االول والثاني للجنة امام اعضاء المجلس .وصرح رئيس اللجنة النووية البرلمانية نحن بأنتظار
التقرير ليدخل ضمن جدول اعمال المجلس .يذكر ان تقارير وزارة الخارجية الفصلية بش��أن االتفاق
النووي يتم تقديمها الى المجلس استنادا لقانون تمت المصادقة عليه في العام .2015

قال مؤسس الموقع المرجعي لعلوم العالم اإلسالمي جعفر مهراد ّ :
إن  12جامعة
ايراني��ة أح��رزت مرك��زاً راقي �اً بي��ن أفض��ل جامع��ات العال��م وفق��ا للتقري��ر ال��ذي رفع��ه
المركز العالمي لتصنيف الجامعات.
ونق�ل ً
ا ع��ن جامع��ة أمير كبير الصناعي��ة أضاف مهراد في تصريح له يوم الس��بت،
ً
ّ
أن مركز تصنيف جامعات العالم الذي يتخذ من اإلمارات مقرا له أعلن عن تصنيف
أفضل الجامعات العالمية خالل عامي .2019 – 2018
وق��ام ه��ذا المركز العالمي بدراس��ة أداء جامعات  62بل��داً ،حيث احرزت  12جامعة
ايرانية مكانة بين أفضل الجامعات التي إختارها المركز.
واوضح مؤس��س الموقع المرجعي لعلوم العالم االس�لامي ّ
أن الجامعة االس�لامية
الح��رة ف��ي اي��ران حصلت عل��ى مركز  ،371ونال��ت جامعة طهران المرك��ز  461وتلتها
جامع��ة العل��وم الطبي��ة بطه��ران ف��ي مرك��ز  547ث��م ج��اءت جامع��ة ش��ريف الصناعية
محرزة المركز الـ  59في هذا التصنيف.
وأضاف مهرادّ ،
أن جامعة إصفهان الصناعية حصلت على مركز  642وجامعة أمير
كبي��ر الصناعي��ة في مركز  689والمركز الـ  576لجامعة إعداد المدرس��ين ،وجامعة
العلوم والصناعة االيرانية حازت على مركز  ،760تلتها جامعة شيراز في المركز 857
وجامعة فردوسي َمشهد محرزة المركز .872
وحقق��ت جامعة الش��هيد بهش��تي للعل��وم الطبية على المركز ال �ـ  966بينما نالت
الجامعة نفسها بكل فروعها على المركز .992

غواصة «فاتح» احمللية الصنع
تدخل الخدمة في
 29كانون الثاني
اعل��ن قائ��د الق��وة البحري��ة لجي��ش
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة االمي��رال
حس��ين خانزادي أن غواصة «فاتح» المحلية
الصن��ع س��تنضم إل��ى االس��طول البح��ري
االيران��ي الجنوب��ي ف��ي  29كان��ون الثان��ي/
يناي��ر الحال��ي .وق��ال االمي��رال خان��زادي في
تصريح للصحفيين يوم السبت ان الخطوات

إيران تدعو مواطنيها عدم السفر
الى جورجيا حتى إشعار آخر
دع��ت وزارة الخارجي��ة االيراني��ة ف��ي بيان
أصدرت��ه ي��وم الس��بت ،المواطني��ن اإليرانيين
الى عدم السفر الى جورجيا حتى إشعار آخر.

النهائية من عمليات بناء غواصة فاتح انتهت
ومن المقرر انضمامها الى االسطول البحري
الجنوب��ي ف��ي  29يناي��ر .والغواصة فاتح ش��به
الثقيل��ة تبل��غ حمولتها  527طن��ا وهي احدث
م��ن غواص��ة «غدير» وهي ق��ادرة على الغوص
الى عمق  200الى  250مترا تحت الماء لمدة
 5أسابيع.
وتحم��ل فات��ح  4طوربيدات عي��ار  533ملم
وكذل��ك  8ألغ��ام بحري��ة ،كما يمكنها حمل
طوربي��دات وأنظم��ة دفاع ج��وي وكذلك نقل
القوات البحرية الخاصة  .ومع الس��ير بس��رعة
حت��ى  8عق��د بحري��ة يبل��غ م��دى ابحارها نحو
 6700ك��م .وتبل��غ س��رعة الغواص��ة القص��وى
على السطح  11عقدة وفي الغوص 14عقدة.
وأفادت وكالة مهر لألنباء ،بأنه جاء في
بيان وزارة الخارجية الذي اصدرته يوم السبت
ان��ه ونظرا النتش��ار مرض انفلون��زا الخنازير
في جورجيا ننصح مواطنينا بعدم السفر الى
هناك حتى اشعار آخر إال في حالة الضرورة.
وكان��ت المصادر الرس��مية ف��ي جورجيا
ق��د اعلن��ت وف��اة  14م��ن مواطنيه��ا ج��راء
االصابة بمرض انفلونزا الخنازير.

نائب بمجلس الخبراء :ينبغي على املسلم أن يدافع عن أهدافه السامية
أكد عضو مجلس خبراء القيادة «لو لم يتم الدفاع االهداف السامية سيكون البديل هو التسليم لالعداء والقبول بالذلة والمهانة ،موضحا أن الكفار والمشركين يتابعون أهدافهم دائما ولم
يتوقفوا عن تأجيج الفتن والصراعات بين المؤمنين ولذلك يجب االلتفاف حول ثقافة الجهاد والمقاومة .أفاد مراس��ل وكالة رس��ا لألنباء أن عضو مجلس خبراء القيادة آية اهلل الس��يد محمد
مهدي ميرباقري بين خالل مؤتمر تكريم شهداء الثورة االسالمية الذي انعقد في قم المقدسة ،أشار الى أن التعاليم االسالمية تؤكد أن المسلم ينبغي أن يدافع عن اهدافه السامية .وأضاف ،لو
لم يتم هذا الدفاع س��يكون البديل هو التس��ليم لالعداء والقبول بالذلة والمهانة ،موضحا أن الكفار والمش��ركين يتابعون أهدافهم دائما ولم يتوقفوا عن تأجيج الفتن والصراعات بين المؤمنين
ولذلك يجب االلتفاف حول ثقافة الجهاد والمقاومة .وأشار اية اهلل ميرباقري الى أن اتباع جيمع االديان وخاصة االمريكان يعتقدون أن ديانتهم تتسم بالحداثة ولديها امكانية العولمة ،ولذلك
حتى يشنون الحروب لتعميم ديانتهم في العالم ولتحقيق هذا الهدف ال يألون جهدا ويسلكون جميع االجراءات الصحيحة والباطلة.
وأكد أن السلم الدائم لم يتحقق اال وفق التوحيد ،موضحا أن الحرب المحتدمة بين المسلمين والكفار تدور حول الخضوع هلل تعالى ورفضه.
وأشار الى أن البقاء على دين اهلل تعالى يحتاج الى تحمل المصاعب ،مشيرا الى أن من يطلبون رضى اهلل تعالى ويسلكون طريق الجهاد والمقاومة ليست لديهم اي تعلق بالماديات.

اك��د نائ��ب القائ��د الع��ام لق��وات ح��رس
الثورة االس�لامية للشؤون التنسيقية العميد
عل��ي ف��دوي ب��ان الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة الي��وم ف��ي ذروة االقت��دار رغ��م كل
العداء ضدها.
وف��ي كلم��ة ل��ه القاه��ا خ�لال المراس��م
الختامي��ة للدورة الثامنة للمس��ابقات العامة
للق��رآن الكري��م الس��ر ك��وادر ح��رس الث��ورة
االس�لامية الت��ي اقيم��ت ف��ي مدين��ة مش��هد
ش��مال ش��رق اي��ران ،ق��ال العمي��د ف��دوي ،ان
اي��ران االس�لامية الي��وم ف��ي ذروة االقت��دار في
الوقت الذي لم يتوان االعداء عن ممارسة اي
ع��داء ض��د البالد على مدى االع��وام االربعين

الماضي��ة .واض��اف ،ان اعداءن��ا يق��رون بانهم
ورغ��م كل امكانياته��م ومعداته��م العس��كرية
والتكتيكي��ة لم يتمكن��وا لغاية االن من القيام
باي اجراء ضد ايران االسالمية وهم يضعفون
يوما بعد اخر.
وتاب��ع قائ�لا ،ان المؤام��رات ومختل��ف
اش��كال العداء ض��د ايران االس�لامية القائمة
من��ذ انتص��ار الث��ورة االس�لامية لغاي��ة االن
ومازال��ت مس��تمرة ال س��ابق له��ا عل��ى م��دى
التاري��خ ،اذ ق��ام الش��ياطين الصغ��ار والكب��ار
متحالفين بممارسة ما استطاعوا من اشكال
العداء ضد الش��عب االيراني لكنهم لم يصلوا
الى اهدافهم.

النموذج الطائر لقمر «دوستي» الصناعي ينجز إختباراته بنجاح

اعلنت مساعدة رئيس منظمة الفضاء االيرانية عن نجاح اختبار اداء النموذج الطائر لقمر «دوستي»
الصناعي .مس��اعدة رئيس منظمة الفضاء االيرانية «مينا بيات» كتبت في صفحتها الش��خصية على
موق��ع االنس��تغرام ،أن��ه بع��د االداء الناج��ح ف��ي عدي��د م��ن اإلختب��ارات الت��ي أجري��ت عل��ى قم��ر «دوس��تي
الصناع��ي» ف��ي ش��بكة المحط��ات االرضي��ة ،خض��ع النم��وذج الطائر م��ن هذا القم��ر إلختب��ارات أداء ،الت
بالنجاح.وباالش��ارة ال��ى التع��اون مابي��ن جامعة ش��ريف الصناعية ومرك��ز االبحاث الفضائي��ة ووكالة
الفضاء االيرانية في تصميم وصناعة قمر «دوستي» الصناعي ،تحدثت بيات عن الذكريات وااليام التي
كانت تجمع الباحثين والطالب لصنع هذا القمر وإخضاعه لإلختبارات ،كما اعربت عن املها لقطع
المزي��د م��ن الخط��وات تج��اه تط��ور الب�لاد .ويذك��ر أن من أه��م مواصفات قمر «دوس��تي» ه��و أنه يتمتع
بقابلي��ة التصوي��ر بدق��ة تفاصي��ل ( )resolutionتف��وق الـ  30م ،كما أنه يس��تخدم ألغراض كدراس��ة
الغطاء النباتي ورصد المصادر المائية.

شركة معرفية إيرانية تتمكن من تصدير «مطياف الحركة
األيونية» إلى كوبا
نجحت شركة إيرانية قائمة على المعرافة في تصدير أجهزة «مطياف الحركة األيونية
ذات مصدر التأين لتفريغ الكورونا» بشقيها  1400-CDو  1500-CDإلى كوبا.
ونوه المدير التنفيذي للش��ركة المعرفية اإليرانية «محمد تقي جعفري» ،يوم الس��بت،
إل��ى نج��اح فريق��ه ف��ي تصدير أجه��زة «مطياف الحرك��ة األيوني��ة ذات مصدر التأي��ن لتفريغ
الكورون��ا» بش��قيها  1400-CDو  1500-CDإل��ى كوب��ا ،وقال إن ع��دد الطلبيات لهذا المنتج قد
ازداد بعد تمكن الشركة المعرفية من إنتاج هذه األجهزة.
ولفت إلى «ان المنتج يحمل شهادة القياس النانوي المعتمدة  ،من قبل لجنة تطوير تقانة
النانو ويمكن استخدامه في قياس الكمية والنوعية للمركبات الطيارة وشبه المتطايرة».

