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رئيس السلطة القضائية :

خالل جلسة تدريس خارج الفقه

اإلمام الخامنئي :إستتباع النفاق وعدم تحري الصدق أغرق دول العالم باملشاكل الداخلية
*قائد الثورة يعني الشيخ شعباني
موثقي ممث ًال لولي الفقيه في همدان
أك��د آي��ة اهلل العظم��ى اإلم��ام الس��يد عل��ي
الخامنئ��ي أن البل��دان اإلس�لامية والعالمي��ة
تعي��ش مش��اكل داخلي��ة متورط��ة فيه��ا ويع��ود
أغلبها إلى عدم تحري الصدق واستتباع النفاق.
وتط��رق اإلم��ام الخامنئ��ي خ�لال جلس��ة
تدري��س خ��ارج الفق��ه إل��ى حدي��ث اإلم��ام
الص��ادق (ع) بش��أن الخص��ال اإلنس��انية
واألخالقي��ة الراقي��ة ،وال��ذي ج��اء بإس��ناد
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وق��ال إن «العديد من المش��اكل الداخلية
ف��ي الب�لاد أو في العالم تعود إلى عدم تحري
الصدق واستشراء روح النفاق”.
كما أصدر قائد الثورة اإلس�لامية آية اهلل

العظم��ى االمام الس��يد عل��ي الخامنئي قرار
عي��ن بموجب��ه حج��ة اإلس�لام والمس��لمين
حبي��ب اهلل ش��عباني موثق��ي ممث�لا لول��ي
الفقيه وإمام للجمعة في محافظة همدان.

قائد بالحرس الثوري :سيندم من يهدد
الشعب االيراني
اك��د قائ��د مق��ر «خاتم االنبياء (ص)» المركزي اللواء غالم علي رش��يد ب��ان ايران لن تبادر
للحرب ضد احد لكنها مستعدة للرد على المعتدين ،مشددا على ان من يهدد الشعب االيراني
سيندم.
وفي كلمة له يوم االربعاء في حشد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة في مناورات
«الى بيت المقدس» للقوة الجوفضائية الجارية في المنطقة العامة في هرمزكان (جنوب)،
قال اللواء رشيد ،اننا وفي الوقت الذي لن نبادر ابدا للتهديد والحرب مع اي دولة لكننا سنجعل
من يهددون بمواجهة الشعب االيراني االبي يندمون على فعلتهم.

الحدودي��ة ف��ي الس��ليمانية وبح��ث مع��ه
التط��ورات االمني��ة ف��ي الحدود المش��تركة
حي��ث اك��د الجانب��ان ان االم��ن واالس��تقرار
يحكمان الحدود.
وأكد كريمي خ�لال اللقاء ان االجراءات
الت��ي اتخذه��ا الجانب��ان االيران��ي والعراق��ي
عن��د الح��دود المش��تركة اثم��رت عن ارس��اء
االم��ن واالس��تقرار فيه��ا وال توج��د فيه��ا
خروقات امنية تذكر.
واض��اف ان هن��اك اجتماع��ات دوري��ة تعق��د
بي��ن ق��ادة الح��دود ف��ي اي��ران والع��راق بهدف
دراس��ة االوض��اع العام��ة فيه��ا وم��ا يمك��ن
تقديم��ه لضم��ان االم��ن واالس��تقرار هن��اك،
معتب��را االتفاقي��ات المبرم��ة بي��ن الجانبين
بانه��ا وف��رت االرضي��ة المالئم��ة للتع��اون
المشترك بينهما.
من جانبه قال قائد حرس حدود السليمانية
فخرالدي��ن عبداهلل محمد س��عيد ان حدودنا
المحاذية اليران هي االكثر امنا واس��تقرارا
مبينا ان التعاون مع الجانب االيراني مستمر
بهذا الشأن.

السفير االيراني ووزير الثقافة اللبناني
يبحثان العالقات الثنائية

إلتق��ى س��فير الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليرانية في بي��روت محمد جالل فيروزني��ا ،بوزير
الثقاف��ة اللبنان��ي محم��د داوود بمكتب��ه؛ لتهنئت��ه بمناس��بة توليه مهامه ضمن التش��كيلة
الوزارية الجديدة في هذا البلد.
واع��رب الس��فير فيروزني��ا ،ف��ي ه��ذا اللق��اء ،ع��ن امل��ه بالتوفي��ق والنج��اح لوزي��ر الثقافة
اللبناني الجديد.
وتط��رق الجانب��ان ال��ى األوض��اع والتط��ورات الراهن��ة ،إضافة ال��ى العالق��ات الثنائية بين
البلدين وتفعيلها في مختلف القطاعات.

وزير الداخلية :االنتخابات البرملانية في العام القادم ستبث النشاط في البالد

أك��د وزي��ر داخلي��ة الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة ،ان االنتخاب��ات البرلماني��ة ف��ي العام
القادم ستبث النشاط في البالد.
وخ�لال اجتم��اع مش��ترك لمس��اعدي وزي��ر

الداخلي��ة ومستش��اريه والم��دراء العامي��ن
لدوائر التربية والتعليم في المحافظات ،أكد
عبدالرض��ا رحماني فضلي اهمي��ة االبداع على
صعيد التربية والتعليم ،وقال :ان التغييرات في

المس��ؤولين في الش��ؤون القضائية الى تقديم
خططهم وبرامجهم لتعزيز آلية العالقات بين
الموطنين مع السلطة القضائية.
واك��د ان البي��ان ال��ذي اص��دره قائ��د الث��ورة
االس�لامية ف��ي الذكرى الـ 40النتص��ار الثورة
االس�لامية تح��ت عنوان بيان الخط��وة الثانية
للث��ورة االس�لامية ،بان��ه يش��كل وثيق��ة متقنة
لرس��م وتحقي��ق التط��ور ف��ي كاف��ة قطاع��ات
البالد.
واعتبر حجة االسالم رئيسي الرؤية التنموية
بانه��ا تش��كل توجه��ا ثوري��ا تمام��ا مش��يرا ال��ى
مخط��ط الع��دو لب��ث روح الي��أس ف��ي الش��عب
اإليران��ي م��ن خ�لال االيح��اء بع��دم فاعلي��ة
نظ��ام اي��ران االس�لامية ،وق��ال ان ثقة الش��عب

ممكن وذلك من خالل التواصل والتنس��يق
المس��تمر مع الشخصيات الدينية والعلمية
والناش��طين ف��ي المج��االت االجتماعي��ة
والثقافية في المحافظة.

واضاف ،انه بناء على ذلك فاننا وفي الوقت الذي ال نرحب باي حرب لكننا مستعدون تماما
لل��رد عل��ى اي ع��دوان عل��ى بالدن��ا ،وم��ا نامل��ه اال يضطرنا المعت��دون لنجعله��م يدركون هذه
القضية عمليا وعبر تكبيدهم اثمانا باهظة.
واش��ار الل��واء رش��يد ال��ى عداء الرئيس االميركي للش��عب االيراني وق��ال ،ان ترامب وفي ظل
التحريض من قبل الكيان الصهيوني والسعودية من قوة ايران االقليمية قد شعر بالقلق وتصور
بانه بفرضه الحظر عليها يمكنه خفض نفوذها بالمنطقة ولكن ما يجري في العراق وسوريا
ولبنان والمنطقة عامة اال يدل على خطأ حسابات ترامب ومحرضيه ؟
وتابع اللواء رشيد ،انه ما لم يؤمن العدو بالهزيمة سيظل يواصل التآمر بافكاره الشيطانية
على امل التغلب على ارادة الشعب االيراني لذا يتوجب هزمة العدو في ايمانه لضعضعة ارادته
وقراره.
ونوه اللواء رش��يد الى ان رجاال عس��كريين عظاما قد ترعرعوا في ظل الجمهورية االس�لامية
االيراني��ة ،بعضه��م يتولون مناصب ادارية رفيعة في الدولة وبعضهم االخر كاللواء س��ليماني
لهم دور وتاثير في مصير المنطقة.

األمن يسود الحدود
العميد اشتري :تجهيز
الشرطة بمنظومات ذكية املشتركة بني ايران والعراق
إلتقى قائد حرس الحدود في قصر شيرين
ملواصلة دعم املواطنني
(غ��رب) حج��ة اهلل كريم��ي قائ��د المعاب��ر

أكد قائد الشرطة اإليرانية العميد حسين
اشتري جاهزية قواته لمواصلة تقديم الدعم
للمواطني��ن منوهاً إلى تجهيزها بمنظومات
ذكية.
وأض��اف اش��تري ،ف��ي كلمت��ه أم��ام ق��ادة
الش��رطة على هامش اجراء من��اورات مرورية
أن��ه ت��م تحدي��د األماك��ن األكث��ر عرض��ة
لخطر وق��وع الحوادث وتمت معالجة بعضها
تمام��ا والبع��ض اآلخ��ر ف��ي طريقه��ا ال��ى
المعالجة.
وتاب��ع :أن��ه ت��م تجهي��ز دوري��ات الش��رطة
بمنظوم��ات ذكي��ة ومتط��ورة م��ا يس��اهم في
خفض معدالت وق��وع الحوادث المرورية إلى
ح��د كبي��ر كم��ا يزي��د م��ن س�لامة التنق��ل
بشكل ملحوظ.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه األجه��زة تتي��ح لقواتن��ا
االتص��ال بقواع��د بيان��ات تس��اعدهم ف��ي
مراقب��ة وتحديد هوي��ات مرتكبي المخالفات
المرورية.

مكافحة الفساد بحاجة الى العزيمة الراسخة
للمدراء وأجهزة البالد
اكد رئيس السلطة القضائية حجة االسالم
ابراهيم رئيسي ،ان مكافحة الفساد تحتاج الى
العزيم��ة الراس��خة ل��دى المس��ؤولين واجه��زه
البالد.
وف��ي كلم��ة القاه��ا باجتماع رؤس��اء الدوائر
العدلية والنيابة العامة في ارجاء البالد ،اشار
حجة االس�لام رئيس��ي الى ان مكافحة الفساد
التتحق��ق م��ن خ�لال اص��دار البالغ��ات فق��ط
ب��ل ان المواطني��ن يج��ب ان يلمس��وا العزيم��ة
الراسخة لدى المسؤولين واالجهزة الحكومية
في هذا المجال.
وتابع ان قضية مكافحة الفس��اد تعتبر اليوم
مطلبا جادا لدى كافة ابناء الش��عب؛ مضيفا
ان��ه ينبغ��ي عل��ى الدوائ��ر الت��ي تتول��ى ش��ؤون

وأع��رب قائ��د الث��ورة اإلس�لامية ف��ي ه��ذا
القرار عن أمله في أن يستطيع حجة اإلسالم
والمسلمين حبيب اهلل شعباني موثقي القيام
بمس��ؤولياته وواجبات��ه عل��ى أكم��ل وج��ه
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العالم بواسطة العلوم والتقنيات الحديثة ،أمر
هام للغاية ،وله صلة مباشرة بالتربية والتعليم.
وف��ي الحقيق��ة كلم��ا كان��ت س��رعة تط��ور
التقني��ات اكب��ر ،كلم��ا ب��رزت اهمي��ة التعليم
والتربية أكثر.
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن حديث��ه ،تط��رق وزي��ر
الداخلي��ة ال��ى الصعوب��ات التي واجهته��ا ايران
خ�لال الع��ام االيران��ي الحال��ي (ال��ذي يوش��ك
عل��ى االنته��اء حي��ث ينته��ي ف��ي  20آذار/مارس
 ،)2019وقال :ال ينبغي ان نوحي الى الشعب بأن
الع��ام القادم س��يكون عاما صعب��ا ،فال ينبغي ان
يكون اصعب من العام الحالي ،ألنهم (االعداء)
فرض��وا اي حظ��ر وضغ��ط يق��درون علي��ه ض��د
ايران.
وأش��ار رحمان��ي فضل��ي ال��ى اج��راء انتخابات
مجل��س الش��ورى االس�لامي ف��ي الع��ام الق��ادم،
وأك��د ان��ه باعتباره المس��ؤول االمن��ي الوطني
للبالد ،والمش��رف على اج��راء االنتخابات ،فإن
انتخاب��ات الع��ام الق��ادم س��تؤدي ال��ى النش��اط
والحم��اس ف��ي الب�لاد ،وسنش��ق طريقن��ا ف��ي
الع��ام الق��ادم بش��كل جي��د بمقاوم��ة ووح��دة
وبدعم الحكومة بجدية وبإرش��ادات قائد الثورة
المعظم.

ايران تعزي مصر
في ضحايا طائرة
البوينغ اإلثيوبية
املنكوبة
قدم رئي��س مكتب رعاية المصالح
االيراني��ة ف��ي القاه��رة ،تعازي��ه
للحكوم��ة والش��عب المص��ري ،إث��ر
مصرع  6م��ن مواطنيها كانوا على
مت��ن الطائ��رة اإلثيوبي��ة المنكوب��ة،
بينه��م  3م��ن العلم��اء ف��ي البح��وث
الزراعية والحيوانية.
وق��ال ناص��ر كنعان��ي ،رئي��س
مكت��ب رعاي��ة مصال��ح الجمهوري��ة
اإلس�لامية اإليراني��ة بالقاهرة على
تويت��ر :أتق��دم وزمالئ��ي بخال��ص
التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر
الضحايا ف��ي حادث تحطم الطائرة
اإلثيوبي��ة ال��ذي كان س��تة منه��م
مواطنين مصريين بينهم ثالثة من
العلماء في المراكز البحثية لوزارة
الزراعة المصرية.

الرقاب��ة ف��ي الس��لطة القضائي��ة ب��ان تتبن��ى
اجراءات لضمان سالمة الجهاز القضائي.
واك��د ان��ه لي��س هن��اك اي خط��ر احم��ر في
قضي��ة مكافح��ة الفس��اد؛ معتب��را االهتم��ام
بمطال��ب الش��عب بان��ه يش��كل اح��د المب��ادئ
االخ��رى للس��لطة القضائي��ة ف��ي ه��ذه الفت��رة
الجديدة من نشاطاتها.
وق��ال  :ان اقام��ة العالق��ات م��ع المواطني��ن
واالس��تماع ال��ى مطالبه��م وتبيي��ن القضاي��ا
لهم تعتبر ضرورة ماسة واذا تم اصدار حكم او
انجاز اجراء فيجب ان نتحدث مع المواطنين
بش��انه .وكل��ف حج��ة االس�لام رئيس��ي

بنظام ايران االسالمية تشكل اليوم ميزة هامة
لالمن الوطني وكلما تعززت الثقة العامة في
الب�لاد ،تعزز االمن الوطني واننا كمس��ؤولين
قضائيي��ن ومدعي��ن عامي��ن وقض��اة نضطل��ع
بدور فاعل في تعزيز الثقة لدى الشعب.
واشار الى صمود الشعب االيراني في مواجهة
ضغوط االعداء؛ معتبرا ان السلطة القضائية
تتحمل ايضا واجبات في هذا المجال ،واضاف
 :يتوجب على هذه السلطة ان تقدم العون الى
االجه��زة المتواج��دة في س��احات النض��ال وان
تتعاون معها وان تس��تمر اللقاءات التي عقدت
في المحافظات بهذا الشان.

قاسمي :إطالق النار على موظف ايراني يعمل
في السفارة البرتغالية وراءه عداء شخصي
اعل��ن المتحدث باس��م الخارجي��ة االيرانية
به��رام قاس��مي ب��ان االس��تنتاجات المبدئي��ة
للش��رطة تش��ير ال��ى ان هنال��ك ع��داء
وخالف��ات ش��خصية وراء ح��ادث الهج��وم م��ن
قب��ل مجهولي��ن عل��ى موظ��ف اي��ران يعم��ل
ف��ي الس��فارة البرتغالي��ة ل��دى طه��ران مس��اء
الثالثاء.
واك��د قاس��مي نب��أ اس��تهداف الموظ��ف
المذك��ور وق��ال ،ان التحقيق��ات المبدئي��ة
وتقري��ر الش��رطة يش��ير ال��ى ان الش��خص
المذك��ور يعم��ل موظف��ا ف��ي الس��فارة
البرتغالية.
واوض��ح ب��ان مس��ؤولي الش��رطة س��يقدمون
االيضاحات الالزمة في هذا المجال وقال ،ان
التحقيقات جارية في هذا المجال.

ملتقي ًا بر فيشر

مطهري :األوروبيون
عازمون على تفعيل
اآللية املالية

ص��رح نائ��ب رئيس مجلس الش��ورى
االس�لامي عل��ي مطهري ان��ه ال يمكن
الق��ول أن اآللية المالية (اينس��تكس)
له��ا آث��ار هائل��ة ،لكنه��ا تس��اعد عل��ى
التقلي��ل م��ن آثار الحظر ض��د البالد؛
مشيرا الى أن األوروبيين عازمون على
تفعيل هذه اآللية.
واشار مطهري الى زيارة رئيس اآللية
المالي��ة بر فيش��ر الى اي��ران؛ قائال إن
زي��ارة رئي��س اينس��تكس ال��ى طه��ران
ج��اءت في س��ياق إج��راء مباحثات مع
الجان��ب االيران��ي ومناقش��ة اآللي��ة
المالية.
واعتب��ر إزال��ة الغم��وض ع��ن اآللي��ة
المالي��ة بانها تش��كل أحد اهداف هذه
الزي��ارة؛ مضيفا ان بر فيش��ر جاء الى
اي��ران من أجل تفعيل هذه المنظومة
المالي��ة م��ن خ�لال التوص��ل ال��ى
تفاهمات مشتركة بين الجانبين.
وأك��د مطهري عل��ى أن زيارة رئيس
اآللي��ة المالية األروبية ال��ى إيران من
ش��أنها أن تك��ون خط��وة نح��و األم��ام،
مردف��ا ان ه��ذه اآللي��ة س��تعود بالنفع
ال��ى الب�لاد وس��يتم تفعيله��ا ف��ي
المستقبل.

واك��دت مص��ادر مطلع��ة ع��ن وق��وع ح��ادث
الط�لاق الن��ار ق��رب الس��فارة البرتغالي��ة ف��ي
طه��ران واصاب��ة ش��خص وقال��ت ان موظف��ا
ايراني��ا ف��ي الس��فارة البرتغالي��ة ل��دى طهران
ق��د تعرض الطالق نار من قبل راكبي دراجة
نارية قرب السفارة .
ونقل هذا الشخص الى المستشفى مباشرة
وخض��ع للع�لاج ال�لازم وان حالت��ه الصحي��ة
مستقرة.
بدوره قال رئي��س المركز االعالمي لقيادة
االم��ن الداخل��ي ف��ي طه��ران العقي��د باب��ك
نم��ك ش��ناس ف��ي تصري��ح لوكال��ة ارن��ا ان
اط�لاق الن��ار جرى بواس��طة بندقية صيد وان
التحقيقات االولية تش��ير ال��ى وجود خالفات
شخصية وراء الحادث.

قائد عسكري :من الضروري رفع القدرات
القتالية للدفاع الجوي الى اقصى حد
أكد نائب قائد مقر «خاتم االنبياء(ص)» للدفاع
الج��وي ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ،ي��وم
االربع��اء ،ض��رورة رفع الق��درات القتالي��ة والجهوزية
الميدانية لشبكة الدفاع الجوية الموحدة الى أقصى
حد.
وفي حديثه خالل ملتقى قادة مراكز القيادة في
مقر خاتم االنبياء للدفاع الجوي ،أشار العميد علي
رضا الهامي الى نجاح مقر الدفاع الجوي في مجال
العملي��ات ومن��اورات الح��رب االلكتروني��ة ومواجه��ة
االجس��ام الطائ��رة الصغي��رة وس��ائر المن��اورات
المش��تركة م��ع الق��وات المس��لحة ،وق��ال :ان اح��د
المج��االت الهام��ة ف��ي كس��ب النج��اح تتمث��ل ف��ي
معرف��ة الع��دو وأدوات��ه وقدراته والتنس��يق ف��ي إيجاد
شبكة الدفاع الموحدة.
واض��اف :م��ن المتوقع من منتس��بي هذه الش��بكة،
ان يتابع��وا نش��اطاتهم ،ويعمل��وا على رف��ع النواقص
وتحويل التهديدات الى فرص.
وأك��د العمي��د الهام��ي عل��ى وج��وب اعتم��اد رؤي��ة
جدي��دة ف��ي النظ��ام الموح��د ،م��ن اج��ل تحقي��ق
النجاح��ات ورف��ع مس��توى الدواف��ع ودع��م االف��كار
الجدي��دة في النظام الدفاع��ي الموحدة ،وصرح :في
شبكة الدفاع الموحدة يجب ان تصل عناصر القدرات
القتالي��ة م��ن قبي��ل الجاهزي��ة القتالي��ة والجاهزية
الميدانية الى اقصى حدودها ،ومن اجل تحقيق هذا
االم��ر الب��د من بذل اهتمام خ��اص بموضوع الكوادر
االنس��انية باعتبارها المحرك في هذا المجال ،لكي
تصمد بحماس واقتدار في مواجهة تهديدات العدو
المدجج بالسالح.

