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بما يتناسب مع التهديدات التي تواجهها املنطقة
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واستشهاد أربعة من قوات األمن

الجيش االيراني يجري مناورة «ذوالفقار الوالية» غرب البالد

القبض على  150من قادة العناصر املثيرة للشغب
شمال البالد
بعيدي نجاد :قناة معادية في لندن تستخدم أمواال منهوبة من
الشعب االيراني

قائد القوة البرية :رسالة المناورات هي
السالم لالصدقاء والردع لالعداء

اعلن اجليش االيراني ،عن اج��راء مناورة عسكرية حتت
عنوان «ذوالفقار الوالية» ،انطلقت مساء االثنني و استمرت
حتى يوم امس الثالثاء يف غرب البالد.
و اعلن نائب قائد القوة الربية للجيش االيراني العميد
ن ��وذر نعميت ب��ان م �ن��اورات «ذوال �ف �ق��ار ال��والي��ة» جت��ري مبا
يتناسب مع التهديدات اليت تواجهها املنطقة.
وقال العميد نعميت يف تصريح صحفي على هامش هذه
امل �ن��اورات اجل��اري��ة يف مش��ال غ��رب ال�ب�لاد ،ان ه��ذه امل�ن��اورات

جتري بصورة هجوم ليلي ونهاري مبشاركة وحدات هجومية
متحركة تشمل االلوية  40و  41و  321ووحدات الطائرات
املسرية والوحدة اهلندسية  433وبدعم من مروحيات طريان
اجليش يف املنطقة العامة مشال غربي البالد.
واش��ار العميد ن��وذري اىل تغيري هيكلية القوة الربية من
وحدات مشاة آلية اىل هجومية متحركة واضاف ،انه وفقا
للهيكلية اجل��دي��دة للقوة ال�بري��ة للجيش فقد مت جتهيز
الوحدات اهلجومية املتحركة مبعدات جديدة ،وكان من
الضروري ان جنري هذه املناورات يف اطاري اهلجوم الليلي
والنهاري لالرتقاء بالقدرات الدفاعية واجلهوزية للوحدات
املنتشرة يف مشال غرب البالد للوصول اىل االهداف املرسومة
من قبل.

وتابع نائب قائد القوة الربية قائال ،لقد قمنا باختبار
اداء الوحدات املشاركة يف ظروف منطقة مشال غرب البالد
نظرا ل�ب�رودة الطقس فيها وهلل احلمد فقد ك��ان اداؤه��ا
مقبوال لغاية االن.
واوضح بانه مت يف هذه املناورات استخدام اجهزة ومنجزات
القوة الربية للجيش خالل االع��وام االخ�يرة ،وجرى تنفيذ
تدريبات حديثة متناسبة مع تهديدات املنطقة.
وص ��رح ب��ان��ه مت على ه��ام��ش امل �ن ��اورات اق��ام��ة مستشفى
ميداني ومشروع تقديم الدعم للمواطنني القاطنني يف قرى
املنطقة اليت جتري فيها املناورات .واعترب رسالة املناورات
بانها تتمثل بالسالم واالستقرار واالم��ن لالصدقاء والردع
لالعداء الذين يسعون دوما ملنع البالد من جناحات كربى.

في اجتماع اجمللس األعلى للقضاء

رئيسي :مشروع إدارة استهالك الوقود مبني مبدئي ًا على أساس قانوني
صفوف الشعب منفصلة عن
صف العابثين باالمن

اكد رئيس السلطة القضائية االيرانية آية
اهلل ابراهيم رئيسي بان صفوف الشعب منفصلة
ع��ن ص��ف ال�ع��اب�ث�ين ب��االم��ن ،داع �ي��ا امل�س��ؤول�ين
املعنيني لتبيان االب�ع��اد املختلفة ملشروع ادارة
استهالك الوقود.
وخ �ل�ال اج �ت �م��اع اجمل �ل��س االع �ل��ى للسلطة
القضائية االي��ران �ي��ة ق��ال آي��ة اهلل رئ�ي�س��ي ،ان
امل� �ش ��روع م �ب�ني م�ب��دئ�ي��ا ع �ل��ى اس� ��اس ق��ان��ون��ي
متاما وقد مت التاكيد عليه يف قانون اخلطة
التنموية السادسة وكذلك السياسات العامة
للدولة املصادق عليها من قبل جممع تشخيص
مصلحة النظام.
واضاف ،بطبيعة احلال فان هذا املشروع كان
م��ن امل�ف�ترض تنفيذه خ�لال االع ��وام اخلمسة
املاضية بصورة متناوبة من قبل احلكومة وبناء

عليه فقد قدمت احلكومة مشروعا جرى البحث
والنقاش حوله وبالتالي مت اخت��اذ القرار على
تنفيذه وفقا ملشروع ومقرتح احلكومة .واعترب

األركان العامة للقوات املسلحة:

ايران سجلت صفحة ذهبية أخرى بحضورها االستشاري
في جبهة املقاومة
أص � � � ��درت األرك� � � � ��ان ال� �ع ��ام ��ة
للقوات املسلحة بيانا ،أعلنت فيه
أن احل �ض��ور االس �ت �ش��اري للقوات
امل �س �ل �ح��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة ،يف ج�ب�ه��ة
امل��ق ��اوم ��ة ،س �ج��ل ص�ف�ح��ة ذهبية
أخ��رى يف السجل اجمليد واملشرق
للمقاتلني واجملاهدين اإليرانيني
الشجعان يف خلق ملحمات دائمة
وتضحيات خالدة.
وج��اء يف بيان األرك ��ان العامة
ل��ل��ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال � �ص� ��ادر ي��وم
ال �ث�لاث��اء  :أن ت��اري��خ  21نوفمرب
والذي يصادف الذكرى السنوية
ل �ن �ه��اي��ة ت �ن �ظ �ي��م داع� � ��ش امل ��زي ��ف
وامل�ن�ب��وذ ،على ي��د حم��ور املقاومة
ب �ق �ي��ادة اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة
االيرانية ،سجل ملحمة اخرى يف
تاريخ مالحم إيران اخلالدة.
واض � ��اف ال��ب��ي ��ان :ع �ل��ى مجيع
وسائل اإلعالم ال سيما وسائل اإلعالم الوطنية ،استخدام مجيع قدراتها اإلعالمية لتسليط
الضوء على هذا اليوم الذي سجل نهاية داعش وابراز دور املقاومة يف هزمية هذا التنظيم
االرهابي.
وك��ان الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،قد أعلن يف  21نوفمرب  ،2017نهاية تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
كما ان قائد الثورة اإلسالمية أكد خالل ردّه على رسالة قائد قوة القدس يف قوات حرس
الثورة اإلسالمية القائد اللواء احلاج قاسم سليماني خبصوص نهاية هيمنة شجرة داعش
اخلبيثة :أنتم بقضائكم على داعش هذه الغدّة السرطانية واملميتة مل تقدّموا خدم ًة عظيم ًة
لبلدان املنطقة وللعامل اإلسالمي فقط؛ بل جلميع الشعوب وللبشرية مجعاء.

رئيس السلطة القضائية اس��اس امل�ش��روع بانه
ذو صفة قانونية واض ��اف ،ان م��ن التمهيدات
الضرورية لتنفيذ هذا املشروع هو اقناع الراي

العام والبد من تبيني ابعاده اكثر فاكثر ،ومن
الطبيعي ان يكون ال�ن��واب والنخب واحملللون
واخل�براء وعامة املواطنني على اط�لاع بابعاده
املختلفة .وانتقد اسلوب تنفيذ املشروع واعترب
هواجس املواطنني بانها نامجة عن عدم االقناع
هل��ا ،م��ؤك��دا ض ��رورة ان ت�ق��وم وس��ائ��ل االع�لام
واالق�ت�ص��ادي��ون وال� ��وزراء املعنيون وامل�س��ؤول��ون
التنفيذيون واملطلعون بتبيني اب�ع��اد املشروع
للمواطنني.
واعترب صفوف الشعب بانها منفصلة عن
ص��ف االش� ��رار وال�ع��اب�ث�ين ب��االم��ن واض� ��اف ،ان
خت��ري��ب املمتلكات ال�ع��ام��ة واخل��اص��ة واح ��راق
البنوك واالم��اك��ن املختلفة وامل �س��اس براحة
املواطنني وترهيب النساء واالطفال باي نية او
هدف كان ،ستتبعها عقوبات قاسية.
واك ��د آي��ة اهلل رئيسي ب��ان ال��ذي��ن يقومون
ب�ت�ح��ري��ض االف � ��راد م ��ن خ� ��ارج احل � ��دود  ،غري
مطلعني على هشاشة اس��اس�ه��م وال على قوة
اجلمهورية االسالمية.

لجنة برملانية تقرر منع دخول الصحفيني األميركيني
الداعمني للحظر إلى لبالد
ق ��ررت اللجنة الثقافية يف جملس ال �ش��ورى االس�لام��ي حظر دخ ��ول الصحفيني
االمريكيني الداعمني للحظر الظامل اىل ايران.
وقالت املتحدث باسم اللجنة والنائب عن أهالي طهران يف الربملان االيراني فاطمة
ذوالقدر ،يف تصريح أدلت به ملراسل
فارس ،إن اعضاء اللجنة حبثوا يف اجتماعهم هذا القرار ومتت املصادقة عليه.
ويف سياق آخر قالت إن االجتماع حبث أيضا إنشاء جلنة الرتاث الثقايف والسياحة
كلجنة فرعية لكن املقرتح مل حيظ مبوافقة األعضاء.

حدود مهران ال تزال مغلقة أمام السفر إلى العراق
قال نائب حمافظ إيالم للشؤون السياسية واألمنية ،إن حدود مهران ال تزال مغلقة أمام
زيارة املواطنني اإليرانيني اىل العراق بسبب االضطرابات داخل العراق.
وصرح حممد نوذري ،يف حديث مع مراسل إرنا ،إن حدود مهران مفتوحة أمام املواطنني
العراقيني فقط لدخول إيران ،لكن اإليرانيني غري مسموح هلم بالتوجه اىل العراق بسبب
االحتجاجات وانعدام األمن داخل العراق.
وأضاف :أنه طبقا ملناشدة وزارة اخلارجية ،يتعني على املواطنني االمتناع عن الذهاب إىل
حدود البالد ،مبا يف ذلك حدود مهران  ،بهدف السفر إىل العراق ،بالنظر إىل التطورات
األخرية يف العراق.
وأش � ��ار ن � ��وذري إىل أن ��ه الت��وج��د
مشاكل من حيث دخول العراقيني
اىل إي ��ران ع�بر منفذ م �ه��ران ،لكن
العراق مير بوضع صعب واليسمح
ب ��دخ ��ول ال� � ��زوار ورج� � ��ال األع��م ��ال
االيرانيني اىل العراق.
وأضاف :إن العراق ليس مستعدا
حاليا الستقبال الزوار وتوفري األمن
هلم ،لذا من األفضل للزوار ورجال
األع��م ��ال ع ��دم ال�س�ف��ر إىل ال �ع��راق
حتى وقت الحق.

اعلن حرس الثورة االسالمية ،اعتقال  150شخصا من متزعمي العناصر املثرية للشغب
يف حمافظة الربز.
واف��اد قسم العالقات العامة ملقر االم��ام احلسن اجملتيب (ع) التابع للحرس الثوري ،ان
القوات املنتسبة اىل استخبارات احلرس ،متكنت خالل احداث اليومني االخريين من الكشف
والقبض على هؤالء املخربني.
واضاف املصدر نفسه ،ان البعض منهم اق ّروا بانهم كانوا يعملون لدى اشخاص مدربني
يف خارج وداخل البالد وتلقوا مبالغ نقدية إلحراق وتدمري املراكز واملمتلكات العاملة.
ب� ��دوره أع�ل��ن م�س��اع��د ق��ائ��د ق ��وى االم ��ن ال��داخ �ل��ي يف حم��اف�ظ��ة خ��وزس �ت��ان يف ال�ش��ؤون
االجتماعية ،يوم االثنني ،استشهاد احد عناصر هذه القوات يف ماهشهر يف سبيل إقرار
النظام واالمن باملدينة.
ويف حديثه لوكالة انباء فارس ،قال العقيد جليل زبيدي :استشهد احد زمالئنا يف حي
مشران مبدينة ماهشهر ،حني أداء مهامه يف إقرار النظام واالمن .وأضاف :ان هذا العنصر
استشهد خالل هجوم مثريي الشغب والفوضى يف حي مشران مبدينة ماهشهر.
وأردف :كما أصيب عنصران آخران جبروح خالل االشتباك مع مثريي الشغب والفوضى
ومت نقلهم اىل املراكز الصحية لتلقي العالج.
من جانبه اعلن جهاز حرس الثورة يف حمافظة طهران عن استشهاد ثالثة من التعبويني
وحرس الثورة االسالمية على طريق محاية امن البالد وخالل التصدي لالشرار ومثريي
الشغب.
ووفق وحدة سيد الشهداء للحرس الثوري يف حمافظة طهران فان ثالثة تعبويني وحرس
الثورة االسالمية قد استشهدوا على طريق حفظ االمن بالبالد وخالل التصدي لالشرار
ومثريي الشغب.
وفيما يلي امساء الشهداء:
 .۱الشهيد مرتضى ابراهيمي من مدينة مالرد (عنصر من احلرس الثوري)
 .۲الشهيد التعبوي جميد شيخي من مدينة بهارستان
 .۳الشهيد التعبوي مصطفي رضائي من مدينة مالرد
واستشهد هؤالء التعبويني الثالثه على غرار االغتياالت اليت نفذتها زمرة خلق االرهابية
يف عقد الثمانينيات حيث مت نصب كمني هلم وحماصرتهم قبل ان جيري اراقة دمائهم
بالسالح االبيض.
وسيجري تشييع جثامني الشهداء اليوم االربعاء يف الساعة العاشرة صباحا يف مدينيت
مالرد وبهارستان.
من جانب آخر صرح سفري ايران يف لندن ،محيد بعيدي جناد ،ان قناة «من وتو» املعادية
تتم ادارتها بواسطة اموال نهبهتها عائلة بهلوي من الشعب االيراني.
ونشر بعيدي جناد تغريدة على حسابه اخلاص يف موقع تويرت ارفقها بصورة للموازنة
املالية لقناة «من وتو» املعادية ،وقال :ان املوازنة املالية لقناة «من وتو» تبني ان هذه الشركة
مفلسة متاما من الناحية االقتصادية ،فمن من بني  95مليون جنيه من رأس املال ،كانت
ايرادات هذه القناة  3ماليني فقط ،والباقي خسارة.
واضاف :ان هذه القناة تتم ادارتها بواسطة االموال اليت نهبتها عائلة بهلوي من الشعب
االيراني ،وحتولت اىل جهاز دعاية هلذه العائلة.

املتحدث باسم السلطة القضائية:

تحركات الحكومة الكندية ضد ايران مس ّيسة بإمتياز

علق الناطق الرمسي باسم السلطة القضائية «غالحمسني امساعيلي» ،على االجراء
االخري من جانب احلكومة الكندية واملتمثل يف اعداد مسودة قرار حول «وضع حقوق اإلنسان
يف إيران»؛ مؤكدا بانه قرار سياسي بامتياز.
واضاف امساعيلي يف مؤمتره الصحفي االسبوعي :ان حتركات امريكا وكندا وبعض
الدول االخرى اليت تدعي كذبا الدفاع عن حقوق االنسان ،هي سياسية وليست قانونية
وتهدف اىل توظيف موضوع حقوق االنسان اداة لتمرير اجنداتها.
وتابع :ان القرارات االحادية اليت تتخذها هذه الدول ال حتمل اي قيمة قانونية لكونها
تنجم عن اغراض سياسية حبتة.
واش��ار الناطق باسم السلطة القضائية اىل االجتماع ال��دوري الذي عقد مطلع الشهر
احلالي يف جنيف ملناقشة موضوع حقوق االنسان ،والذي شارك فيه من ايران كل من امني
اللجنة الوطنية حلقوق االنسان ،ونائب رئيس جهاز القضاء للشؤون القانونية ،اىل جانب
مسؤولني معنيني اخرين ومنظمات غري حكومية.
وق��ال امساعيلي :ان  85باملئة من ال��دول اليت حضرت يف هذا االجتماع ،مث ّنت ورحبت
بإجراءات اجلمهورية االسالمية (يف جمال حقوق االنسان).
واردف امل�س��ؤول القضائي االي��ران��ي  :ان ه��ذه ال �ق��رارات اث��ارت امتعاض امريكا والكيان
الصهيوني امل��زي��ف ،واي�ض��ا بعض ال ��دول االقليمية اخلانعة الم��ري�ك��ا؛ م��ا ادى اىل بعض
التحركات والقرار السياسي االخري من جانب احلكومة الكندية.
وشدد الناطق الرمسي باسم السلطة القضائية ،قائال  :ان العقالء يعلمون جيدا بان
اجلمهورية االسالمية االيرانية هي واحدة من البلدان اليت تلتزم مبعايري حقوق االنسان.
كما اكد امساعيلي أنه بفضل توجيهات قائد الثورة وجهود قوات الشرطة ووعي الشعب
عاد اهلدوء اىل مدن البالد.
واعرب امساعيلي ،عن اسفه لوقوع حوادث مريرة خالل االيام االخرية القت بظالهلا على
خطوات السلطة القضائية.
واض��اف :إن��ه بفضل الثورة االسالمية وجهود القوات الشرطة وال�ق��وات االمنية ووعي
الشعب حيث فصل الشعب صفوفه عن صف اصحاب النوايا السيئة ومثريي العنف ومن
ثم عاد اهلدوء اىل البالد.
ودعا إمساعيلي الشعب لإلبالغ عن مثريي الفتنة والشغب واملخربني إىل األجهزة األمنية
والقضائية حيث تعد املعلومات الشعبية هي األفضل.
ون��وه اىل التعرف على عدد كبري من املخربني ومثريي الشغب ومن أشعل النريان يف
األماكن العامة واملتورطني يف اعمال التخريب والدمار .وأشار إمساعيلي إىل انه فضال عن
حتديد هويات مثريي الشغب فقد مت اعتقال من كانوا يصورون لصاحل القنوات األجنبية.
ويف سياق آخر لفت اىل العفو الذي اصدرته السلطة القضائية على عدد من املدانني يف
احملاكم العامة والثورية والتعزيرات خالل االسبوع املاضي واليت اختلفت بصورة مهمة عن
احلاالت السابقة.
واوضح ان العفو مشل  3552مدانا فيما كانت قرارات العفو السابقة تشمل  700اىل
ألف شخص.

