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التحرير

االربعاء 25 جمادى الثاني، 1439 هـ ق 23 اسفند 1396 هـ ش، 14 آذار 2018م العدد )9811( السنة الثامنة والثالثون

 - رس: فــا ن- ا طهر
اكــد قائــد حــرس الثــورة 
علــي  محمــد  اللــواء 
المقاومــة  أن  جعفــري، 
انتصــرت فــي المنطقــة 
الصهيونــي  والكيــان 
نكــراء  بهزائــم  مُنــي 
االيرانــي  العــام  خــالل 
الــذي شــارف  الحالــي 
علــى االنتهــاء )ينتهــي 

مــارس(. آذار/   20 فــي 
واشــار جعفــري، فــي كلمتــه امــام اجتمــاع 
ــران امــس  ــي طه ــادة ف ــراء القي ــس خب مجل
ضــد  االعــداء  مؤامــرات  الــى  الثالثــاء، 
الجمهوريــة االســالمية ، موضحــا ان العــام 
االيرانــي الــذي اقتــرب مــن نهايتــه تحققــت 
فيــه هزيمــة داعــش والتكفيرييــن المناوئيــن 
للجمهوريــة االســالمية فــي العــراق وســوريا 
للمقاومــة  انتصــار  اكبــر  شــكل  حيــث 

االســالمية فــي المنطقــة.

المقاومة انتصرت والكيان الصهيوني مُني بالهزيمة..

اللواء جعفري: االنجازات الدفاعية هي دعم للجهاز الدبلوماسي على الصعيد الدولي

خالل مؤتمر فيينا..

وزير الداخلية: انتاج اكثر من 9 االف طن من المخدرات 
في افغانستان ناقوس خطر للعالم

لتحذر واشنطن من ارتكاب حماقة ضد سوريا
المحــاوالت االميركيــة مــن اجــل ابقــاء الغوطــة الشــرقية ملجــأ امنــا لالرهابييــن قــد 
ــع جذورهــم ليــس فقــط مــن هــذه  ذهبــت  أدراج الريــاح بســبب االصــرار الســوري علــى قل
المدينــة، بــل مــن كل االرض الســورية قــد اخــذ مــداه، ولــذا فــان االميــركان قــد جــن جنونهــم 
وهــم يــرون ان االنتصــار وتحريــر الغوطــة قــد بــات قريبــا وبصــورة لــم تكــن مســبوقة، وكأنهــم 

قــد وضعــوا كل آمالهــم فــي تحقيــق مــا ربهــم العدوانيــة علــى هــذه المنطقــة.
وبنفــس الســياق فــان االتهامــات المتكــررة والممجوجــة واالدعــاءات المزيفــة فــي 
اســتخدام الجيــش الســوري المــواد الســامة قــي منطقــة الغوطــة لــم تســعفهم ولــم 
تســتطع ان تجــد مــن يقــف معهــم مــن المجتمــع الدولــي ممــا يعكــس انهــم خســروا رهانــا 
كبيــرا كانــوا يعولــون عليــه، ولــذا فانهــم لــم يتبــق لديهــم اال ارســال الرســائل التهديديــة 
والتــي يعتقــدون انهــا االقــوى وهــو اســتخدام خيــار الحــرب ان لــم تقــف العمليــات 
ــى  ــة عل ــة ومحلي ــة واقليمي ــاط  دولي ــرت اوس ــد عب ــة، وق ــي الغوط ــورية ف ــكرية الس العس
ان هــذا التهديــد والــذي جــاء علــى لســان هيلــي ممثلــة اميــركا فــي االمــم المتحــدة عــن 
اســتهجانها لالســتفادة مــن هــذه اللغــة والتصــور المتهــور الــذي عفــى عليــه الزمــن، مؤكــدة 
مــن ان االوضــاع  اليــوم فــي المنطقــة والعالــم التســمح  لواشــنطن ارتــكاب حماقــة عــدوان 
عســكري علــى ســوريا، فضــال مــن ان اميــركا اليــوم تعيــش فــي حالــة مــن العزلــة الكبيــرة 
بســبب سياســات وقــرارات ترامــب غيــر المتزنــة والمنضبطــة والتــي جعلتهــا  وحيــدة فــي 
الميــدان بحيــث ال يمكنهــا اقنــاع اي دولــة  ان تســايرها فــي ارتــكاب مثــل هــذه الجريمــة.
ــا  ــرعان م ــات س ــتبقى فقاع ــا س ــت فانه ــا تعال ــة ومهم ــدات االميركي ــان التهدي ــذا ف ول
تنفجــر فــي الهــواء، الن ردود الفعــل التــي ســتترتب علــى  ايــة حماقــة اميركيــة فــي ســوريا 
ســتكون كارثيــة  ليســت فقــط علــى المصالــح االميركيــة فــي المنطقــة والعالــم، بــل علــى 
كل الداعميــن لهــا ســواء كان مــن الــدول او الشــركات العاملــة وهــو مــا عبــرت عنــه وبوضــوح 

موســكو باالمــس  فــي مجلــس االمــن.
ــار  ــى هــذا  الخي ــى واشــنطن ان تفكــر الــف مــرة ومــرة قبــل ان تذهــب ال اذن فعل
الــذي ســيكون االســوأ عليهــا اوال، النهــا وبحماقتهــا هــذه ســتضع نفســها فــي مواجهــة 
مــع الشــعوب التــي تدافــع عــن ســيادة واســتقالل اراضيهــا والتي تبــذل الغالــي والنفيس 
مــن اجــل ذلــك ، وبنفــس الوقــت فانهــا ســتواجه عزلــة دولــة كبيــرة النهــا وبهــذه الحماقة 
ــدد  ــره يه ــح خط ــذي أصب ــاب ال ــب االره ــى جان ــف ال ــم وتق ــا تدع ــم انه ســتؤكد للعال

الدنيــا برمتهــا.

خالل اجتماع اممي..

طهران تدعو مجلس حقوق االنسان لالنعتاق 
من شر التسييس

اميــر  العميــد  الدفــاع  وزيــر  طلــب  فــارس:-  طهــران- 
حاتمــي مــن هولنــدا بإعتبارهــا عضــوا غيــر دائــم فــي مجلــس 
االمــن الدولــي ان تعمــل علــى وقــف المجــازر التــي ترتكبهــا 
اليمــن  الــى ان  اليمنــي، مشــيرا  الشــعب  الســعودية ضــد 
يواجــه كارثــة انســانية بســبب ازدواجيــة المجتمــع العالمــي.

ولــدى اســتقباله الســفيرة الهولنديــة لــدى طهــران، 
اميــر  العميــد  أكــد  الثالثــاء  ترســتال،امس  ســوزانا 
تنميــة  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  رغبــة  حاتمــي 
ــدا نظــرا للماضــي العريــق  ــة مــع هولن ــات الدفاعي العالق

البلديــن. للعالقــات بيــن 
الفوضــوي  الوضــع  الــى  حاتمــي  العميــد  وأشــار 
للمنطقــة وعــدم اســتقرارها، وقــال: ان جانبــا مــن انعــدام 
االســتقرار هــو بســبب الظــروف الداخليــة للمنطقــة، اال 
ان الجانــب األكبــر منــه بســبب ظــروف خارجيــة وتدخــل 

ــة. ــوى االجنبي الق
بســبب  بــرزت  اإلقليميــة  األزمــات  أن  وبيّــن 
ورأى  واالزدواجيــة،  االجنبيــة  القــوات  وتدخــل  االحتــالل 

االميركييــن  اعتــراف  ان 
"داعــش"  تنظيــم  بتشــكيل 
االرهابــي ونقــل عناصــر هــذا 
الــى  اإلجرامــي  التنظيــم 
شــرق المنطقــة، وتخصيــص 
دوالر  مليــون   550 أميــركا 
لدعــم التنظيمــات االرهابيــة 
هــذه  نشــاط  واســتمرار 

ــدى التدخــل االميركــي  ــى م ــه مؤشــر عل ــات، بأن التنظيم
ــة بهــدف اســتمرار  ــي زعزعــة اســتقرار المنطق ــر ف الخطي

فيهــا. األمــن  وانعــدام  الفوضــى 
ايــران  بإرســال  االميركيــة  المزاعــم  علــى  وردا 
صواريــخ الــى اليمــن، قــال وزيــر الدفــاع: فــي الوقــت 
الــذي يفــرض حصــار خانــق علــى اليمــن، ويمنــع وصــول 
األدويــة والغــذاء الــى هــذا البلــد، فمن المســتحيل ارســال 
الســالح والصواريــخ الــى اليمــن، وان مزاعــم االميركييــن 
ــام  ــرأي الع ــة حــرف لل ــي الحقيق ــا هــي ف ــم انم وحلفائه

ــن. ــي اليم ــة ف ــم الجاري ــن الجرائ العالمــي ع
لــدى  الهولنديــة  الســفيرة  أشــارت  جانبهــا،  مــن 
طهــران، الــى ان جهــودا كبيــرة بذلــت لتنميــة العالقــات 
بيــن ايــران وهولنــدا، وقالــت: ان هولنــدا ترغــب بتنميــة 
العالقــات الدفاعيــة مــع الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة.
ترغــب  هولنــدا  ان  ترســتال  ســوزانا  وبيّنــت 
بإســتتباب الســالم واالمــن فــي جميــع العالــم، وان هــذا 
الموضــوع يحظــى بأهميــة كبــرى بالنســبة لمســؤولي 
بلدهــا، قائلــة: تــم انجــاز اجــراءات جيــدة فــي هــذا االطــار 

حتــى اآلن.

مستقبال السفيرة سوزانا ترستال..

وزير الدفاع: على هولندا بإعتبارها عضوا بمجلس االمن ان تمنع المجازر ضد اليمنيين

المقاومــة  انتصــار  نمــوذج  ان  واضــاف، 
فــي المنطقــة يتمثــل بأســتهداف الطائــرة 
الجيــش  بدفاعــات  االســرائيلية  الحربيــة 
الســوري حيــث كان انجــازا الســابق لــه وقــد 
تحقــق فــي ظــل انتصــارات المقاومــة فــي 
المنطقــة والهزائــم النكــراء التــي مُنــي بهــا 

الصهيونــي. الكيــان 

الشــغب  احــداث  الــى  واشــار جعفــري 
اســتخدام  معتبــرا  البــالد،  فــي  االخيــرة 
االعــداء لالجــواء االفتراضيــة مؤثــرة اال ان 
الحضــور الشــعبي فــي الوقــت المناســب 

االعــداء. مؤامــرة  أحبــط 
)االســرائيلي(  الكيــان  ان  الــى  ولفــت 
تزلزلــت اركانــه بفضــل تشــكيل ونشــاطات 
المؤسســات التعبويــة الشــعبية فــي العــراق 

وســوريا وفلســطين واليمــن ولبنــان.
ــدات  ــات والتهدي ــع التحدي ــر ان جمي واعتب
الثــورة االســالمية تحولــت  الخارجيــة ضــد 
الــى فــرص للثــورة المثيــل لهــا وهــو مــا يعــد 
مــن فضائــل الثــورة وكنمــوذج علــى ذلــك فــأن 
تشــكيل قــوات الحشــد الشــعبي فــي العــراق 
يعــد حــذوا للتعبئــة فــي الجمهورية االســالمية 
طيلــة حــرب الســنوات الثمانيــة )شــنها النظــام 
ــات( كمــا  ــد الثمانين العراقــي الســابق فــي عق
ان القــوات الشــعبية فــي ســوريا اضطلعــت 
بمهمــة مكافحــة داعــش حيــث اســتطاعت 
تهديــدات  تحويــل  الشــعبية  القــوات  هــذه 

ــرص . ــى ف ــم ال ــداء ومؤامراته االع
واكــد علــى ضــرورة حمايــة االنجــازات 
الدفاعيــة والصاروخيــة فــي البــالد لمواجهــة 
التحديــات علــى الصعــد الدوليــة مــا يجعــل 
فــي  فاعليــة  اكثــر  الدبلوماســي  الجهــاز 

حضــوره علــى الصعــد الدوليــة.

بارزاني: مشكلتنا مع بغداد 
“سياسية قومية”

أكــد مستشــار مجلــس أمــن إقليــم كردســتان  
“مســرور بارزانــي” امــس الثالثــاء، أنــه ال يمكــن 
اختصــار حــل المشــاكل القائمــة بيــن أربيــل وبغــداد 
ــًا إلــى  علــى إرســال الرواتــب وفتــح المطــارات، الفت

ضــرورة تطبيــق كافــة مــواد الدســتور العراقــي.
وقــال “بارزانــي” فــي حديــث  صحفــي اطلــع 
عليــه “الموقــف العراقــي”  أنــه جــرى مؤخــرًا عــددا 
كردســتان  إقليــم  حكومــة  بيــن  اللقــاءات  مــن 
بيــن  المشــاكل  حــل  وإن  العراقيــة  والحكومــة 
الجانبيــن ال يتــم فقــط عبــر إرســال الرواتــب وفتــح 

المطــارات.
سياســية  مشــاكلنا  أن  وأضاف”البارزانــي” 
وقوميــة متجــذرة وبيــن بغــداد وأربيــل تاريــخ حافــل 
تعيشــها  التــي  االوضــاع  أن  بالخالفــات مشــيرا، 
تلــك المناطــق غيــر مقبولــة”. وأنــه “ال يمكــن قبــول 
الطريقــة التــي يعامــل فيهــا مــع شــعب كردســتان”، 
ــك  ــي تل ــع األوضــاع ف ــى ضــرورة “تطبي مشــددًا عل

المناطــق بموجــب الدســتور”.

عبــد  الداخليــة  وزيــر  اعلــن  طهران-فــارس:- 
ــاج اكثــر مــن 9 االف  الرضــا رحمانــي فضلــي ان انت
طــن مــن المخــدرات فــي افغانســتان يعــد ناقــوس 
خطــر جــاد لالســرة الدوليــة ويســتلزم مــن دول 
مبــدا  مــن  انطالقــا  بواجباتهــا  النهــوض  العالــم 

. المشــتركة  المســؤولية 
جــاء ذلــك لــدى لقائــه مســاعد االميــن العــام 
لمكتــب  التنفيــذي  والمديــر  المتحــدة  لالمــم 
المتحــدة  المخــدرات والجريمــة لالمــم  مكافحــة 
ــاع الســنوي  ــى هامــش االجتم ــوف عل ــوري فدوت ي
لالمــم  المخــدرات  للجنــة  والســتين  الحــادي 
المتحــدة فــي فيينــا حيــث قــال رحمانــي فضلــي 

ان زيــادة انتــاج المخــدرات يعنــي الحــاق اضــرار 
ــى خــط  ــة عل ــدول الواقع ــة وبال ــدول المنطق ــر ب اكب
ترانزيــت  حجــم  وزيــادة  المخــدرات  ترانزيــت 
المخــدرات الــى االســواق المســتهلكة فــي اقاصــي 
العالــم وتوزيــع كميــات اكبــر مــن المخــدرات علــى 

العالــم. مســتوى 
وتابــع ان ايــران وانطالقــا مــن ايعــاز قائــد الثــورة 
االســالمية بضــرورة مكافحــة المخــدرات بشــكل 
ــك  ــا المــرض االجتماعــي االول وكذل جــاد باعتباره
انطالقــا مــن النهــج الراســخ لرئيــس الجمهوريــة 
فــي مكافحــة هــذه المعضلــة العالميــة فأنهــا وضعــت 
خططــا واضحــة فــي هــذا االطــار وتقــوم بتنفيذهــا .

لجنــة  اميــن  دعــا  طهران-ارنــا:- 
حقــوق االنســان فــي البــالد محمــد جــواد 
االنســان  حقــوق  مجلــس  الريجانــي، 
ــن شــر  ــاق م ــم المتحــدة لالنعت ــي االم ف

المزدوجــة. والمعاييــر  التســييس 
جــاء ذلــك فــي كلمــة القاهــا الريجانــي 
الـــ 37 لمجلــس حقــوق  فــي االجتمــاع 
االنســان التابــع لمنظمــة االمــم المتحــدة 

وقــال فــي مســتهلها، 
بعــد ان اعــرب عــن 
ــررة  ــاة المق ــفه لوف اس
لحقــوق  الســابقة 
االنســان حــول ايــران 
عاصمــة جهانغير، لقد 
اعلنــا مــرارا وبصراحــة 
ــا نرفــض تعييــن  بانن
لحقــوق  مقــرر 
االنســان حــول ايــران 
عمــال  ذلــك  ونعتبــر 
التســييس  عــن  وناجــم  مبــرر  غيــر 
والمعاييــر المزدوجــة وكانــت لنــا انتقــادات 
جــادة لتقاريرهــا التــي كانــت تعدهــا وقــد 
ــى  ــة ال ــة وتفصيلي ارســلناها بصــورة خطي
ومجلــس  المتحــدة  االمــم  مســؤولي 
حقــوق االنســان والســيدة جهانغيــر ذاتهــا.
واشــار الــى الجرائــم التــي ترتكبهــا 
اميــركا وحلفاؤهــا فــي مختلــف مناطــق 
ــى  ــاة عل ــة ملق ــم وان مســؤولية ثقيل العال
الــى  المجــال، الفتــا  هــذا  فــي  عاتقهــم 
ان هــذه السياســات ادت الــى ان يفقــد 
والرجــل  والنســاء  االطفــال  مــن  االالف 
فــي فلســطين المحتلــة واليمــن وســوريا 
وافغانســتان حياتهــم وامكانياتهــم وال يعد 
ذلــك برايهــم مساســا بحقــوق االنســان.
ودعــا االمــم المتحــدة كــي ال تتخــذ 
هــذا  امــام  والمحابــاة  المداهنــة  موقــف 
التيــار المزيــف الــذي يدعــي الدفــاع عــن 
المعاييــر  ويســتخدم  االنســان  حقــوق 
ــا عــن  ــاق، معرب ــز والنف المزدوجــة والتميي
ــي  ــك تســامحا ف ــه ليــس هنال اســفه الن
هــذا المجــال فقــط بــل تســخر احيانــا 
خدمــة  فــي  المتحــدة  االمــم  امكانيــات 
مصالحهــم حتــي ان ارهابييــن خطيريــن 
ــى انهــم مدافعــون  جــدا يتــم وصفهــم عل
دعمهــم  ويتــم  االنســان  حقــوق  عــن 
فــي وثائــق االمــم المتحــدة علــى هــذا 

االســاس.

نوبخت: نتوقع من الدول توفير حماية ممثلياتنا خارج البالد
  طهران-إرنــا:- قــال المتحــدث باســم الحكومــة: إّن ايــران تتوقــع حمايــة ممثلياتهــا خــارج البــالد 

وفــق المعاهــدات الدوليــة والعــرف الدبلوماســي.
وحــول تهديــد ســفيرنا لــدى لنــدن قــال محمــد باقــر نوبخــت: إّن ايــران ســتنبّه كل دولــة 
تنقــض المعاهــدات الدوليــة بشــأن توفيــر الحمايــة للدبلوماســيين االيرانييــن أو الممثليــات 

االيرانيــة خــارج البــالد.

طهران تعّزي بنغالديش بحادثة تحطم الطائرة
الخارجيــة بهــرام قاســمي عــن اســفه وتعازيــه  المتحــدث باســم وزارة  طهران-فارس:-أعــرب 
ومواســاته للحكومــة والشــعب واســر الضحايــا فــي بنغالديــش بحادثــة تحطــم الطائــرة ومصــرع ركابهــا.

رئيس عدلية طهران: محكمة االستئناف ايدت حكم سجن بقائي
طهران-فارس:-اعلــن رئيــس عدليــة محافظــة طهــران غــالم حســين اســماعيلي ان محكمــة 
االســتئناف ايــدت الحكــم بالســجن الصــادر بحــق حميــد بقائــي واحالــت الملــف الــى نيابــة طهــران 

ــم . ــذ الحك لتنفي
وكانــت بعــض وســائل االعــالم قــد تناقلــت نبــا اعتقــال بقائــي مســاعد الرئيــس االســبق محمــود 

احمــدي نجــاد للشــؤون التنفيذيــة بنــاء علــى حكــم المحكمــة القاضــي بســجنه .

البنتاغون ينفي اعتزامه التخلي عن استخدام 
قاعدة إنجرليك التركية

نفــى المتحــدث باســم قيــادة القــوات األوروبيــة 
جونــي مايــكل صحــة مــا أوردتــه صحيفــة »وول 
البنتاغــون  تخلــي  حــول  جورنــال«  ســتريت 
المحتمــل عــن اســتخدام قاعــدة إنجرليــك التركيــة 

ــق«. ــويه الحقائ ــأ بـ«تش ــا النب واصف
وكانــت »وول ســتريت جورنــال« أفــادت فــي 
المتحــدة  الواليــات  بــأن  األحــد  نشــرته  مقــال 
قلصــت بصــورة ملحوظــة عــدد عملياتهــا العســكرية 
جــراء  التركيــة  إنجرليــك  قاعــدة  مــن  المنطلقــة 
التوتــر فــي العالقــات بيــن البلديــن بســبب دعــم 
الكرديــة  الشــعب«  لـ«وحــدات حمايــة  واشــنطن 
ــا  ــرة ضمــن عمليته ــا أنق ــي تحاربه ــي ســوريا الت ف

الزيتــون«. »غصــن 
ووفــق الصحيفــة، فــإن واشــنطن نقلــت، فــي 
الطائــرات  فيــه  ترابــض  موقــع  الماضــي،  ينايــر 
فــي  تتمركــز  كانــت  التــي   10-А الهجوميــة 
إنجرليــك ســابقا إلــى أفغانســتان، مــع التقليــص 
التدريجــي لعــدد عائــالت العســكريين األمريكييــن 

إنجرليــك. فــي  الموجوديــن 

مسؤول برلماني: سنخفض مستوى العالقات مع بريطانيا 
اذا لم تستدرك حادثة السفارة

طهــران- كيهــان العربــي:- فــي اشــارة الــى اقتحــام الســفارة االيرانيــة فــي لنــدن مــن قبــل 
انصــار فرقــة متطرفــة مقيمــة فــي لنــدن ليلــة الجمعــة الماضيــة، فقــد قــال رئيــس اللجنــة 
البرلمانيــة لالمــن القومــي والسياســة الخارجيــة »محمــد جــواد جمالــي نوبنــد غانــي«، ســنعمل 
علــى خفــض مســتوى العالقــات مــع بريطانيــا اذا لــم تعمــل الحكومــة البريطانيــة علــى معالجــة 
حادثــة الســفارة. مضيفــًا: لــو أمعنــا النظــر هــذه االيــام سنشــاهد مســاع لحياكــة اجــراءات جديــدة 

ضــد الجمهوريــة االســالمية.
وقــال رئيــس لجنــة االمــن القومــي البرلمانيــة: ومــن هــذه االجــراءات عقــد مؤتمــر رباعــي لبعــض 
ــة  ــاءات بيــن مســؤولين اميركييــن وصهاين ــك حصــول لق ــران. وكذل ــوا اي ــة، حيــث أدان ــدول العربي ال
والخــروج بمواقــف ضــد ايــران الســيما بعــد زيــارة ابــن ســلمان لبريطانيــا، حيــث وصفــت ايــران وتركيــا 
ــه انــه بالرغــم مــن ان الدمــاء تتقاطــر مــن مخالبــه ولكــن  وســورية بمحــور الشــر، وممــا يؤســف ل
حفــي باســتقبال مميــز مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة اذ كان اســتقبال تيريــزا مــاي وجانســون جيــد 
ــوا  ــاءات الــى جرائــم الســعودية فــي اليمــن، كمــا واعلن ــم يشــر فــي هــذه اللق ــه ل جــداً. والالفــت ان

بصراحــة اننــا نعطــي الحــق للســعودية وكأنمــا هــي اليمــن التــي تهاجــم الســعودية!
ويبــدو ان جميــع هــذه االجــراءات الغــرض منهــا حلــب الســعودية اكثــر واكثــر، كمــا تمخضــت 

زيــارة ترامــب للســعودية بحلبهــا مئــات المليــارات مــن الــدوالرات كصفقــات اســلحة.
وفــي معــرض االشــارة الــى ان الفرقــة الشــيرازية قــد قامــت بهجومهــا علــى الســفارة خالفــًا 
للمعاهــدات الدوليــة، فقــد شــدد »محمــد جــواد جمالــي نوبنــد غانــي« علــى ان االدارة ســتتحمل 
مســؤولية هــذه الحادثــة وتعمــل علــى اســتدراك الموقــف واال ســنعمل نحــن البرلمانييــن علــى 

التقديــم بطلــب لخفــض مســتوى العالقــات السياســية مــع الحكومــة البريطانيــة.

إرهابييــن   4 لقــي  طهران-فــارس:- 
مصرعهــم وجــرح عــدد اخــر منهــم خــالل 
إرهابيــا   40 نحــو  شــنه  الــذي  الهجــوم 
ــة ســراوان  ــل 190 بمنطق ــر المي ــى مخف عل
لمحافظــة سيســتان  التابعــة  الحدوديــة 

وبلوجســتان.
وافــادت العالقــات العامــة لمقــر "قــدس" 
الثــورة  لحــرس  البريــة  للقــوة  التابــع 
 40 نحــو  ان  لهــا  تقريــر  فــي  االســالمية 
عنصــرا مــن قــوات تنظيــم مــا يســمى بـــ 
"جيــش العــدل" شــاركوا فــي الهجــوم علــى 

مخفــر الميــل 190 فــي منطقــة ســراوان.
اســتخدموا  االرهابييــن  ان  واضافــت، 
فــي هــذه العمليــات وللمــرة االولــى هجومــا 
وضمــن  انهــم  اذ  معــا،  بالتزامــن  مركبــا 
فخــاخ  اســتخدام  علــى  اقدمــوا  الهجــوم 
ملغمــة وانتحارييــن وســيارات مفخخــة.

 16:20 الســاعة  عنــد  الهجــوم  ووقــع 
بتوقيــت   12:50( المحلــي  بالتوقيــت 
علــى  "نهنــك"  نهــر  قــرب  غرينتــش( 
مــن   190 الميــل  فــي  الحــدودي  المخفــر 
"جيــش  بـــ  يســمى  مــا  تنظيــم  قبــل 

العــدل" انطالقــا مــن اراضــي الدولــة الجــارة 
ارهابيــا.  40 نحــو  فيــه  وشــارك 

مــن   4 لقــي  الهجــوم  هــذا  وفــي 
االرهابييــن مصرعهــم فيمــا جــرح عــدد 
ــواروا عــن االنظــار  ــي ت ــم وبالتال اخــر منه
فــي اراضــي الدولــة الجــارة )باكســتان(.
التــي  االولــى  المــرة  هــي  وهــذه 
يســتخدم االرهابيــون فيهــا هجومــا مركبــا 
ملغمــة  وفخــاخ  الكميــن  اســتخدام  اي 
وانتحارييــن وســيارات مفخخــة بالتزامــن 

معــا.

مقر القدس: مصرع 4 إرهابيين في عمليات سراوان

وزير الثقافة: المرأة االيرانية مارست دورها 
في مجال الثقافة واألدب بجدارة

واإلرشــاد  وزيرالثقافــة  قــال  إرنــا:-  طهــران- 
االســالمي عبــاس صالحــي: إّن المــرأة فــي ايــران 
مارســت منــذ القــدم دورًا هامــًا ومصيريــًا فــي مجــال 

الثقافــة والفــن واآلداب.
وخــالل إحتفــال اقيــم بمناســبة عيــد ااُلم فــي 
طهــران، أّكــد صالحــي علــى دور المــرأة االيرانيــة 
والصناعــات  واألدب  والفــن  الثقافــة  إنتــاج  فــي 
اليدويــة والفنــون التقليديــة التــي تمثــل جــزءًا مــن 
الهويــة الوطنيــة اليــران إضافــة الــى الجــدارة التــي 
أبدتهــا المــرأة االيرانيــة فــي حقــل األدب القصصــي.

ــاطات،  ــذه النش ــع ه ــى جمي ــر ال ــاف الوزي ــا أض كم
الدواويــن  وتأليــف  الشــعر  مجــال  المــرأة  خــوض 
الشــعرية وظهورهــا المتزايــد علــى الســاحة الســينمائية 
والمســرح والموســيقي والفنــون التشــكيلية فضــاًل عــن 
ــة  ــة والفني ــع المنتجــات الثقافي ــي ســوق بي نشــاطها ف

وتوزيــع الســلع ذات الطابــع الفنــي.
الثــورة  طبيعــة  الــى  صالحــي  أشــار  وختامــًا 
االســالمية التــي توفــر المجــال للمــرأة كــي تمــارس 

ــة ايضــًا. ــول االجتماعي ــي الحق ــع ف نشــاطًا أوس

قائد الثورة االسالمية يعزي برحيل 
آية الله شاه آبادي

الثــورة  قائــد  أصــدر  ارنــا:-  طهــران 
االســالمية آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي 
الخامنئــي بيانــًا عــزّى فيــه برحيــل العالم 
ــادي'. ــاه آب ــة اهلل نصــر اهلل ش ــل 'آي الجلي

وبحســب الموقــع االعالمــي الرســمي 
فقــد  االســالمية،  الثــورة  قائــد  لمكتــب 
جــاء بيــان العــزاء لســماحته علــى الشــكل 

ــي : التال
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اهلل  آيــة  لــه  المغفــور  ذوي  'اعــزّي 
واســرته  آبــادي  شــاه  اهلل  نصــر  الحــاج 
المعظميــن وكافــة محبيــه برحيــل هــذا 
تعالــي  البــاري  ســائال  الجليــل؛  العالــم 
بعلــوّ الدرجــات للفقيــد الــذي كان مــن 
التالمــذة المقربيــن لالمــام الراحــل )رض( 
ومــن  للثــورة،  االوفيــاء  المواليــن  واحــد 

االســالمية'. الجمهوريــة  خدمــة 
وتوفــي الفقيــد ايــة اهلل نصــر اهلل شــاه 
ابــادي صبــاح االثنيــن عــن عمــر ناهــز الـــ 

86 عامــا.


