دون مواجهة أية مشاكل

ورئيس الجمهورية يؤكد أن على
املسؤولني اتخاذ الالزم لتفادي
هكذا حوادث

وزير النفط:
زبائننا نجحوا
في تصدير
الذهب األسود
عبر سوق
البورصة

قائد الثورة ّ
يعزي
بوفاة عدد من
طالب الجامعة
االسالمية الحرة
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ومساعد رئيس الجمهورية يؤكد للوفاق أن الراحل كان عامل ًا مجاهد ًا وفقيه ًا بارع ًا

تشييع جثمان آية الله شاهرودي ودفنه في مرقد السيدة معصومة
وقائد الثورة يؤم الصالة عليه
الوفاق/خاص/خمتار حداد  -جرت صباح
يوم األربعاء مراسم تشييع جثمان آية اهلل
س �ي��د حم �م��ود ه��امش��ي ش ��اه ��رودي رئ�ي��س
جم �م��ع ت�ش�خ�ي��ص م�ص�ل�ح��ة ال �ن �ظ��ام بعد
إقامة صالة امليت على جثمانه بإمامة قائد
ال�ث��ورة اإلسالمية آي��ة اهلل العظمى اإلم��ام
السيد علي اخلامنئي يف مصلى (اإلم ��ام
اخلميين(رض)) يف العاصمة طهران.
وق ��د ش� ��ارك يف م��راس��م التشييع رؤس ��اء
السلطات ال�ث�لاث وك�ب��ار مسؤولي البالد
املدنيني والعسكريني ،وح�ش��ود غفرية من
املواطنني.
وب �ع��د إن �ت �ه��اء م��راس��م التشييع مت نقل
ج �ث �م��ان ال�ف�ق�ي��د ال ��راح ��ل إىل م��دي �ن��ة قم
املقدسة حيث جرت مراسم تشييع انطلقت
من مسجد (اإلم��ام احلسن العسكري(ع))
اىل مرقد (السيدة فاطمة املعصومة(س))
وووري الثرى اىل جانب الضريح الشريف.
وستجري مراسم التأبني اليوم اخلميس
يف حسينية اإلمام اخلميين(رض) يف طهران
حبضور مساحة اإلمام اخلامنئي.
وعلى هامش مراسم تشييع رئيس جممع
تشخيص مصلحة النظام إلتقت صحيفة
ال��وف��اق ب�ع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين لتسأهلم عن
شخصية الراحل الفقهية والسياسية.
يف ه ��ذا اخل �ص��وص ق ��ال م�س��اع��د رئيس
اجل�م�ه��وري��ة يف ال �ش��ؤون ال�برمل��ان�ي��ة حسني

علي أمريي يف تصريح جلريدة الوفاق :أنا
كنت تلميذاً لسماحة السيد ال��راح��ل يف
احل��وزة العلمية ،وكذلك كنت مساعده
يف السلطة القضائية ،وزمي ً
ال له يف جملس
صيانة الدستور.
وأض ��اف :لقد راف�ق��ت ال��راح��ل اجلليل يف
العديد من زياراته اىل خارج البالد خاصة
اىل ال��دول اإلسالمية وقد رأيت فيه العامل
العامل واجملتهد الفقيه.
وأض � ��اف :إن ال �س �ي��د ال��ش ��اه ��رودي ك��ان
شخصية علمائية مرموقة وم�ع��روف��ة بني
العلماء يف العامل اإلسالمي.
وق ��ال :إن الفقيد ك��ان جم��اه��داً ويهتم
كثرياً بقضايا العامل اإلس�لام��ي وكانت
أفكاره معاصرة ومن دعاة الوحدة اإلسالمية
ويواكب عصره.
وقال مساعد رئيس اجلمهورية أن السيد
ال� ��راح� ��ل ك� ��ان ي�ت�ح�ل��ى حب �س��ن األخ �ل�اق
والتعامل مع اآلخرين.
وأش ��ار اىل أن آي��ة اهلل ال�ش��اه��رودي أج��رى
تطورا كبرياً يف السلطة القضائية وقدم
أفكاراً جيدة يف العلوم القضائية والقانونية
اإلسالمية وكان صاحب رؤية واسعة ،كما
ك��ان يعد فقيهاً ب��ارع�اً يف جملس صيانة
الدستور يفتح ال ُعقد للعديد من القضايا
الفقهية والقانونية وصاحب رؤية صائبة.
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عضو بمجمع تشخيص
مصلحة النظام في حوار
مع الصحيفة يشيد بسعة
صدر الراحل

روحاني في إجتماع مجلس الوزراء:

ميزانية العام القادم ترتكز على تحسني املستوى
املعيشي للشعب

علينا إقامة عالقات وثيقة واستراتيجية مع دول الجوار لنتمكن من اجتياز
المشاكل بسهولة
السيد المسيح(ع) جسّ د الصبر والتضحية والمودة والمحبة والتعايش السلمي بين الناس
ق��ال رئيس اجلمهورية حجة اإلس�لام حسن روح��ان��ي ،يف إجتماع جملس ال ��وزراء ،أمس
األربعاء :إن ميزانية العام اإليراني القادم قائمة على حتسني املستوى املعيشي للشعب.
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معلن ًا أن نتنياهو سيزور البحرين الشهر املقبل

حاخام أمريكي :خالد بن سلمان قال لي ،هناك سببان
للتقارب مع «إسرائيل»
توقع حاخام أمريكي بارز أن يزور نتنياهو البحرين قريباً ،وضرب موعدا هلا.
وحبسب موقع (ت��امي��ز أوف (إس��رائ �ي��ل)) ،ق��ال احل��اخ��ام م��ارك شناير م��ن ن�ي��وي��ورك :إن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو سيسافر إىل البحرين الشهر املقبل ،وأن اململكة
اخلليجية الصغرية ستنشئ قريبا عالقات رمسية مع (إسرائيل).
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حسني موسويان :بوتني كان األنجح بني قادة القوى
العاملية في عام 2018
كسب الى جانبه تركيا وهي قاعدة للناتو في المنطقة ..وحقق اهدافه في
سوريا بإقتدار
رد سيد حسني موسويان الدبلوماسي اإليراني االسبق واالستاذ يف جامعة برينتستول
األمريكية على سؤال عن الشخصية األكثر تأثريا وأهمية يف عام  2018قائ ً
ال :إن بوتني
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(ع)

طهران تدين الهجوم
اإلرهابي في طرابلس الليبية
أدان املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية،
ب �ه��رام ق��امس��ي ،أم ��س األرب� �ع ��اء ،اإلع �ت��داء
اإلره� ��اب� ��ي ع �ل��ى م �ب �ن��ى وزارة اخل��ارج �ي��ة
الليبية وق��ال :إننا نأمل ب��أن يشهد العامل
أمناً وإستقراراً أكثر يف ليبيا يف القريب
العاجل.
وأع � ��رب ق��امس��ي ع ��ن ت �ع��اط��ف إي � ��ران مع
ضحايا هذا احل��ادث ،مضيفاً؛ ب� ّ
�أن الشعب
اللييب قادر على القضاء على بقايا اإلرهاب
عرب وحدته ومساعيه وإرادته الوطنية.
وكانت مصادر ليبية أعلنت الثالثاء عن
تنفيذ هجوم انتحاري إستهدف مبنى وزارة
اخل��ارج�ي��ة يف ط��راب�ل��س أدّى اىل م�ص��رع 3
وإصابة  9آخرين.
وك ��ان امل �ه��امج��ون وف ��ق م��ا أع�ل�ن�ت��ه ه��ذه
املصادر  4أشخاص دخلوا املبنى ثم أطلقوا
ال� �ن ��ار وق � ��ام أح ��ده ��م ب�ت�ف�ج�ير ن �ف �س��ه بني
احلراس و ُق ِتل إثر هذا اهلجوم املتحدث مبا
ُتع َرف بكتيبة ثوار طرابلس.

خالل إستقباله نائب األركان الروسية..
نائب وزير الدفاع اإليراني:

خروج أمريكا من سوريا
هزيمة أخرى لسياسات ترامب
الحمقاء باملنطقة والعالم
إيران وروسيا تؤكدان على
تطوير تعاونهما في المجاالت
الدفاعية ومكافحة اإلرهاب
إعترب نائب وزير الدفاع العميد قاسم
تقي زادة ،إنسحاب القوات األمريكية من
س��وري��ا هزمية أخ��رى لسياسات ترامب
احلمقاء باملنطقة والعامل.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال اس �ت �ق �ب��ال ال�ع�م�ي��د
تقي زادة ،أمس األربعاء ،يف طهران نائب
رئيس األرك ��ان العامة للقوات املسلحة
ال ��روس� �ي ��ة رئ� �ي ��س اجل� ��ان� ��ب ال� ��روس� ��ي يف
اللجنة املشرتكة للتعاون الدفاعي مع
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اجلنرال
ايغور اوسيبوف ،حيث جرى البحث حول
أحدث أوضاع التعاون الدفاعي
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خالل مباحثاته مع كبار املسؤولني األفغان في كابول

شمخاني يعلن دعم إيران ملسيرة السالم في
أفغانستان ويحذر من نقل عناصر داعش اليها

وقفة

هل يبحث نتنياهو عن
ذريعة للحرب وملاذا؟
شارل أبي نادر

مشخاني ملتقياً الرئيس األفغاني أشرف غين

مفاوضات طهران مع طالبان جرت بعلم الحكومة األفغانية
مستشار األمن القومي األفغاني :إيران ركيزة أساسية إلرساء األمن في المنطقة
استقبل الرئيس األفغاني أشرف غين عصر أمس األربعاء ،األمريال علي مشخاني ممثل مساحة
القائد وأم�ين اجمللس األعلى لألمن القومي ال��ذي ي��زور كابول على رأس وفد سياسي وعسكري
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وأمين رفيع املستوى ،حيث أجريا مباحثات حول العالقات الثنائية.

وتطالب واشنطن بالجدول الزمني إلنسحابها من سوريا

موسكو :أمريكا تعزز قدراتها العسكرية قرب حدود روسيا
أكد قائد البحرية الروسية األمريال فالدميري كورولوف ،أن الواليات املتحدة وحلفاءها
ينشرون أسلحتهم االسرتاتيجية عالية الدقة قرب حدود روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ك��ورول��وف قوله :إن ال��والي��ات املتحدة
وحلف الناتو قاموا مؤخراً بزيادة ع��دد أنشطة التدريب العملياتي والقتال بالقرب من
احلدود الروسية ،وحتدث كورولوف عن نشر أنظمة الدفاع الصاروخية البحرية األمريكية،
واألسلحة االسرتاتيجية غري النووية عالية الدقة ،والبنية التحتية العسكرية يف املياه
احمليطة باألراضي الروسية.
ولفت ك��ورول��وف خ�لال اجتماع يف بطرسبورغ اىل إن واشنطن وش��رك��اءه��ا يف الناتو
ك ّثروا يف اآلونة األخرية من أنشطة التدريب القتالي والعملياتي قرب حدود روسيا ،ونشروا
أنظمة دفاع صاروخية حبرية أمريكية ،ومرافق عسكرية ومنظومات اسرتاتيجية غري نووية
لألسلحة عالية الدقة يف املناطق البحرية املتامخة لروسيا ،مشددا على أن تعداد القوات
البحرية الروسية يتيح صد أي تهديدات قادمة من جهة البحر ،مبينا أن وجود البحرية
تؤمنه حوالي مئة سفينة حربية من خمتلف الصنوف.
الروسية يف املياه العاملية ّ
وأضاف :الغواصات النووية الروسية من اجليل اجلديد ،ستكون عنصراً أساسياً يف قوام
قوات البحرية مستقبال ،بينما ستشكل الفرقاطات وسفن اإلنزال الكبرية أساسا جملموعات
السفن يف احمليطات.
يف سياق آخر أعلنت وزارة اخلارجية الروسية ،أن قرار واشنطن سحب القوات من سوريا
جيب ان يساهم يف التوصل إىل تسوية شاملة للوضع ،مشرية إىل ع��دم وج��ود وض��وح يف
اجلدول الزمين لالنسحاب من سوريا.
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ق��د ي�ك��ون م��ن أس�ه��ل األم ��ور عليه ،أن
ي � ّدع��ي ال �ع��دو اك �ت �ش��اف خم��اب��رات��ه أو
وسائط استطالعه ،طائرة إيرانية حتط
يف س��وري��ا ن��اق�ل��ة أس�ل�ح��ة ن��وع�ي��ة حل��زب
اهلل ،ف��ادع��اء كهذا جاهز عند الطلب،
صحيحاً كان أم مل يكن ،وهو (العدو)
غ�ير مضطر لتربير ذل ��ك ،ف��ال��ذي من
امل�ف�ترض أن يضبط القانون ال��دول��ي -
أي جملس األم��ن واألم��م املتحدة  -هو
غ�ير معين ب��ذل��ك ،وم��ا مي��ارس��ه الكيان
االسرائيلي من انتهاكات ألجواء الدول
أو م��ن اع��ت ��داءات ،يعتربه ه��ذا اجمللس
األمم� ��ي وك��أن��ه خ� ��ارج م�ف��اه�ي��م وب�ن��ود
ع ّلة وج��وده ،ول��و س ّلمنا ج��د ً
ال بأنه فكر
ي��وم �اً ب��ال�ت�ح��رك وحم��اول��ة ث�ني الكيان
االس��رائ �ي �ل��ي ع ��ن اع� �ت ��داءات ��ه ،ف��ال�ق��وة
العظمى احلامية للكيان جاهزة للوقوف
بوجه أي حترك يف هذا اإلطار.
اعتداء األمس على األراضي السورية،
نفذه العدو بصواريخ بعيدة أو بقاذفات
استخدمت األج� ��واء اللبنانية بعد أن
�ؤم��ن لعدم
اخ�ترق�ت�ه��ا ب�س�ه��ول��ة ،ح�ي��ث ت� ّ
امتالك لبنان القدرات الدفاعية املناسبة،
�ؤم��ن أيضا ل��زن��ار احلماية اخلارجية
وت� ّ
الذي خلقته الواليات املتحدة األمريكية
يف منعها أي امكانية المتالك اجليش
اللبناني لتلك القدرات املناسبة.
إذا اع �ت�برن��ا أن اع� �ت ��داء األم � ��س هو
اعتداء استثنائي ،ألنه حيصل بعد توقف
غ�ير بسيط ك ��ان ق��د ال �ت��زم ب��ه ال�ع��دو،
ف �ه��ل مي �ك��ن أن ن �ع �ت�بره ع� ��ودة ل�ق��واع��د
االش �ت �ب��اك ال��روت�ي�ن�ي��ة ال�ت�ي اعتمدتها
دائما (اسرائيل) يف إستهداف أي نقطة
أو موقع داخل سوريا؟ أم جيب أن نضعه
يف خ��ان��ة االع � �ت� ��داء ال� ��ذي ي�ن�ت�ظ��ر رداً
استثنائياً من اجليش العربي السوري
أو من حزب اهلل ،وبالتالي يكون هذا الرد
مبنزلة الذريعة اليت تربر للعدو تنفيذ
اع �ت��داء واس��ع على لبنان وس��وري��ا؟ ويف
ه��ذه احل��ال��ة ،مل��اذا يبحث نتنياهو اليوم
عن هذه احلرب الواسعة؟
لقد أت��ى ه��ذا االع �ت��داء م�ب��اش��رة بعد
اع�ل�ان ال�ع��دو ع��ن ق��رب ان�ت�ه��اء العملية
اليت أطلق عليها (درع الشمال) للبحث
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