مع حلول العام الجديد

السترات الصفراء
ّ
تهدد ليلة رأس
السنة..
وروسيا ّ
تحذر من
مظاهرات وإضرابات
في عدة دول

تتقدم أسرة «الوفاق» بأحر التهاني
والتربيكات لقرائها الكرام ،مبناسبة أعياد
امليالد ورأس السنة اجلديدة يف خمتلف أحناء
العامل ،متمنني أن يكون عام ،2019
عام خري وحمبة وسالم على اجلميع
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الرئيس روحاني يهنئ
قادة بلدان العالم
واملواطنني املسيحيني
بحلول العام 2019

ه ّنأ الرئيس اإليراني حسن روحاني قادة
بلدان العامل مبناسبة ب��دء العام امليالدي
اجلديد ،معرباً عن أمله بأن يكون عام 2019
مفعماً بالسالم واإلستقرار للبشرية مجعاء.
ويف برقيات وجهها اىل ق��ادة بلدان العامل
ه ّنأهم فيها مبناسبة بدء العام اجلديد ،معرباً
عن أمله بتنمية الرفاهية واهل��دوء يف العامل
بفضل اجلهود املشرتكة .وأعرب عن أمله بأن
يكون العام اجلديد مثمراً ومصحوباً بالتوفيق
والصحة لشعوب هذه البلدان وحكوماتها.
وكذلك ،هنأ الرئيس روحاني املواطنني
املسيحيني يف ال�ب�لاد مبناسبة حلول العام
امل �ي�لادي  ،2019م�ع��رب�اً ع��ن أم�ل��ه يف ارس��اء
السالم والعدالة بالعامل يف العام اجلديد.
التتمة يف الصفحة 11

مؤكد ًا أن اإلحتالل ســيركع بأقــل من يومني في املعارك القادمة

قائدالثورة:النصرالنهائيللشعبالفلسطيني
سيتحققفيمستقبلغيربعيد
ضغوط اإلستكبار لن تعيق
إيران عن أداء مسؤوليتها في
دعم فلسطين والمقاومة
زياد نخالة :اذا وقع أي عدوان،
فستكون تل أبيب ومستوطنات
الكيان الصهيوني في مرمى
صواريخ ونيران المقاومة
ل ��دى إستقباله أم�ي�ن ع ��ام ح��رك��ة اجلهاد
اإلسالمي السيد زياد خنالة ،بشر قائد الثورة
اإلس�لام �ي��ة آي ��ة اهلل ال�س�ي��د ع�ل��ي اخلامنئي،
ضيفه والوفد املرافق بأن إرادة وصمود ومقاومة
الشعب الفلسطيين ستجرب كيان اإلحتالل
االسرائيلي يف املعارك القادمة على الركوع
واخلنوع لطلباته يف أقل من  48ساعة.
وق ��ال مساحة آي��ة اهلل اإلم ��ام اخلامنئي:
بعون اهلل ستبقى فلسطني قوية ،وبلطف اهلل
سينتصر الفلسطينيون يف املستقبل
التتمة يف الصفحة 11
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لألوروبيين تعاون وثيق مع إيران،
لكنهم أثبتوا ضعفهم أمام الضغوط
األمريكية
زيارة ترامب السرية للعراق
شكلت انتهاكا لسيادة هذا البلد
واهانة لشعبه

الريجاني :محاوالت خائبة لبعض انظمة
املنطقة للتغلغل بني القوميات اإليرانية
ندّد رئيس جملس الشورى اإلسالمي علي الرجياني مبحاوالت بعض
األنظمة يف املنطقة للتغلغل بني صفوف القوميات اإليرانية ،مؤكداً
أنها أصيبت خبيبة أمل حني جوبهت من قبلهم ورأت أنها عاجزة عن
فعل أي شيء.

أج��رى حم��ادث��ات مكثفة مع اجلانب اإليراني
برئاسة عباس عراقجي.
وأكد قامسي أمس االثنني يف لقائه الصحفي
األسبوعي ،أن زيارة وفد مجاعة طالبان لطهران
ج ��اء ب�ع��د زي� ��ارة أم�ي�ن اجمل�ل��س األع �ل��ى لألمن
القومي علي مشخاني إىل أفغانستان واللقاءات
اليت أجراها مع املسؤولني االفغان.
ك �م��ا أك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م اخل��ارج �ي��ة ان
احملادثات تأتي يف اطار إجياد آلية وفرص متهّد
لتسهيل احلوار بني التيارات واجلماعات
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وأشار علي الرجياني ،يف كلمته أمام ملتقى القوميات بغرب حمافظة
طهران أمس اإلثنني ،اىل النزعة اإلنفصالية لبعض اجملموعات العرقية
يف منطقة البلقان ،موضحاً إن النزاعات وتعدد اجلماعات العرقية يف
البلقان قد أدى إىل تفككها يف حني أن اإليرانيني لديهم الكثري من
التضامن والتمسك بوحدة بلدهم.
ونوّه إىل الذكرى األربعني النتصار الثورة اإلسالمية ،موضحاً :أنه
مبناسبة ه��ذه ال��ذك��رى ،وبفضل ملتقى العشائر يف غ��رب حمافظة
طهران ،إذ محل العديد من املعاني ،واليت هي بالطبع ،تع ّد مؤشراً
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قائد سالح البحر في الحرس الثوري:

يُنشر ألوّل م ّرة..

قوارب الحرس الثوري اليرصدها الرادار ومجهزة
بصواريخ جديدة

فيديو يعرض لحظة إدخال
جثة خاشقجي ّ
املقطعة لبيت
القنصل السعودي في اسطنبول

قال قائد سالح البحر يف حرس الثورة اإلسالمية يف إيران االدمريال علي رضا تنغسريي ،إن الزوارق
السريعة للحرس الثوري ال يرصدها الرادار وجمهزة بصواريخ جديدة.
ويف حمادثة مع مراسل إرنا أمس االثنني ،أكد االدمريال تنغسريي ،إن السرعة الفائقة والتنقل
العالي للقوات البحرية للحرس الثوري ،كانت تؤخذ دائما يف االعتبار خالل أداء املهام.
وشدد على أن قوة سالح البحر تزداد يوما بعد يوم ،وقال :إن زوارقنا اليرصدها ال��رادار وتتميز
خبفة احلركة من أجل تنفيذ املهام .وصرح القائد يف احلرس الثوري اإليراني ،بان القطع البحرية
التابعة للحرس الثوري جتهز حاليا بصواريخ جديدة فائقة السرعة.
وأشار االدمريال تنغسريي ،إىل أن هذا املوضوع يكشف ان القوة البحرية للحرس الثوري ،قوة تتميز
بالسرعة العالية وجمهزة مبعدات حديثة يف منطقة اخلليج الفارسي .وفيما يتعلق بوجود البحرية
األمريكية يف اخلليج الفارسي ،قال قائد سالح البحرية التابع للحرس الثوري اإليراني:
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الجمهورية اإلسالمية
الدولة الوحيدة التي
تدعم الشعب الفلسطيني
بكافة الظروف

الوفاق/خاص/خمتار حداد  -قال أمني
عام حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني
زي��اد خنالة يف ح��وار خ��اص م��ع ال��وف��اق أن
زيارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ليست
جديدة علينا ،فنحن على تواصل مستمر.
وأض� � ��اف خن ��ال ��ة :حن ��ن يف حت ��ال ��ف مع
اجلمهورية اإلسالمية كشعب فلسطيين
وان وموقف إيران جتاه الشعب الفلسطيين

الخارجية اإليرانية :وفد من جماعة طالبان أجرى مباحثات في طهران

يوم األح��د يف طهران مع نائب وزي��ر اخلارجية
للشؤون السياسية يف طهران ،وق��ال :إن الوفد

أمني عام حركة الجهاد اإلسالمي
في فلسطني للوفاق:

ندخل عام  2019بتفاؤل كبير بأن
المنطقة ذاهبة لإلستقرار
لصالح دولها
المقاومة لديها من القوة
والقدرة واالمكانيات والمقاتلين
بما يمكنها ان تفاجئ العدو في أي
معركة قادمة
دعونا السلطة والجميع للجلوس
الى طاولة واحدة ولصياغة مشروع
وطني جديد يتعاطى مع المشروع
الصهيوني على قاعدة المقاومة

في أعقاب زيارة أمني اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني ألفغانستان

أعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية،
بهرام قامسي ،أن وفدا من مجاعة طالبان إلتقى

� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

ب�ث��ت ق �ن��اة « »ahaberال�ترك �ي��ة تسجيالت
جديدة لكامريا مراقبة تظهر نقل جثة خاشقجي
بعد تقطيعها يف مخس حقائب من مقر القنصلية
إىل بيت القنصل القريب يف متام الساعة 15:9
أي بعد ساعتني من دخوله القنصلية يف الثاني
من أكتوبر املاضي .وقالت قناة « »ahaberإن
الفيديو يوثق حلظة نقل اجلثة املقطعة عرب
مخس حقائب ،إىل منزل القنصل السعودي يف
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رئيس السلطة القضائية :على الجميع توخي الحذر
من مؤامرات العدو املتربص
أكد رئيس السلطة القضائية آية اهلل صادق آملي الرجياني ،أن على مجيع أبناء الشعب اإليراني
توخي احلذر واليقظة جتاه مؤامرات العدو املرتبص باجلمهورية اإلسالمية.
وحيا آية اهلل آملي الرجياني خالل اجتماع مع كبار املسؤولني القضائيني أمس االثنني ،ذكر
ملحمة  28ديسمرب يف امخاد فتنة عام  2009بعد االنتخابات الرئاسية ذلك العام ،معترباً أن هذه
الذكرى حتتوي على رسائل ودروس وعرب عديدة ،وقال :هذه األحداث ليست تارخيية فحسب ،بل
جيب حتليلها يف سياق مستمر ودائم ،فتنة عام  2009من املمكن أن تتكرر ،ألن العدو نزل حالياً
اىل الساحة ،ويستخدم األدوات الداخلية للبالد ،والبعض ينخدع ،أو يواكب العدو بشكل متعمد،
وبالتالي ال تزال هناك امكانية لتكرار مثل هذه احلوادث .وتطرق رئيس السلطة القضائية اىل رغبة
الرئيس األمريكي السابق أوباما لإلقرتاب من إيران ومن ثم تغيري سياسته بعد مشاهدته احداث
عام  ،2009وقال :مبجرد ان رأوا االضطرابات ،ادعى
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دبلوماسي إيراني سابق :سفير سعودي كان ّ
يترقب
الوقت ويحدد ساعة سقوط األسد!

المساعدات االستشارية اإليرانية كان
لها النصيب األوفر في تحقيق األمن
واإلستقرار النسبي للشعب السوري
إن األم ��ن واإلس�ت�ق��رار ال ��ذي تنعم ب��ه سوريا
م��دي��ن ل �ق��وات س��وري��ا وال��ق ��وات امل �ق��اوم��ة ال�تي
ناصرتها ،اليت وقفت اىل جانبها يف حربها على
اجلماعات التكفريية وعلى رأسها املساعدات
اليت قدمتها إيران.

أع�ل��ن ذل��ك الدبلوماسي اإلي��ران��ي السابق
ص � ��ادق خ� � ��رازي ال � ��ذي ك� ��ان س��ف�ي�را س��اب�ق��ا
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،يف حوار مفتوح
مع القناة الرابعة للتلفزيون اإليراني وقال :إن
املساعدات اإليرانية اليت تركزت على تقديم
اإلستشارات العسكرية لألشقاء السوريني ،كان
هلا احلظ األوفر يف احلصول على الثمار اليت
ينعم يها الشعب السوري اآلن من أمن واستقرار
نسيب للبالد.
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وأحزاب املشترك تدين هذه األطماع

أحالم إماراتية إلبتالع سقطرى اليمنية
كشف مسؤول إماراتي عن ّ
خطة ملنح اجلنسية اإلماراتية إىل أبناء أرخبيل سقطرى اليمنية ،وهو
ما يأتي يف إطار سعي أبوظيب للتغلغل أكثر يف احملافظة وضمها لدولة اإلمارات.
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وقفة

اخملطط التركي في سوريا
إلى أين؟

سركيس ابوزيد

ترك قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب
إن�ه��اء العملية العسكرية األمريكية ضد
تنظيم (داعش) اإلرهابي يف سوريا تساؤالت
ع�م��ا مي�ك��ن أن حي ��دث ل�ل�أك ��راد ،ش��رك��اء
واشنطن الرئيسيني على األرض ،وعما إذا
كانت تركيا عرضت أي شيء على ترامب
مقابل إنسحابه.
وعكست التقارير واملعلومات ال ��واردة من
واش �ن �ط��ن وج� ��ود ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ح��ول
أس�ب��اب ال�ق��رار وتداعياته وأس�ل��وب اخت��اذه،
ألن��ه يتعارض مع تصرحيات كبار القادة
العسكريني ومسؤولي األم��ن القومي ،ومع
األه��داف االسرتاتيجية اليت أعلنتها إدارة
ت��رام��ب ملساعدة ال �ق��وات ال�ك��ردي��ة السورية
ومكافحة نفوذ كل من إيران وروسيا.
قصة ال �ق��رار األم��ري�ك��ي باإلنسحاب من
سوريا تبدأ من املكاملة اهلاتفية اليت جرت
ب�ي�ن ال��رئ �ي��س األم ��ري �ك ��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب
والرئيس الرتكي رج��ب طيب أردوغ ��ان يف
 14كانون األول /ديسمرب ،2018وأوردت
صحيفة (ال��واش�ن�ط��ن ب��وس��ت) تفاصيلها،
فذكرت أن أردوغان كرر على ترامب يف هذه
املكاملة ما سبق له أن قاله يف لقائهما خالل
قمة العشرين يف األرجنتني يف شأن عجزه
عن فهم سبب إستمرار الواليات املتحدة يف
تسليح املقاتلني األكراد السوريني ودعمهم
لشن حرب برية على (داعش).
ويف احمل��ادث��ة اهلاتفية ،ق��ال أردوغ� ��ان :إن
(داعش) ،كما يقول ترامب نفسه ،قد ُهزم،
وإن اجليش الرتكي قوي حبيث ميكن أن
يتوىل أي جيوب مسلحة متبقية .مل��اذا ال
ي ��زال ه�ن��اك حن��و  2000ج�ن��دي أمريكي
هناك؟ يف إش��ارة إىل املنطقة الواقعة شرق
ال �ف��رات يف س��وري��ا .ف��أج��اب ت��رام��ب :تعرف
ماذا؟ هي (سوريا) لك ،أنا سأخرج.
ويتفق ما أوردت��ه (واشنطن بوست) مع ما
نشرته صحيفة (ح��ري�ي��ت) ال�ترك�ي��ة ،اليت
نقلت ع��ن حم�ض��ر امل�ك��امل��ة أن ت��رام��ب س��أل
الرئيس الرتكي :هل ستتخ ّلصون من فلول
(داع��ش) إذا ما انسحبنا من سوريا؟ فأجابه
ّ
(سنتول األم��ر)ّ ،
مذكراً الرئيس
أردوغ��ان:
األمريكي بأنه سبق لرتكيا أن قضت على
أربعة آالف عنصر من (داعش) خالل عملية
(درع الفرات) اليت شنتها يف  ،2016وفق قوله.

التتمة يف الصفحة 11

