توقيع إتفاقية حول آلية التسديد
املالي بني البلدين

ورئيس الجمهورية يؤكد حرص
بالده على إقامة عالقات فعالة مع
اإلتحاد األوروبي

عبداملهدي :العراق
لن يكون جزء ًا من
منظومة العقوبات
ضد إيران

آية الله العظمى
السيستاني :العراق
لن يكون محطة
لتوجيه األذى ألي بلد
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لدى استقبال وزير الخارجية السوري

في ختام إجتماع مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية :إستقرار
سوريا وأمنها التام من
أهداف إيران اإلقليمية
وسياستها الخارجية

روحاني :املشاركة الشعبية الواسعة في مسيرات الذكرى
الـ 40إلنتصار الثورة رد قاصم على مؤامرات األعداء

واليتي :إنتصار سوريا إنتصار
لمحور المقاومة
المعلم :نجاح الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في كسر
المؤامرات األمريكية ،يعد نجاح ًا كبير ًا
للمنطقة بأسرها بما فيها سوريا

خاص بمناسبة

الذكرى األربعين
إلنتصار

الثورة اإلسالمية

أكد رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
أمس األربعاء ،أن املشاركة الشعبية امللحمية
الواسعة يف مسريات الذكرى السنوية األربعني
إلنتصار الثورة اإلسالمية يف  11شباط ،متثل
رداً قاصماً على مؤامرات األعداء.
التتمة يف الصفحة 11

صالحي :التعاون النووي يمكن أن يحيي الثقة الضائعة بني إيران
ودول الخليج الفارسي
أكد رئيس منظمة الطاقة النووية
اإلي ��ران� �ي ��ة ،ع �ل��ي أك �ب�ر ص ��احل ��ي ،يف
مقابلة مع امليادين أن التعاون النووي
ميكن أن يشكل أرض�ي��ة ج�ي��دة ،إلع��ادة
إحياء الثقة الضائعة بني إي��ران ودول
اخلليج الفارسي.
وإذ أشار إىل استعداد بالده لتقديم اخلربة
ل��دول املنطقة يف جم��ال العلوم والصناعة
ال �ن��ووي��ة وب �ن ��اء م �ف��اع�لات حب �ث �ي��ة ،أوض ��ح
صاحلي أن حديث بعض الدول العربية عن
أن املنشآت النووية اإليرانية القريبة منها غري
آمنة ليس صحيحاً ،وأض��اف :أم��ان املنشآت
ال�ن��ووي��ة خيضع بالكامل لرقابة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
التتمة يف الصفحة 11

عراقجي يعلن أن إيران
تجري محادثات مع الدول
الراعية لآللية املالية
األوروبية في باريس
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اجلولة
االوىل من احملادثات بني إيران والدول االوروبية
ال�ث�لاث ال��راع�ي��ة آللية دع��م ال�ت�ب��ادل التجاري
اإليراني األوروبي (اينستكس).
وتقرر خ�لال اجلولة السادسة للمحادثات
بني مساعد وزير اخلارجية اإليراني سيد عباس
ع��راق �ج��ي م��ع امل �س��ؤول�ين ال�ف��رن�س�ي�ين ،إج ��راء
م �ف��اوض��ات ع�ل��ى م�س�ت��وى اخل �ب�راء ب�ين إي ��ران
وال��دول الثالث الراعية آللية اينستكس بهدف
مناقشة التفاصيل حول تنفيذها يف أسرع وقت
ممكن.
وع �ق��د ع��راق �ج��ي م ��ع األم �ي�ن ال �ع ��ام ل� ��وزارة
الشؤون اخلارجية الفرنسية (غوردو مونتاين)،
اجلولة السادسة من املباحثات السياسية بني
إيران وفرنسا يف باريس.
وتضمنت هذه املباحثات آخر التطورات بشأن
ّ
ال�ع�لاق��ات الثنائية اىل جانب تنفيذ اإلتفاق
النووي ،وآلية (اينستكس) اجلديدة ،والتعهدات
ال �ف��رن �س �ي��ة ،وم �ك��اف �ح��ة اإلره� � ��اب وال �ت �ط��رف،
والتطورات يف املنطقة.
التتمة يف الصفحة 11

الذكــرى األربع

ــون
إلنتصار الثورة اإلســالمية

اإلعتـــــزاز باملــــاضي-ا

ألمل باملستقبـــل

ان

جازات الثورة اإلسالمية في

ايران على مدى أربعة عقود

حققت الثورة
االسالمية اليت قادها االمام
اخل�م�ي��ي (رض)،
امل��اض �ي��ة اجن � ��ازات خ ��الل ال �ع �ق��ود االرب �ع��ة
خمتلف االصعدة وم �ك��اس��ب ع��دي��دة على
والطبية ،حيث
ال�ن��ووي��ة السلميةمتكنت من امتالك الطاقة
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ع�ل� السياسية واالقتصادية
ب��ال��رغ��م م ��ن حم � � جب�ه��ود علمائها الشبان
بسيط من هذه م�ي��ة وف�ي�م��ا ي�ل��ي جانب
االس�ت�ك�ب��اري��ة ع��ر �اوالت وم� ��ؤام� ��رات ال� ��دول
االجنازات اليت جعلت ايران
ال�ي��وم ضمن ال�ق�
ق�ل��ة ب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي
املراتب االوىل يف �وى العاملية وبانها حتتل
لالغراض
السلمية ،كما استطاعت ايران
الصعيد الدولي :العديد من اجملاالت على
تأسيس ب��رن��ام��ج
ع��دة مركبات فضائي اطلقت خالله
* اإلجنازات السياسية
فضائية واق �م��ار صناعية
لالتصاالت
م ��ن أه� ��م االجن � � ��ازات ال� �
�يت
حت
�
ق
�
ق
�
�ت
والبحث العلمي ،ومت انشاء
على
عشرات اجلامعات
الصعيد السياسي،
زاد ع��دد ال�ط��الب يف خمتلف املدن حيث
واس �ت �ق��الل �ي��ة ال� �ق � هو قطع التبعية لالجانب
اجلامعيني على اربعة
�رار ال �س �ي��اس��ي ب �ع �ي��دا عن
التكتالت
ماليني طالب،
وباتت وترة التقدم العلمي
او الشرق .واالصطفافات املتحالفة مع الغرب
يف ايران اكثر
من املعدل العاملي ،وحققت
اجل�م�ه��وري��ة االس�
ومت إج��راء اكثر
�الم�ي��ة ت �ط��ورا يف تقنية
من  40عملية انتخابية
منذ
النانو وزراعة
االس � تأسيس اجلمهورية االسالمية ومشلت اهلليكوبرت املضادة للدبابات
اج��راء عملياتاخلاليا اجلذعية اضافة اىل
 )2091وإصالح  1979إىل
جمموعة متنوعة
ت �ف �ت��اء ع �ل��ى ن �
كما  38مليون طن بعد الثورة.
والكلية والكبد .زرع االعضاء مثل القلب
وجم� �ل ��س خ� � ��راء ال�ظ��ام احل �ك��م وال��دس �ت��ور حيث حتتل ايران من الطائرات واملروحيات
شهدت اي�
الرئاسية والرملانية �ق� �ي ��ادة واالن��ت��خ ��اب ��ات يف هذا اجملال .املرتبة اخلامسة يف العامل املياه املكررة إىل �ران زي��ادة نسبة الوصول إىل
و حي �ت��ل ال �ب��اح �
واجملالس البلدية.
املرتبة السادسة ث��ون اإلي ��ران��ي ��ون ال �ي��وم
 96.2باملئة من الشعب.
و زيادة
ويف بداية انتصار
والتقدم اإليراني
الطرق الرئيسية يف البالد من  36ألف وحبلول عام عشر من اإلنتاج العلمي،
اي� ��ران ع��الق��ات�ه��ا ب��ال�الثورة االسالمية قطعت ب �ع �ي��دة امل � ��دى يف صنع وإنتاج القذائف
كيلومرت إىل أكثر من  200ألف كيلومرت 26196 ،براءة  ،2012مت تسجيل أكثر من
اقامها نظام الشاه ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ال��يت
ارض – ارض وارض – جو
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ط
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البحرية
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ك
�
�ك
اخرتاع يف البالد.
البائد،
ا
املختلفة.
وحولت السفارة
حل ��دي ��دي ��ة م ��ن  4آالف
و بناء
و ارتفع الرتتيب
االسرائيلية اىل
كيلومرت إىل ما يقرب من  20ألف كيلومرت .العلمي يف الفرتة العاملي إليران يف اجملال
تكن أيا من الدولسفارة فلسطني ،يف وقت مل
الغواصات ،وبناء وإص��الح خمتلف
و
الفرقاطات ،والقوارب الرمائية.
زيادة عدد املطارات من  22مطارا إىل حنو  16إىل  53باملئة من  1996إىل  2015من
ل��دول��ة فلسطني ،االسالمية تعرتف بسفارة
*
اإل
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�
�
�
100
�ازات
ك
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�
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بعد الثورة.
ت
�
د
وزيادة
ص��اد
ع�م��ت
ي��ة وال �ع �م��ران �ي��ة  10ماليني طن .عدد املوانئ ورفع طاقتها اىل
و حتتل اي��ران
اجلمهورية واإلجتماعية
االس ��الم� �ي ��ة ف �ص��ا
امل��ت��ق ��دم ��ة األخ � � �مرتبة كبرة بني الدول
والفلسطينية ض� ئ��ل امل� �ق ��اوم ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ش �ه��دت اجل �م �ه��ور
�د االح �ت��الل
و الطرق الريفية يف عام 1977كانت بطول اجلديدة مثل� :رى يف جم � ��ال ال �ع �ل��وم
ي��ة االس��الم �ي��ة االي��ران �ي��ة
ودعمت
الصهيوني ،نهضة
االح� �ت � فصائل املقاومة العراقية
صناعية وعمرانية خاصة بعد انتهاء  26الف كيلو مرت ومن
نانو االلكرتونيات الدقيقة
ضد قوات احل ��رب امل�ف�
�الل اال
الرتاب اما اليوم فيبلغ ن��اه �ي��ك ع ��ن دخ
م ��رك ��ي ،ووق �ف ��ت اىل ج��ان��ب الثمانينات �روض��ة ال��يت شنها ن�ظ��ام ص ��دام يف طوهلا أكثر من  100الف كم ،و 56باملئة منها تصنيع الروبوتات�� � .ول ال �ع �ل��م اىل جم��ال
من القرن املاضي ،حيث مت انشاء طرق من االسفلت.
و تشهد زي ��ادة ق
و قبل ال�ث��ورة ،ك��ان ح��دود اإلن�ت��اج الزراعي جامعة حكومية ��درة اجل��ام�ع��ات م��ن 15
 25مليون
ج ��ام��ع ��ة ح �ك��وم � إىل  615جامعة (115
طن ،واآلن يتجاوز االنتاج
االيراني  100مليون طن ،باإلضافة إىلالزراعي حكومية) وزيادة ي��ة و 500ج ��ام��ع ��ة غ��ر
البالد على
اعتماد قبل الثورة إىل عدد الطالب من  175ألف
نفسها يف انتاج كل احملاصيل.
يف أعقاب الثورةأكثر من  4ماليني طالب
و ت��وف��ر  90يف امل �
املنتجات الزراعية ئ��ة م ��ن ط�ل��ب ال �ب ��الد من
اإلسالمية.
و
كذلك
واالسرتاتيجية،
مثل
و تعتر ايران ثاني أكر منتج القمح .جمال نشر االرتفاع الكبر وامللحوظ يف
اسرتاتيجي
املقاالت العلمية من 669( ٪0.1
واستهالكي للرز مبعدل منو ي�
مقالة) يف عام
و 70يف امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة مبرحلة م��ا�رتاوح بني  60مقالة) يف السنة 1979إىل  23( ٪165.1ألف
قبل ال�ث��ورة
بعد الثورة.
اإلسالمية.
*إجنازات القطاع الصحي
وت
االستغناء عن
�ط��ور ال �ص �ن��اع��ات ذات ال�
الزراعي حبيث زادت ق��درة ص�ل��ة بالقطاع فضال عن تنمية توظيف األطباء األجانب،
سوريا وال�ع��راق يف
البالد إىل  33مليون طن يف اإلنتاج الزراعي يف وق �ب��ول وع� ��الج امل�قطاع السياحة الصحية،
وباقي اجلماعات التصدي لتنظيم داعش
االرهابية
عشرات امل��دن الصناعية يف
عام  ،2006وارتفعت
�رض��ى األج ��ان ��ب ال��ذي��ن
بتقديم الدعم البالد ،اضافة اىل انشاء مجيع حمافظات يف نهاية الرنامج
يعانون من
االستشاري
الرابع إىل  42مليون طن.
كما خمتلف انواع االمراض.
بطلب من حكوميت البلدين.
عشرات السدود ،وزاد
واق ��ا
حققت
و ايران هي املنتج األول
االنتاج الزراعي حيث حققت
م ��ت اي � ��ران ع ��الق ��ات دب �ل�
للفستق والزعفران اخلاليا اجلذعيةالتطور الكبر يف جمال
معظم دول العامل ،وهل��ا دور �وم��اس �ي��ة مع يف العديد من احملاصيل االكتفاء الذاتي والرمان يف العامل.
ال�ب�ل��دان امل�ع��روف��ة واي��ران اليوم من أكثر
ناشط ومتميز
وعلى صعيد اخل� الزراعية مثل القمح.
يف
كما شهدت ايران
املنظمات وامل��ؤمت��رات الدولية
�دم��ات متكنت
انتشار اهلواتف النقالة يف وعالج أمراض يف جم��ال زراع ��ة الكلى
كمنظمة االم��م املتحدة ومنظمةواالقليمية االس��الم�ي��ة االي��ران �ي��ة م��ن حتقيق اجلمهورية البالد مع أكثر من
العيون.
 54مليون مشرتك وانتشار
االكتفاء حوالي 60.000
كما استطاعت
االس ��الم ��ي وح ��رك ��ة ع� ��دم االحن� �ي ��ازالتعاون الذاتي يف الطاقة
كيلومرت من شبكة األلياف األول يف الشرق احلصول على املركز
حيث
الكهربائية حيث يتم تصدير البصرية.
استضافت قمة منظمة التعاون االسالمي ال �ف��ائ��ض م�ن��ه اىل
األوس��ط بإنتاج  97باملئة
دول اجل� ��وار م�ث��ل ال �ع��راق
ع��ام
من األدوي��ة
و هناك 74
وارم �ي �ن �
 1997،2012وقمة حركة ع��دم االحن �ي��از عام القرى ي��ا ومت اي �ص ��ال ال �ك �ه��رب��اء اىل مجيع االنرتنت .مليون ايراني يستخدمون
الالزمة وتصدير األدوي��ة ،مبا
شبكة يف ذلك العقاقر
يف البالد،
كما ساهمت يف ختفيف
وحققت االك�ت� والتكنولوجيا احليوية.
كما مت ايصال أنابيب املياه
و تطوير
عدد من األزمات االقليمية والدولية.التوتر يف الصحية اىل
ف
�
شبكات
�اء
ا
معظم
ل
�
توزيع
�ذا
ت
�
مياه
�ي
القرى،
يف
ومت
الشرب
مع
إنشاء
تصنيع
شبكات
الغاز
زيادة اللقاحات وال�ق�ض
إي ��ران ال�ي��وم ه��ي
قدرها من  3.7ماليني قبل
وج �املنزلي يف أغلب احملافظات.
��اء على شلل األطفال
واألكثر نشاطا ال�ق��وة األوىل يف املنطقة
الثورة إىل  11908658وغره من
مشرتكا
س�ك� �رى ب�ن��اء ال�ع��دي��د م��ن ال �ط�
وفاعلية يف العامل.
بعد ال�ث��ورة وع��دد امل��دن ا
األمراض الشاملة ،حيث تغطي
*
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بعضها البعض واي ��ران م��ع دول�دن ال �ب��الد مع من  1000مدينة ومن عدة مئات إىل أكثر البالد بعد أن
حققت اجل�م�ه��ور
ا
و شهدت كانت  30باملئة قبل الثورة.
االك� �ت� �ف ��اء ال� ��ذات�ي��ة االس��الم�ي��ة االي��ران�ي��ة
من القرى قبل
جل ��وار مثل الثورة إىل
وزي� ��ادة حوالي  33297قرية حاليا.
تركمانستان وافغانستان واذربيجان.
اخنفاض معدل وفيات األطفال
ال�ع�س�ك��ري��ة وال��دف��ا ��ي يف ت �ص �ن �ي��ع امل� �ع ��دات
دون سن الواحدة
م�ع�
ع�
و ل �ل �م �ث��ال ف �ق��ط
�اش��ات ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي من قبل ال�ث��ورة إىل أ من أكثر من  12باملئة
ب �ع��د ط� ��رد آالف امل �س �ي��ة يف ش�ت��ى ال�ص�ن��وف ،معامل التكرير ح �ق �ق��ت زي� � ��ادة وت �ط��وي��ر
ت �ش��اري�
 89000شخص إىل حوالي 4
ق��ل من  1.5باملئة واحلد
االمركيني الذين جلبهم �ن ال�ع�س�ك��ري��ني أك�
والبرتوكيماويات وتصنيع والتأمني الصحي من 10باملئة ماليني شخص من وفيات
ث��ر م��ن  40حمطة ك�ب��رة
إىل
األمهات من  54.2باملئة إىل 0.24
النظام السابق،
للنفط وال�غ��از  95باملئة.
فقد استطاعت
أكثر من باملئة بعد الثورة.
بفضل ج�ه��ود امتالك القدرات الصاروخية
*
اإلجنازات الثقافية والرياضية
تصنيع خمتلفعلمائها ال�ش�ب��ان ،اض��اف��ة اىل
ش��ه ��دت ال �س ��اح
ك ��ذل ��ك ت� �ط ��ورا��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة يف اي� ��ران
والبحرية مثل االسلحة ال��ري��ة واجل��وي��ة
ك
�
�
الدبابات
ب
�
�را
ف �ق��د نشطت
واملدافع والطائرات
احل��رك��ة
املقاتلة واملسرة
عن مظاهرالسينمائية واملسرحية بعيدا
وبامكانيات ذاتية.والبوارج وال��زوارق احلربية،
االبتذال يف السينما الغربية،
وعلى الصعيد
وح �ص��دت االف ��الم
االي��ران �ي��ة ال�ع��دي��د من
من اكثر الدول األم��ي ،تعتر اي��ران حاليا
اجلوائز يف
املهرجانات العاملية مثل اوسكار
مستقرة أمنيا يف هذا املنطقة
املضطربة
وك��ان وب��رل��ني،
لتناوهلا قضايا انسانية
واحلافلة بالتوترات ،ومتكنت من
واجتماعية.
تفكيك ع �ش��رات ا
حاولت التسلسل خل��الي��ا االره��اب �ي��ة ال��يت
وعلى الصعيد
اي �ض��ا اجن� � ��ازات الرياضي حققت اي��ران
باعمال ختريبية ،من خ��ارج احل��دود للقيام
املسابقات وال � ك �ث��رة يف ال �ع��دي��د من
انتصار ال�ث��ورة منكما استطاعت يف بداية
�دورات العاملية ،فقد حصل
االن �ف �ص��ال �ي��ة ال �ع � القضاء على احلركات
الرياضيون االي��را
امليداليات يف ال � ن�ي��ون على العديد من
احلدودية بتحريضم �ي �ل��ة يف ب �ع��ض امل �ن��اط��ق
من القوى االجنبية.
والعاملية ويف �دورات االوملبية والقارية
كما استطاعت إنتاج أن��واع خمتلفة من والبرتوكيماويات
وت �ن �ف
خمتلف االل�ع��اب مثل رفع
على مدى العقود الثالثة
املاضية،و
األسلحة وامل
�ي��ذ خ �ط��ة م �ه��ر اإلس �ك��ان �
االث��ق ��ال وامل �ص��ار
�ع��دات العسكرية ،مبا يف
شهدت ارتفاع نسبة انتاج االمسنت الصناعة السياحية ،وتنظيم ي��ة ،وت�ط��وي��ر وك ��رة ال �ق��دم وال� ع��ة وال �ف �ن��ون القتالية
تصنيع مجيع أن ��واع ال �ط��ائ��رات وال � � ذلك من  6.6ماليني
طن اىل حوالي  80مليون طن املختلفة ،ومتهيد ال�ط��ري��ق املعارض الدولية الشاطئية وك ��رة س�ل��ة وال �ط��ائ��رة وال �ك��رة
�رادارات
وازدادت
وال �ط��ائ��رات
الصادرات غر
أسرع من املقاتلة ال��يت تصنف على
لتحسني نوعية اي ��ران باملركز ال �ص��االت ،كما ف��ازت
النفطية من  523مليون احلياة للشعب االيراني.
الصوت.
انها دوالر ع��ام 1979
*
بكرة الصاالت ال�الثالث يف بطولة العامل
اىل  5731مليارا ع��ام ،2017و
حفزاإلجنازات العلمية والطبية
اس�ت�ط��اع��ت رف ��ع م�
وت �ص �ن �ي��ع أن � � ��واع م� �
يف ال��رازي��ل� ،يت اقيمت العام املاضي
اهلليكوبرت (ابافيز ت� �ع ��ددة م� ��ن ط ��ائ ��رات يف صناعة النفط س�ت��وى االك �ت �ف��اء ال��ذات��ي
انتصار
الثورة االسالمية ،الباحثني
 2075و) 2061
م��ن  4باملئة إىل 80
االي � ��را
ووصلت اىل نهائيات كأس
و(طائرات والبرتوكيماويات من  4ماليني طن باملئة ،واالخ� ن� � �ي � ��ني ع� �ل ��ى حت� �ق� �ي ��ق االب� � ��داع� � ��ات ال �ع��امل ب �ك��رة ال �ق�
�دم ارب ��ع م ��رات يف عهد
يف عام
اجلمهورية
�رتاع��ات يف خمتلف اجمل�
�االت العلمية روسيا .2018االسالمية وآخرها يف مونديال

حققنا تقدم ًا وإنجازات كبيرة طيلة
الـ 40عام ًا الماضية ،والى جانب هذه
صفحات خاصة بمناسبة الذكرى
األربعين إلنتصار الثورة اإلسالمية
اإلنجازات ،تجاوزنا المؤامرات الكبرى
 5اىل 8
جانب كبير من تحقيق األمن في
في غضون األشهر األربعة القادمة
منطقتنا اليوم ناشئ من دعمنا القاطع
لشعوب المنطقة في محاربة اإلرهاب الريجاني :قائد الثورة
التدخالت األمريكية ليست منحصرة
اإلسالمية يأمر بتنفيذ
بمنطقتنا ،فها هي تتدخل في فنزويال،
اصالحات هيكلية في البالد
وفي مختلف أنحاء العالم
أعلن رئيس جملس الشورى اإلسالمي ،علي
تصريحات ترامب حول تواجد القوات
الرجياني ،بأن قائد الثورة اإلسالمية أمر بتنفيذ
اصالحات هيكلية يف البالد يف غضون  4أشهر.
األمريكية في العراق لمراقبة إيران
وخ�لال حضوره إجتماع اجمللس االداري يف
مدينة (قم) املقدسة ،أعلن الرجياني ،أن مساحة
هراء مرفوض تمام ًا

أك � ��د رئ� �ي ��س اجل� �م� �ه ��وري ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة
اإليرانية ،أمس األربعاء ،أن إرساء اإلستقرار
واألمن التام يف سوريا وعودة احلياة العادية
ف �ي �ه��ا ،ه ��و م ��ن أه� � ��داف إي� � ��ران اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وسياستها اخلارجية.
ول��دى استقباله وزي��ر اخلارجية السوري،
وليد املعلم ،قال حسن روحاني :منذ إنتصار
الثورة اإلسالمية ،انطلقت العالقات الودية
والوثيقة بني طهران ودمشق ،بإهتمام خاص
م��ن قبل ق�ي��ادت��ي ال�ب�ل��دي��ن ،وه ��ذه العالقات
ستستمر بسرعة أكرب ويف مجيع اجملاالت
مبا خيدم مصاحل الشعبني.
وه � �ن� ��أ ال���رئ ��ي���س اإلي� � ��ران� � ��ي ب��امل �ك��اس��ب
واإلنتصارات اليت حققها الشعب واحلكومة
ال �س��وري��ة يف ال�ص�م��ود يف م��واج�ه��ة اإلره ��اب
وحماربته ،وقال :ال شك لدى أن إنتصاركم
يف مواجهة مؤامرة كربى بهذه املنطقة
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خالل الجولة السادسة للمحادثات
مع املسؤولني الفرنسيني

ال�سنة الثانية

و الع�رشون  -العدد 6074
اخلمي�س  1جمادى
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رد ًا على خطاب الرئيس األمريكي في الكونغرس

ظريف :أمريكا تدعم الدكتاتوريني والسفاحني واملتطرفني باملنطقة
وزير الخارجية :سنبحث
في قمة سوتشي اإلعتداءات
اإلسرائيلية على سوريا
المتحدث بإسم الخارجية:
اإلرهاب في غرب آسيا وليد غير
شرعي لسياسات أمريكا وأذنابها
الدول الغربية ورغم مضي عدة
عقود على الحرب العالمية الثانية
مازالت تعتبر نفسها مدينة للصهاينة

اتفاقية لبناء مستوصف وفرع جامعة شيراز الطبية في سلطنة عمان

وقع الدكتور علي بهادر رئيس جامعة
شرياز للعلوم الطبية والسيد علي البادي
رئ �ي ��س جم �م��وع��ة ال� �ب ��ادي ال �ق��اب �ض��ة يف
مسقط  ،أمس األربعاء ،على اتفاقية لبناء
مستوصف وفرع جامعة شرياز الطبية يف
سلطنة عمان.
وحضر حفل التوقيع سفري اجلمهورية
اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة يف مسقط الشيخ
ن � ��وري ش� ��اه� ��رودي ح �ي��ث أع � ��رب ال�س�ف�ير
اإليراني عن متنياته بنجاح هذا التعاون
مم ��ا ي��ع ��ود ري �ع �ه ��ا ل �ت �ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات
اإلسرتاتيجية بني البلدين.
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أشرف غني :إيران تسعى الى سياري :ال يستطيع أحد اتخاذ
قرار على صعيد املنطقة دون
السالم واإلستقرار
مشاركة إيران
في أفغانستان
أك ��د ال��رئ�ي��س األف �غ��ان��ي (أش� ��رف غ�ن�ي) أن
إيران لديها دور حيوي وتسعى اىل إرساء السالم
واإلستقرار يف بالده .وقال أشرف غين يف حوار
مع قناة (طلوع نيوز) حول عالقة طالبان وإيران:
ميكن جلميع الدول اجملاورة لنا أن يكون هلا دور
سليب أو إجيابي يف أفغانستان يف نفس الوقت.
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جملس الشيوخ بنحو  77صوتا مؤيدا مقابل  23صوتا معارضا،
قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة االحتاد السنوي الذي
يناقش فيه سياساته هلذا العام.
وخيتلف العديد م��ن أع�ض��اء الكونغرس ،ومنهم كثري من
اجلمهوريني بشدة مع خطة أعلنها ترامب يف ديسمرب بسحب
 2000جندي أمريكي من سوريا على أس��اس أن تنظيم (داع��ش)

إيران تزيد مدى صواريخ «ساحل-بحر» ألكثر من  300كم
التواجد المقتدر في منطقة الخليج الفارسي وبحر قزوين والمحيطات ،أحد
منجزات الجيش اإليراني بعد انتصار الثورة اإلسالمية
أعلن مساعد القائد العام للجيش اإليراني لشؤون العمليات االدمريال حممود موسوي بان إيران
ستزيد يف القريب العاجل مدى صوارخيها يف جمال (ساحل-حبر) ألكثر من  300كم.
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وقفة

الثورة اإلسالمية
اإليرانية وتأثيرها على
استراتيجية واشنطن
شارل أبي نادر

الشيوخ األمريكي يقر مشروع ًا لحماية «إسرائيل» ويوبّخ ترامب
أقر جملس الشيوخ األمريكي مشروع قانون السياسة اخلاصة
ب��ال�ش��رق األوس� ��ط ،وال� ��ذي يتضمن إج� ��راء سيسمح ل�ل��والي��ات
ب��أن تفرض عقوبات على شركات تشارك يف مح�لات ملقاطعة
(إسرائيل) ،وتعديال خيالف دونالد ترامب مبعارضة أي خطط
لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.
ونال قانون تعزيز أمن أمريكا يف الشرق األوسط دعم مشرعي

قائد الثورة اإلسالمية أم��ر بإجراء إصالحات
هيكلية يف ال �ب�لاد يف غ�ض��ون األش �ه��ر األرب�ع��ة
القادمة وأض ��اف :رمب��ا ي��ؤدي اص�لاح اهليكلية
هذا اىل اص�لاح امليزانية لذا فإننا يف الظروف
الراهنة للبالد حباجة اىل تفهم أفضل وعزمية
مشرتكة من قبل مجيع املسؤولني.
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أك ��د م �س��اع��د ق��ائ��د اجل �ي��ش اإلي ��ران ��ي يف
الشؤون التنسيقية األدمريال حبيب اهلل سياري،
أن إيران حتولت اىل قوة إقليمية حبيث ال ميكن
ألح ��د اخت ��اذ ق ��رار يف املنطقة دون حضورها
ومشاركتها .وقال سياري ،يف تصريح أدىل به
خالل اجتماع ضم قادة اجليش مع املواطنني
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اإلرهابي يشكل تهديدا .وقدم زعيم األغلبية اجلمهورية يف جملس
الشيوخ ميتش مكونيل ،الذي نادرا ما ينشق على ترامب ،التعديل
غري امللزم الذي صدر الثالثاء .وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمي
(داع��ش والقاعدة) يف سوريا وأفغانستان .وطالب التعديل إدارة
ترامب بالتصديق على أنه مت تلبية كل الشروط
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إنا لله وإنا إليه راجعون
تتقدم أسرة صحيفة (الوفاق) بأحر التعازي واملواساة اىل الزميل علي جاجييان
بوفاة وال��دة عقيلته ،راج�ين العلي القدير للعائلة الكرمية الصرب والسلوان،
وسائلني املوىل عز وجل أن يرحم الفقيدة وجيعل مثواها فسيح جناته.
وللمناسبة ستقام م��راس��م (ال�ف��احت��ة) ع��ن روح�ه��ا الطاهرة ي��وم غ��د اجلمعة
 ،2019/2/8يف ميدان راه آهن  -شارع ولي عصر  -بعد مفرق خمتاري  -رأس فرع
الشهيد مولودي  -مسجد إيرواني ،من الساعة  15:30اىل  17:00عصراً.

ق��د ي �ك��ون ال��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي دون��ال��د
ترامب هو األكثر صراحة ووضوحاً ،من
ب�ين رؤس ��اء ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األمريكية
ال� ��ذي� ��ن س� �ب� �ق ��وه ،يف ف��ض ��ح خم �ط �ط��ات
وأجندات إدارت��ه ،ورمبا كان أغلب أسالفه
يف ه��ذه االدارة غري بعيدين يف سياستهم
ع��ن مضمون سياسة ال��رئ�ي��س األمريكي
احلالي ،ولكن كانوا على األق��ل ،يناورون
وخيادعون يف إظهار حقيقة أهداف إدارتهم
القومية واالسرتاتيجية .ولكي تكتمل مع
الرئيس ترامب هذه امليزة ،وضع على ميينه
مستشاراً لألمن القومي (ج��ون بولتون)
يوازيه ،ال بل يزايد عليه يف تلك الصراحة
الفظة ،وال�تي ال تعرف شيئاً ع��ن الطرق
الدبلوماسية املعروفة.
ق��اهل��ا م��ؤخ��راً ال��رئ�ي��س ت��رام��ب وبالفم
امل �ل�آن( :س�ن�ب�ق��ى يف ال��ع ��راق ل�ك��ي ن��راق��ب
إي��ران) ،ويكون بذلك قد اختصر ،وبعبارة
صغرية وبسيطة ،اسرتاتيجية واسعة مليئة
باألزمات واحلروب واملآسي ،طبعت سياسة
االدارة األمريكية يف الشرق االوسط بشكل
ع ��ام ،ويف امللفات ال�تي أث ��رت وت��أث��رت بكل
من إيران والعراق ،وبأغلب الدول احمليطة
أو امل��رت �ب �ط��ة ب��ال��دول �ت�ين ب�ش�ك��ل خ ��اص،
وذل ��ك منذ سقوط حليف تلك االدارة
االسرتاتيجي الشاه رضا بهلوي ،وإنتصار
ال�ث��ورة اإلسالمية يف إي ��ران بقيادة االم��ام
اخلميين (قده) يف العام .1979
بعد ال�ث��ورة اإلسالمية يف إي ��ران ،خسر
األمريكيون نقطة إرتكازهم األساسية يف
املنطقة ،وال�تي كانت مع الشاه املهزوم،
منطلقاً لشرذمة العرب واملسلمني ،ونقطة
تفتيت وإض �ع��اف وتشتيت ألغ�ل��ب ال��دول
العربية واخلليج الفارسي الغنية ،واليت
من املمكن أن تلعب دوراً أساسياً يف متاسك
اإلسالم والعرب ،فيما لو توحدت وتكاتفت،
أو ًال بوجه العدو التارخيي للعرب واملسلمني
(الكيان الصهيوني) ،وثانياً يف تشكيل جبهة
قوية تفرض نفسها سياسياً واقتصادياً
بوجه األطماع الغربية بدوهلم وبثرواتهم...
م� ��ن ه� �ن ��ا إن �ط �ل �ق ��ت االس�ت�رات��ي��ج��ي ��ة
األمريكية حنو املنطقة ،مدفوعة بهاجس
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