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هنية في رسالة تهنئة االمام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة االسالمية:

نقدر دوركم البارز ومواقفكم املبدئية في دعم فلسطني دائم ًا

الزعيم الكوري الشمالي
ورئيس المجلس السياسي اليمني
يهنئان بذكرى إنتصار الثورة

بع��ث رئي��س المكت��ب السياس��ي لحرك��ة
حم��اس «اس��ماعيل هني��ة « برقي��ة تهنئ��ة ال��ى
قائ��د الث��ورة االس�لامية االم��ام الس��يد عل��ي
الخامنئ��ي بمناس��بة حل��ول الذك��رى الحادية
واالربعين النتصار الثورة االسالمية.
وذك��ر المرك��ز الفلس��طيني لالع�لام
ان اس��ماعيل هني��ة أع��رب في ه��ذه البرقية عن

أخل��ص التهان��ي وأص��دق التبري��كات بمناس��بة
الذكرى الس��نوية الحادية واالربعين النتصار
الثورة االسالمية في ايران.
وق��ال هني��ة :نح��ن في حرك��ة حماس مع
الش��عب الفلسطيني ،نعرب عن سرورنا وفرحنا
للش��عب االيران��ي الصدي��ق ،وبه��ذه المناس��بة
المبارك��ة وتكريما لهذا النصر العظيم ،نعرب
عن تقديرنا العميق لمواقفكم القيمة في دعم
فلس��طين وقضيته��ا العادل��ة وتضامن الش��عب
اإليران��ي م��ع الش��عب الفلس��طيني ف��ي الدف��اع
ع��ن حقوق��ه المش��روعة ودع��م مدين��ة الق��دس
المحتل��ة والمس��جد األقص��ى المب��ارك ودع��م

قائد القوة البرية :لتخشى اميركا من انتقام قاس
من قبل الشعب االيراني
أك��د قائ��د الق��وة البري��ة للجي��ش االيران��ي العمي��د كيوم��رث حيدري ب��ان مطلب
الش��عب االيران��ي ه��و خ��روج اميركا من المنطق��ة وان لم تفعل ذل��ك فعليها ان تنتظر
منه انتقاما قاسيا.
وقال العميد حيدري نحن جميعا وتأسيا بقائد الثورة االسالمية نقف امام اميركا
ومستعدون الخذ انتقام قاس منها.
وأض��اف :ان البع��ض يتص��ور خطأ باننا أخذنا انتقاما قاس��يا م��ن اميركا بعمليات
محدودة (ردا على استش��هاد القائد الش��هيد قاس��م س��ليماني) ..هذا االنتقام من أدعياء
الحرية لم ينته بعد ،وفي حال لم يستجيبوا لمطلب الشعب االيراني فعليهم ان ينتظروا
ردا قاسيا منه .وأكد العميد حيدري ،انه على االميركيين إحترام إرادة الشعب االيراني
ودون ذلك سيطالهم هذا االنتقام.

سياسي افغاني :الثورة االسالمية وزير الصحة :لم يكن لدينا حتى
اآلن أي حالة باالصابة بكورونا
جعلت خطاب املقاومة عامليا
وصف السياس��ي واستاذ العالقات الدولية
االفغان��ي «عب��د اللطي��ف نظ��ري» الث��ورة
االس�لامية االيراني��ة بأنه��ا أعظم حدث ش��هده
القرن العشرين وقال :إن الثورة جاءت بخطاب
المقاومة وجعلته عالميا.
وقال السياس��ي واس��تاذ العالق��ات الدولية
االفغان��ي «عب��د اللطيف نظري» لمراس��ل ارنا
ان الث��ورة االس�لامية وباعت��راف الجمي��ع م��ن
الصدي��ق والع��دو ه��ي أعظ��م ح��دث ف��ي الق��رن
العش��رين وان م��ا ميزه��ا ع��ن الث��ورات األخ��رى
أمث��ال الثورة الفرنس��ية والروس��ية هي طابعها
الديني وااليديولوجي.
وأض��اف نظ��ري :ش��هد العال��م ه��ذا الع��ام
االحتف��ال بالذك��رى الحادي��ة واالربعي��ن
النتص��ار الث��ورة ولك��ن كان ممي��زا ه��ذا الع��ام
حي��ث ص��ادف م��ع اربعيني��ة استش��هاد الفري��ق
قاسم سليماني.
وأش��ار السياس��ي االفغان��ي ال��ى س��ر خل��ود
الفري��ق س��ليماني واص��رار الش��عب االيران��ي
عل��ى االس��تمرار ف��ي طريق��ه قائ�لا :إن الفريق
س��ليماني ل��م يك��ن قائ��دا عس��كريا فحس��ب
لمقارنت��ه م��ع ارنس��تو جيف��ارا باعتب��اره رم��زا
للنض��ال ض��د امري��كا بل كان سياس��يا مبدعا
جع��ل خط��اب المقاوم��ة عالمي��ا بمحوري��ة
الجمهورية االسالمية االيرانية.
وأضاف :الفريق س��ليماني جعل المقاومة
تمت��د م��ن س��وريا ال��ى اليمن وم��ن الع��راق الى
افغانستان وقلب معادالت االعداء وجعلهم في
حي��رة من أمرهم وأفش��ل مخططاتهم في هذه
البلدان.
واكد نظري ان الثورة االسالمية االيرانية
ه��ي أعظم ح��دث ش��هده القرن العش��رين وانها
جعلت خطاب المقاومة عالميا.

المقاوم��ة الفلس��طينية البطل��ة ف��ي مواجه��ة
كي��ان االحت�لال الصهيون��ي ،ونح��ن فخ��ورون
للغاية بالعالقات الودية بين الشعبين االيراني
والفلسطيني.
وأض��اف :أغتن��م ه��ذه الفرص��ة الجي��دة
ألع��رب بالنياب��ة ع��ن إخوان��ي ف��ي حرك��ة
حماس ،عن تقديرنا لدوركم البارز ومواقفكم
المبدئية في دعم فلسطين دائما ،ودعم الشعب
والمقاوم��ة الفلس��طينية ،وأؤك��د م��رة أخ��رى
على رغبتنا في تعزيز هذه المواقف والتعاون.
وعب��ر هني��ة ف��ي خت��ام برقي��ة التهنئ��ة
ع��ن امنيات��ه لقائ��د الث��ورة االس�لامية بموف��ور

الصح��ة ،والتق��دم واالزده��ار للجمهوري��ة
االسالمية االيرانية وشعبها النبيل.
بدوره بعث الزعيم الكوري الش��مالي كيم
جون��غ أون برقي��ة تهنئ��ة إل��ى الرئي��س االيراني
حس��ن روحان��ي ف��ي ذك��رى انتص��ار الث��ورة
اإلسالمية في إيران.
وأف��ادت وكال��ة األنب��اء الرس��مية لكوري��ا
الشمالية ( )KCNAببرقية التهنئة التي بعثها
الزعي��م الكوري الش��مالي كيم جون��غ أون إلى
الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحان��ي بمناس��بة
ذكرى الثورة اإلسالمية.
ونقل��ت يونايتدب��رس ف��ي تقري��ر له��ا ع��ن
وكال��ة االنب��اء الرس��مية لكوري��ا الش��مالية ان
الزعي��م الك��وري الش��مالي كي��م جون��غ بع��ث
برقي��ة تهنئ��ة عب��ر وزي��ر الخارجي��ة الجدي��د
راي س��يونج ج��ون ال��ى الرئيس االيراني حس��ن
روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
ال��ى ذلك هن��أ رئيس المجلس السياس��ي
األعل��ى ف��ي اليم��ن «مه��دي المش��اط» رئي��س
الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة «حس��ن
روحاني» ،بمناس��بة الذكرى السنوية الحادية
واالربعين النتصار الثورة االسالمية.
وذك��رت وكال��ة أنب��اء س��بأ ان المش��ير
مه��دي المش��اط رئي��س المجل��س السياس��ي
األعل��ى في اليمن ،بعث برقية تهنئة إلى رئيس
الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية الش��يخ حسن
روحان��ي ،بمناس��بة إحتفاالت الش��عب اإليراني
الشقيق بالعيد الوطني.
وكان الناط��ق الرس��مي ألنص��ار اهلل
«محم��د عبدالس�لام» ،ق��د ب��ارك إلي��ران قيادة
وش��عبا إحتفاله��ا بذك��رى انتص��ار الث��ورة
اإلسالمية.
وأوض��ح محم��د عبدالس�لام ف��ي تغري��دة
عل��ى تويت��ر ،أن «الث��ورة اإلس�لامية اإليراني��ة
اس��تنهضت ف��ي األم��ة هممه��ا لمواجه��ة
االس��تكبار األمريك��ي وجعل��ت م��ن فلس��طين
قضي ًة حي ًة تلتقي عليها ش��عوب المنطقة ضد
كيان محتل مصيره الزوال بإذن اهلل”.

عضو مجلس خبراء القيادة:

صفقة القرن لن تولد ح ّية بفضل جبهة املقاومة
اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في ايران آية اهلل احمد خاتمي مايسمى ب»صفقة
القرن» بأنها لن تولد ح ّية بفضل تعزيز قوة جبهة المقاومة.
وقال احمد خاتمي ،في كلمته بمراسم ذكرى انتصار الثورة االسالمية انه بفضل
الدماء الطاهرة للش��هيد الفريق قاس��م س��ليماني أصدر البرلمان العراقي قراره (القائم
على انسحاب القوات االميركية من هذا البلد) كما ان مجلس الشورى االسالمي في
ايران أصدر قرارا عاجال للغاية يقوم على تصنيف البنتاغون بين المنظمات االرهابية.
وأشار الى الصفعة المؤلمة التي وجهتها ايران الميركا بعد عملية اغتيال الشهيد
الح��اج قاس��م س��ليماني ،موضح��ا :انه للمرة االول��ى ،بعد الحرب العالمية الثانية ،تش��ن
دولة هجوما على قاعدة عسكرية لبلد يطلق على نفسه قوة كبرى ماتسبب له بصدمة
عنيفة.
ووص��ف ترام��ب بك��ذاب الق��رن حيث ق��ال :ان أحدا لم يصب في القاعدة فيما نش��رت
إحصاءات رس��مية تفيد باصابة  109جنديا اميركيا على االقل بارتجاج في المخ جراء
الصفعة.
وع � ّد ه��ذا الهج��وم بأنه لم يكن عمال ضئيال حيث ضرب��ت قاعدة اميركا في العراق
وفي المقابل عجزت عن إرتكاب أية حماقة.
ولف��ت ال��ى كلمة قائد الثورة بحق الش��هيد س��ليماني حيث وصف��ه بالثوري وأنه لم
يك��ن حزبي��ا ولم يس��اوم أحدا عل��ى مبادئ الثورة وقد تحول الى ش��هيد العالم االس�لامي
برمته.
ووص��ف مس��يرات ذك��رى انتصار الثورة بمثابة اس��تمرار لمس��يرات تش��ييع الش��هيد
س��ليماني حيث ان دماءه الطاهرة س��تضفي عطرا عاش��ورائيا عليها كما ان االنتخابات
التشريعية المقبلة ستقام بعد  10أيام من المسيرات وكالهما يكتسبان األهمية.

رئيس جماعة علماء العراق:

ايران قدمت شهداءها على أرضنا وهذا لن ننساه
أك��د وزي��ر الصح��ة ف��ي الجمهوري��ة
االسالمية االيرانية انه لم تشاهد حتى اآلن أي
حالة باإلصابة بفايروس كورونا.
وق��ال س��عيد نمك��ي :إن فاي��روس كورون��ا
هو أحد الفايروس��ات الت��ي أثارت قلق الناس في
مختل��ف مناط��ق العال��م ،وم��ن دواع��ي االرتي��اح
وبع��ون اهلل وبالتع��اون بي��ن زمالئن��ا ف��ي مجلس
ال��وزراء ،وبتحل��ي المواطنين بالوعي والتزامهم
بالقواعد الصحية ،لم نشهد حتى هذه اللحظة
أي حال��ة م��ن اإلصاب��ة بفاي��روس كورون��ا
المس��تجد .ولف��ت ال��ى ان الطلب��ة الجامعيي��ن
االيرانيي��ن الذي��ن كان��وا ف��ي مدين��ة ووه��ان
الصيني��ة ،ت��م نقله��م ال��ى الب�لاد وإخضاعه��م
للحج��ر الصح��ي ،حي��ث يخضع��ون للرقاب��ة
واالختب��ارات الصحي��ة كل ي��وم ،وتش��ير جميع
االختب��ارات االولية الى عدم إصابتهم بفايروس
كورون��ا المس��تجد ،مضيف��ا ان مبعوث منظمة
الصح��ة العالمية ،ولدى تفقده لمركز الحجر
الصح��ي للطلب��ة الجامعيين في اي��ران ،أقر بأن
النظ��ام الصح��ي ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية
االيرانية نظام قوي ومس��يطر ،وتمكن جيدا من
السيطرة على هذا الموضوع.

ق��ال رئيس جماعة علم��اء العراق خالد
الم�لا أن مب��ادئ الثورة االس�لامية ف��ي ايران
كان��ت وراء الموق��ف االيران��ي بالوق��وف
ال��ى جان��ب الع��راق بع��د الغ��زو االميرك��ي
ع��ام  ،2003وأن طه��ران قدم��ت التس��هيالت
والخب��رات الالزم��ة والدم��اء للحف��اظ عل��ى
وحدة العراق وهذا موقف ال ينسى لها.
وعل��ق الم�لا عل��ى إنعكاس��ات انتص��ار
الث��ورة االس�لامية عل��ى المنطق��ة والع��راق
بالق��ول أن الح��رب المفروضة لم تكن ضمن
خيارات طهران بعد الثورة بل جاءت بضغط
اميركي وتواطؤ لبعض الدول العربية التي
س��هلت عم��ل االميركان وانس��حبت من المش��هد ،مؤك��دا ان االمام الخميني الراحل ع��اش في العراق
ودرس فيه��ا ول��م يك��ن لدي��ه ني��ة بدخول الحرب أساس��ا وهذا يش��هد ب��ه التاري��خ ،مضيفاً :ان قي��م الثورة
إنتش��رت بس��رعة بين العراقيين بعد إنتصارها في الوقت الذي كانت فيه مظاهر التدين غائبة ش��عبيا
بفعل ممارسات نظام صدام.
وفيما يتعلق بالغزو االميركي للعراق في  2003قال المال أن ايران هي البلد الوحيد الذي وقف مع
العراق وسانده وسهل بعض االمور له فيما يخص بيع النفط وغيره لكن القضية األساس بقيت محاربة
االره��اب وغيره��ا م��ن المظاه��ر التي خرجت ف��ي العراق في الوقت الذي تراجع��ت فيه أنظمة عربية عن
نصرة الشعب العراقي .وأكد المال أن عددا من االنظمة العربية ساعد اميركا إلدخال االرهابين الى
العراق لكن الدعم االيراني واش��راف قائد الثورة الس��يد الخامنئي وقدوم الحاج قاس��م سليماني للعراق
سهل الطريق امام المقاومة حيث تم نقل االسلحة والخبرات الى العراق وبعض من هذه الخبرات سقط
شهيدا خالل التصدي لألميركان وهذا موقف ال ينسى للجمهورية االسالمية وال يجب ان يتردد أحد
بذكر هذه الشواهد التاريخية.
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ايران تستضيف املؤتمر الدولي الثاني للسالم
وفض النزاعات
أعل��ن مدي��ر االمان��ة العام��ة لمؤتم��ر الس�لام وح��ل النزاع��ات الدولي��ة ع��ن عقد هذا
المؤتمر الدولي في نسخته الثانية في طهران خالل شهر حزيران/يونيو القادم.
وق��ال « عل��ي اكب��ر عليخاني « لمراس��ل ارن��ا ان المؤتمر الدولي الثاني للس�لام وفض
النزاع��ات س��يعقد يوم��ي  9و 10حزي��ران  /يونيو القادم بطهران ،مبينا ان آخر مهلة الرس��ال
المقاالت سيكون  19شباط /فبراير الحالي .وأضاف :تقرر خالل عقد المؤتمر االول للسالم
وفض النزاعات في العام الماضي ان تكون أمانته العامة في جامعة طهران وان يعقد سنويا.
وبي��ن عليخان��ي ان��ه خ�لال المؤتم��ر االول ت��م قب��ول  300مقال منه��ا  60لمحققي��ن أجانب
والباقي لباحثين من ايران واستضاف المؤتمر  15شخصية علمية واكاديمية من مختلف
بلدان العالم فضال عن مشاركين من الجمهورية االسالمية.

اللواء سالمي :الشعب االيراني ماض بقوة
على نهج الثورة االسالمية
اكد القائد العام للحرس الثوري
«الل��واء حس��ين س�لامي» ،ان الش��عب
االيران��ي اثب��ت عبر مس��يرات  22بهمن
(ذك��رى انتص��ار الث��ورة االس�لامية
ف��ي  11ش��باط) انه يواصل بق��وة وحزم
السير على نهج الثورة االسالمية.
تصريح��ات الل��واء س�لامي ه��ذه،
ج��اءت ،أم��س االربع��ا،ء خ�لال مراس��م
ازاح��ة الس��تار ع��ن كتابي��ن (ح��ول
الث��ورة االس�لامية والح��رس الث��وري)
في جامعة االمام الحس��ين (ع) التابعة
للحرس بطهران.
واضاف :انه وفقا لتوجيهات س��ماحة قائد الثورة االس�لامية ،فان مس��ار الس��عادة في مجتمعنا قائم
على تعاظم اقتدارنا وقوتنا ،وبما يلزم تعزيز الطاقات الذاتية والمستوى المعرفي والتقني في البالد.
واك��د الل��واء س�لامي ،ان جامع��ة االم��ام الحس��ين (ع) يج��ب ان تحمل راي��ة تقدم وازده��ار الحضارة
االسالمية الى جانب بلوغ قمم التقدم العلمي والتقني على صعيد العالم.
وقال القائد العام للحرس الثوري :ان ايران االسالمية وبفضل الباري تعالى ورغم كافة المؤامرات
والممارس��ات الش��يطانية من جانب االعداء ،بلغت اعلى مس��تويات الكرامة والش��موخ واالقتدار والتقدم؛
كم��ا ان ش��عبنا االب��ي اظه��ر من خ�لال حضوره الملحم��ي في مس��يرات  22بهمن انه يواص��ل بحزم وقوة
السير على نهج الثورة االسالمية ،وان الدين االسالمي المبين والقيادة الحكيمة افضل رصيد لدينا في
سياق تحقيق هذه االنجازات.

ايران بلغت مرحلة االكتفاء الذاتي في انتاج املواد االولية
لالدوية الحيوية

أعلن أمين لجنة تطوير التكنولوجيا البيولوجية التابعة لدائرة رئاسة الجمهورية في شؤون العلوم
والتكنولوجيا «مصطفى قانعي» ان ايران بلغت مرحلة االكتفاء الذاتي في انتاج المواد االولية لالدوية
الحيوية وانها باتت التستورد اي نوع من هذه المواد.
واش��ار قانعي الى ان انتاج المواد االولية لالدوية البيولوجية يتم بواس��طة الش��ركات المبنية على
المعرف��ة وق��ال :بجه��د ومثابرة االخصائيين في مجال االدوية الحيوية ف��ان ايران باتت مكتفية ذاتيا في
انتاج موادها االولية .وقال أمين لجنة تطوير التكنولوجيا البيولوجية التابعة لدائرة رئاسة الجمهورية
في شؤون العلوم والتكنولوجيا ان ايران ستقوم ولفترة اقصاها عامين بانتاج  99بالمائة من احتياجاتها
من االدوية الحیویة محليا ،مبينا انه يتم حاليا انتاج  97بالمائة منها في الداخل.
واوضح ان ايران ومنذ عامين حتى االن تقوم حاليا بانتاج  22صنفا من االدوية البيولوجية ،مبينا ان
مجموع االدوية الحيوية عالميا يبلغ  140نوع.

وتساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة من محافظة غيالن

إنخفاض شديد في درجات الحرارة في معظم أنحاء ايران
إنخفض��ت درج��ات الحرارة بش��دة في معظم
أنحاء ايران أثر موجة من البرد القارس إجتاحتها
خالل االيام االخيرة.
وانخفض��ت درج��ات الح��رارة ف��ي بع��ض
المناطق في غرب وشمال غرب البالد الى ما دون
الصف��ر وبلغ��ت أحيان��ا أكث��ر م��ن  20درجة تحت
الصفر في عدد من المناطق منها تكاب وجالدران
ف��ي محافظ��ة اذربايج��ان الغربية الواقعة ش��مال
غرب البالد.
وصاح��ب انخف��اض درج��ات الح��رارة هطول
الثل��وج ف��ي العديد م��ن محافظات الب�لاد خاصة
الجبلية والمرتفعة في شمال غرب وغرب وجنوب
غرب ووسط البالد.
وبس��بب الثل��وج الهاطل��ة بكثافة ف��ي العديد
م��ن المناطق والتي بلغ ارتفاعها ما يقارب المتر
أو أكث��ر ف��ي بع��ض منه��ا فق��د تعطل��ت حرك��ة
الس��ير او ج��رت بصعوبة بالغ��ة ،كما علق الكثير
من السيارات في مثل هذه المناطق مما استدعى
العمل على إغاثتها من قبل فرق الطوارئ.
وبس��بب الب��رد الق��ارس والثل��وج الهاطل��ة

بكثافة فقد قررت دوائر بعض المحافظات تعليق
الدراس��ة في المدارس او حتى الدوام الرس��مي في
قس��م منها .كما تم اس��كان  69شخصا من رعايا
جمهوري��ة اذربايج��ان ف��ي مدينة اس��تارا االيرانية
بسبب غزارة تساقط الثلوج وعدم إمكانية عودتهم
الى بلدهم.
وقال رئيس دائرة االوقاف والش��ؤون الخيرية
ف��ي مدين��ة آس��تارا جمش��يد مه��دوي ان��ه بس��بب
تس��اقط الثلوج بغزارة والبرد القارس لم يس��تطع
 69ش��خصا من رعايا جمهورية آذربايجان العودة
ال��ى بلده��م لذلك تم إس��كانهم في الحس��ينيات
ودور إستضافة الزائرين في البقاع المقدسة بهذه
المدينة .وأضاف :إن عددا من سائقي المركبات
والس��ائحين العالقين في الطرق تم استضافتهم
في البقاع المقدسة بالمدينة بصورة مجانية.
ويش��ار ال��ى ان تس��اقط الثل��وج بغ��زارة ف��ي
مناط��ق واس��عة م��ن محافظة غيالن س��بب بعض
المش��اكل وبل��غ ارتف��اع الثلوج في مدينة اس��تارا
نح��و  30س��م فيم��ا بل��غ ارتفاع��ه ف��ي المناط��ق
الجبلية نحو متر واحد.

القنصل االيراني في مومباي:
الثورة االسالمية استلهمت خطواتها من نهضة االمام الحسني(ع)

إس��تضافت مومب��اي الهندي��ة مراس��م احتفالي��ة بذكرى انتص��ار الثورة االس�لامية
وم��رور اربعي��ن يوما على استش��هاد القائد الفريق قاس��م س��ليماني القنصلي��ة والمركز
الثقافي االيراني في هذه المدينة.
وق��ال القنص��ل االيران��ي ف��ي مومب��اي ابوالفض��ل عل��ي خان��ي ،ف��ي كلمت��ه خ�لال
المراسم ،ان الثورة االسالمية استلهمت خطواتها من نهضة االمام الحسين عليه السالم
لذلك فان أي محاولة لألعداء لتقويض الثورة لم تحقق لهم أية نتيجة بل حققت نتائج
معاكسة لما يخططون.
وأض��اف :إن ه��ذه الث��ورة كان��ت عل��ى ال��دوام نموذج��ا يحت��ذى ب��ه م��ن قب��ل جمي��ع
االشخاص الذين كانوا يعانون من الهيمنة والضغوط والسلطويين.
وأش��ار القنص��ل االيران��ي الى العملية االرهابية في اغتيال الفريق قاس��م س��ليماني،
عادّا هذه المؤامرة الشيطانية التي حاكها النظام االميركي االرهابي بأنها تدلل على
رعبه وهلعه من قادة الثورة االسالمية.

