تعلن صحيفة «الوفاق» لقرائها الكرام إحتجابها
عنهم اعتبار ًا من يوم غد قبل موعد حلول العام
االيراني الجديد ،وذلك حفاظ ًا على صحة
العاملني فيها من االصابة بفيروس «كورونا»،
وستعود اليهم في الثالث من ابريل املقبل.

في سياق مكافحة كورونا

القوات املسلحة تساهم
في مشروع الفحص
الشامل ألبناء الشعب
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روحاني شاكر ًا قائد الثورة على قراره بتشكيل مقر صحي للقوات املسلحة:

ويجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصربي

ظريف :يجب إلغاء الحظر االميركي
الالانساني ملواجهة فيروس كورونا
تخت روانجي :الحظر االميركي يعرقل جهود
ايران في مكافحة فيروس كورونا
نائبة بالكونغرس األميركي تطالب بتعليق الحظر
على إيران
أك��د وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي «حممد ج��واد ظريف» ،انه
دعا منظمة االمم املتحدة وأعضاءها لعدم االكرتاث باحلظر
االمريكي الالانساني ضد إيران ،وضرورة إلغائه ،دعماً جلهود
ايران يف سياق مكافحة فريوس «كورونا».
ويف تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي «تويرت» نشر
ظريف صورة عن رسالته اىل االمني العام لالمم املتحدة «انطونيو
غوترييش» ،وكتب :يف الرسالة اليت وجهتها إىل األمني العام
لألمم املتحدة «انطونيو غوترييش» طلبت (باصرار) من هذه
املنظمة الدولية والدول االعضاء فيها إجتناب عدم االكرتاث
باحلظر االمريكي الالانساني على بلدي.
واض ��اف :لقد أك��دت يف ه��ذه الرسالة ان��ه جيب إلغاء هذا
احل�ظ��ر يف ه��ذه ال �ظ��روف ال�تي يلحق فيها «ك��وف�ي��د »19 -
خسائر واسعة وكبرية يف اي��ران .وتابع :جيب ان نأخذ بنظر
االعتبار أن الفريوسات ال متيز بيننا ،وحنن ايضاً جيب علينا ا ّ
ال
نتصرف بتمييز يف مكافحة هذه الفريوسات.
يف س �ي��اق م�ت�ص��ل ،أج ��رى وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ،أم ��س اجلمعة،
حمادثات هاتفية مع نظريه الصربي «ايفيتسا داتشيتش» حول
مكافحة ف�يروس ك��ورون��ا .ويف ه��ذا االت�ص��ال اهلاتفي تباحث
اجلانبان حول السبل الكفيلة مبواجهة هذا الفريوس .وكان
ظريف قد أجرى بعد تفشي كورونا حمادثات هاتفية مع وزراء
خارجية الصني وروسيا والنمسا وفرنسا وسويسرا والنرويج
وباكستان والكويت والعراق ،باإلضافة إىل مسؤول السياسة
اخلارجية باالحتاد األوروبي جوزيف بوريل.
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ليس من دولة كإيران قادرة على مكافحة «كورونا» في
ظروف الحظر والضغوط

المجتمع بحاجة ماسة الى أجواء هادئة
في ظل معلومات دقيقة
وزير النقل ينفي إصابة الرئيس روحاني
ونائبه جهانغيري بفيروس كورونا
الرئيس الصيني يعلن دعمه اليران في
مكافحتها فيروس كورونا

أكد الرئيس «حسن روحاني» بانه ال دولة يف العامل
قادرة على مكافحة فريوس «كورونا» كايران يف ظروف
احل�ظ��ر وال�ض�غ��وط ال�ق�ص��وى .ج��اء ذل��ك يف تصريح له
خالل إجتماعه مع أعضاء ومستشاري ومساعدي رئيس
مكتب رئيس اجلمهورية ملتابعة وتنسيق ودعم االجراءات
ال��وط �ن �ي��ة يف م��واج �ه��ة ف �ي�روس «ك� ��ورون� ��ا» ،وك��ذل��ك
االجراءات واملتابعات االجتماعية واالعالمية.
وأض� ��اف :ان إج � ��راءات احل�ك��وم��ة يف م��واج�ه��ة ف�يروس
كورونا تبعث على الفخر مقارنة مع الدول األخرى رغم
الضغوط القصوى االمريكية والتداعيات الالانسانية
للحظر .وأش��ار اىل ان مجيع دول العامل تصارع فريوس
كورونا يف الوقت احلاضر اال ان ظروف ايران ختتلف عن
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معلن ًا أننا امام معركة انسانية

بوصفه يرعى مصالح امريكا في إيران

السيد نصر الله :نحن في معركة ضد «الكورونا» وملزمون بمواجهته

جريمة قوات االحتالل باالمس في العراق
بدأت تالقي االجوبة المناسبة من العراقيين
تبين في معركة «الكورونا» أن
الرئيس األميركي هو أكبر كاذب في
الكرة االرضية

� 12صفحة  -ايران  20000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

ّ
أكد األمني العام حلزب اهلل السيد «حسن نصر
اهلل» أنه جيب أن نشعر أننا يف معركة ضد عدو
امسه «كورونا» وجيب أن خنوض هذه املعركة،
موضحاً :أن هناك عدواً وهناك مستهدفني ملزمني
مبواجهته .ويف كلمة ل��ه ح��ول آخ��ر املستجدات
وال �ت �ط��ورات ،اجلمعة ،ق��ال مساحته :إن املشكلة
اليوم تتمثل يف أن العدو يف هذه املعركة ما زال
عنصراً جمهو ًال يف أغلب جوانبه.

وأض � ��اف :إن �ن��ا ال �ي��وم أم� ��ام ع ��دو ت�ه��دي��ده
واض��ح وكبري وواس ��ع ،وإن ه��ذا التهديد ال
يقف عند ح��دود بل يشمل العامل ،معترباً
أن اخل�س��ائ��ر يف االق �ت �ص��اد والتعليم وغ�ير
ذل��ك ميكن تعويضها باستثناء اخلسائر
يف األرواح .وشدد مساحته على أن املسؤولية
جيب أن تكون عامة وشاملة ل��دى اجلميع،
إذ يتطلب من الكل مهاماً ووظائف حمددة،
ففي هذا النوع من املعركة كل ما يتصل
ب��ال�ع�م��ل ال�ص�ح��ي ه��و يف اخل ��ط األم��ام��ي،
معترباً أن��ه جيب أن ننظر إىل العاملني يف
اجمل ��ال ال�ص�ح��ي ع�ل��ى أن�ه��م ض�ب��اط وج�ن��ود
اخلط األمامي.
ه��ذا ،وأع�ل��ن مساحته أن اهل��دف احلالي
هو احلفاظ على حياة الناس من خالل منع
االنتشار أو ً
ال ،ثم معاجلة املصابني ،الفتاً إىل
أن شفاء احل��االت املصابة أمر ممكن علمياً
وواقعياً ومنع االنتشار كذلك لكنه حيتاج
إىل إرادة وص�ب�ر وم �س��ؤول �ي��ة .ورأى السيد
نصر اهلل ،أن ه��ذه املعركة ليست لتصفية
احل��س ��اب ��ات وال ل�ل�ت�س�ي�ي��س وال لتسجيل
النقاط ،وأن استمرار السجال لن يؤدي إ ّ
ال
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«نيويورك تايمز» :اميركا تتوقع إصابة ما بني  160و 214مليون شخص بكورونا على أراضيها

الخارجية االيرانية تستدعي السفير السويسري احتجاج ًا
على تصريحات «ترامب» حول الهجوم على معسكر في بغداد
أعلن املتحدث باسم اخلارجية االيرانية ،عباس موسوي ،عن إستدعاء السفري السويسري
بطهران لكون ب�لاده راعية للمصاحل االمريكية يف اي��ران ،وذل��ك احتجاجاً على تصرحيات
مح��ل اي ��ران مسؤولية اهل�ج��وم ال�ص��اروخ��ي على
الرئيس االم�يرك��ي «دون��ال��د ت��رام��ب» ال��ذي ّ
قوات التحالف يف معسكر التاجي مشال بغداد .وقال موسوي يف تصريح له السبت :انه إثر
التصرحيات اليت ال أساس هلا للرئيس االمريكي يف حتميل اجلمهورية االسالمية االيرانية

أعلن الرئيس األمريكي «دونالد ترامب» حالة الطوارئ الوطنية يف الواليات املتحدة ،وذلك
يف إطار مواجهة تفشي فريوس «كورونا» املستجد يف البالد .وقال ترامب اجلمعة يف كلمة
مباشرة بالبيت األبيض :إنه فتح متويال بقيمة  50مليار دوالر لتمويل املناطق احملتاجة.
وصرح :أن واشنطن تعمل بصورة جادة يف مواجهة فريوس كورونا ،مؤكداً أنه سيتم تقديم
اخلدمات للمواطنني وأنهم لن يدخروا جهدا يف مواجهة األزمة الراهنة.
وأضاف :أن الواليات املتحدة أغلقت احلدود جتنبا النتشار الفريوس ،مشريا إىل أنه سيتم
إيقاف دخول األوروبيني لـ 30يوما اعتباراً من األربعاء .وكانت وسائل إعالم أمريكية قد أفادت،
بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ يف إطار جهود إحتواء فريوس كورونا املستجد.
ويف وقت سابق من اجلمعة ،أعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار األمراض ( )CDCيف الواليات
املتحدة ،أن عدد اإلصابات املؤكدة بفريوس كورونا يف البالد بلغ  1678حالة ،وعدد الوفيات
ارتفع إىل  .41وأشارت إىل أن عدد اإلصابات ارتفع بـ 414حالة باملقارنة مع اإلحصاءات السابقة،
باإلضافة إىل تسجيل  5وفيات جديدة .وبني املصابني  49شخصا مت إجالؤهم عن مدينة ووهان
الصينية ،حيث بؤرة الفريوس ،وعن اليابان .وأضافت :أن اإلصابات مت تسجيلها يف  46والية ويف
مقاطعة كولومبيا اليت تقع فيها العاصمة واشنطن ،فيما كانت املعطيات السابقة تشري إىل
تفشي الفريوس يف  42والي��ة والعاصمة واشنطن .يشار إىل أن البيانات اليت تقدمها مراكز
الرقابة ومنع إنتشار األمراض قد تكون خمتلفة عما تعلن عنه سلطات كل والية على حدة.
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حكومته بتعميق العالقات والتعاون مع ايران

ناصر قنديل *

قطر واليابان ترسالن مساعدات طبية اليران

ایران تعلن عن إستعدادها لتلقي مساعدات نقدية
وغير نقدية ملكافحة كورونا
وجهت وزارة الشؤون االقتصادیة االيرانية،
أم ��س اجل�م�ع��ة ،رس��ائ��ل إىل ب �ن��وك التنمية
ال ��دول��ی ��ة ،م�ع�ل�ن��ة ع ��ن إس �ت �ع��داده��ا لتل ّقي
امل�س��اع��دات النقدیة وغریالنقدیة ملكافحة
ك��ورون��ا ن �ظ��راً الن�ت�ش��اره ال��واس��ع يف مجیع
أحناء العامل .ووجهّت وزارة االقتصاد ورئیس
هیئة االستثمار و امل�س��اع��دات االقتصادیة

والفنیة رسائلها إیل البنك الدولي (،)WB
وال��ب��ن ��ك اإلس �ل�ام� ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة (،)IDB
وال �ب �ن��ك اآلس� �ي ��وي ل�لاس�ت�ث�م��ار يف البنية
التحتية  )AIIBوصندوق األوبك للتنمية
العاملية ( )OFIDوصندوق األوبك للتنمية
الدولية (أوفيد).
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ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية في الواليات املتحدة السفير االيراني في باكستان يؤكد ضرورة تضافر الجهود بني البلدين للتغلب على االرهاب باملنطقة
األمريكيون يهرعون لتخزين السلع مع انتشار كورونا

إيران واملقاومة حضارة
وثقافة قبل السياسة
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خالل لقائه رئيس الوزراء «عمران خان»

رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام

رؤية

أشار السفري االيراني يف اسالم آباد «حممد
ع�ل��ي ح�س�ي�ني» اىل اس �ت �م��رار خ�ط��ر التنظيم
االره��اب��ي داع��ش يف املنطقة ،م��ؤك��داً ض��رورة
ت�ض��اف��ر ج �ه��ود ال�ب�ل��دي��ن للتغلب ع�ل�ي��ه .ج��اء

ذل��ك خ�لال لقاء السفري حسيين م��ع رئيس
وزراء باكستان «عمران خان» يف سياق تعزيز
العالقات السياسية م��ع ال ��دول اجل ��ارة وش��رح
دبلوماسية طهران يف مكافحة فريوس كورونا.
ويف ه��ذا اللقاء ال��ذي حضره ايضا وزي��ر
الصحة ووك�ي��ل اخلارجية الباكستانيني
«ظ �ف��ر م �ي��رزا» و «س �ه �ي��ل حم� �م ��ود» ،ش��رح
السفري االيراني أحدث إج��راءات اجلمهورية
االسالمية االيرانية الحتواء فريوس كورونا
والتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية
للتغلب على هذه األزمة.
واستعرض حسيين أهمية العالقات بني
البلدين م��ن منظار امل�س��ؤول�ين االي��ران�ي�ين،
داع�ي�اً اىل إخت��اذ خطوات ج��ادة لرفع حجم
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ال�ث�ن��ائ��ي ع�بر اس�ت�خ��دام
خمتلف اآلليات خاصة جتارة املقايضة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك ��د رئ �ي��س وزراء باكستان
خ�لال اللقاء أهمية العالقات مع اجلمهورية
االسالمية االيرانية ،وقال :ان حكومة اسالم اباد
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شكل إنتصار الثورة اإلسالمية يف إيران،
بالقدرة العبقرية للعقول اليت إجتمعت
على قيادتها ،وت�ص�دّره��ا اإلم ��ام روح اهلل
امل��وس��وي اخلميين و ت�لاه خليفته اإلم��ام
علي اخلامنئي ،فرصة للجمع اإلستثنائي
بني مكونني تارخييني أصيلني يف ثقافة
وتراث اإليرانيني اآلتني من أعراق وقوميات
عديدة ،وجتمعهم ثقافة العزة والعنفوان
والكرامة من جهة ،وثقافة روحية غيبية
عميقة م��ن ج�ه��ة م�ق��اب�ل��ة ،ح�ي��ث وج��دت
األوىل يف فكر امل�ق��اوم��ة حتقيقا لذاتها،
ووج� � ��دت ال �ث��ان �ي��ة يف اإلس� �ل��ام وع ��اءه ��ا
احلضاري القادر على منح الثقة بالنفس
وحتقيق السكينة الشخصية واجلماعية،
فاإلمتداد اإليراني املكاني والزماني ،أقرب
ما يكون إىل الكتلة احلضارية الثقافية
م�ن��ه إىل م�ف�ه��وم ال�ق��وم�ي��ة أو األم� ��ة ،ألن
ال ��ذي ��ن ي �ن �ت �م��ون هل� ��ذه ال �ك �ت �ل��ة م �ت �ع��ددو
األع ��راق والقوميات م��ن جهة ،وينظرون
مع اإلسالم إىل مفهوم األمة بلغة القرآن،
حيث اإلس�لام هو إطار حتديد األم��ة ،من
جهة أخ��رى ،فتصري احلركة احلضارية
وال �ث �ق ��اف �ي ��ة ال �ت��ي مت �ل�أ احل� �ي ��ز امل �ك��ان��ي
وال��زم��ان��ي مل��ا ن�ع��رف��ه ال �ي��وم باجلمهورية
اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة ،ه��ي حركة عابرة
ل�ل�ق��وم�ي��ات وال �ل �غ��ات وال �ث �ق��اف��ات ،حتمل
م��ن ت��اري��خ عريق عميق م�ي��زات وبصمات
ت�ت�ش�ك��ل م�ن�ه��ا ش�خ�ص�ي��ة م�ت�ص��احل��ة مع
ذاتها مبفاهيم جديدة ،وعناوين وحتديات
ج���دي���دة ،إح� �ت ��وت ال �ت�راك���م احل �ض ��اري
وامل�خ��زون الثقايف وأع ��ادت سكبه يف وعاء
جديد  .الرواية والشعر واملوسيقى واملسرح
والسينما وال�ب�ح��وث العلمية وال�ع�م��ران
وال �ط��ب ه��ي أش �ك��ال ح��دي�ث��ة م��ن صناعة
السجاد اليت إحرتفها اإليرانيون منذ

التتمة يف الصفحة 11

