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يع بن سلمان الخيالية  مشار
عّمق الفقر في المجتمع

ُ
ت

تجارة إيرانية - صينية على 
يال« و»اليوان« أساس »الر

ي السماء، يضيئون الطريق 
ي الحياة، حيث ضحوا بأنفسهم وأصبحوا نجوما �ف

 لدورهم الكب�ي �ف
ً
يدور الحديث اليوم عن الشهداء، وال تختص ذكرى الشهداء بيوم خاص او مناسبة خاصة، نظرا

ي لقلب الحقائق،... ي الذي يقوم به اإلعالم الغر�ب
ي الصخب اإلعالمي والثقا�ف

، و�ف ي أصبحت ساحة رصاع الخ�ي وال�ش ي هذه الدنيا الدنية ال�ت
�ف

ي يهوى فن وموسيقى المقاومة  »عماد مغنية«.. قائد عسكر

5
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رحيل شيخ السفراء

اول الكالم

تــلــقــيــنــا بــبــالــغ الـــحـــزن واألىس نــبــأ رحـــيـــل شيخ 
ي 

ــابـــق �ف ف الـــسـ الــــســــفــــراء ســـفـــ�ي دولــــــة فـــلـــســـطـــني
الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة والــمــنــاضــل 

الكب�ي والصادق األستاذ صالح الزواوي.
ــعــــزي أرسة صــحــيــفــة الــــوفــــاق  ــــة، تــ ــــدايـ ــبـ ــ ي الـ

�ف
الــــشــــعــــب والــــمــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وأرسة 
ة  الراحل، خاصة كريمته سالم الــزواوي سف�ي
ف لــدى طهران برحيل المناضل  دولــة فلسطني
الــكــبــ�ي واألخ الــعــزيــز صـــالح الـــــزواوي، ونسأل 

هللا عزوجل أن يسكنه فسيح جناته.
ــثـــورة االســالمــيــة  كــــان الـــراحـــل مــنــذ انــطــالقــة الـ
 بــمــواقــفــه الــداعــمــة 

ً
ي ايــــران مــعــروفــا

الــمــبــاركــة �ف
امــــــــه لــــإمــــام  لــــلــــثــــورة ومـــــــــدى إعــــجــــابــــه واحــــــــ�ت
 بالثورة 

ً
 قلبيا

ً
)رض(، وهــو كــان مرتبطا ي الــخــمــيــ�ف

ــا تــم  ــنـــدمـ . وعـ ي
االســــالمــــيــــة والـــشـــعـــب االيـــــــــــــرا�ف

 إىل 
ً
ا ف كان حــارصف  لدولة فلسطني

ً
ا اختياره سف�ي

ي جميع المراحل 
ي ايــــران، و�ف

جانب إخــوانــه �ف
ي  ي مّرت بها الثورة اإلسالمية، فهو فلسطي�ف ال�ت
ي الـــهـــوى، وكــــان يتمتع بمكانة 

الجنسية ايــــــرا�ف
. ف ف اإليرانيني ة عند الشعب والمسؤولني كب�ي

وال نــنــى مــواقــفــه الـــداعـــمـــة لــلــمــقــاومــة، وقــد 
 بأنه سيب�ت مناضاًل إىل األبد وقلبه 

ً
أثبت دوما

ف لتحريرها من البحر  ي فلسطني
مع المقاومة �ف

ف شغله الــشــاغــل،  إىل الــنــهــر، فــكــانــت فــلــســطــني
وأنـــــا ال أنــــى تــريــحــاتــه وكــلــمــاتــه ومــؤتــمــراتــه 
 
ً
ا  كب�ي

ً
ف جـــزءا الصحفية، حيث كانت فلسطني

 بقضايا األمة.
ً
منها، وكذلك كان مهتما

،كان يشعر بمدى  ي بالراحل الكب�ي
َمن كان يلت�ت

امـــه لــآخــريــن، وكــذلــك مــدى  حــنــو قلبه واحـــ�ت
ي. ي العمل الخ�ي

تواضعه ودوره �ف
وال يــمــكــن لـــهـــذه األســـطـــر الــقــلــيــلــة أن تــوضــح 
مكانة هـــذا الــرجــل الــصــادق والــمــنــاضــل الــذي 
 
ً
رحل عّنا وترك ذكرياته بيننا؛ لكنه سيب�ت دائما

. ي ضمائرنا وقلوبنا ولن ننساه أبداً
�ف

ي وأبــنــاء محور المقاومة  والشعب الفلسطي�ف
ف  ــهـــج هـــــــؤالء الـــمـــنـــاضـــلـــني ســـيـــســـتـــمـــرون عـــــى نـ
ام   وقــفــة إجــــالل واحــــ�ت

ً
الــكــبــار، ونــقــف جميعا

. لهذا المناضل الكب�ي
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مختار حداد
رئيس التحرير

ً
وداعـــــــــــــــــــا
يق صــــــــــــــد
الثــــــــــــــــورة

عضو المكتب التنفيذي لجمعية الدفاع عضو المكتب التنفيذي لجمعية الدفاع الخبر االسرتاتيجي، مصّيب نعيمي:الخبر االسرتاتيجي، مصّيب نعيمي:
عن الشعب الفلسطيني مهدي شكيبائي:عن الشعب الفلسطيني مهدي شكيبائي:

أمني عام المؤتمر الدولي لدعم أمني عام المؤتمر الدولي لدعم 
االنتفاضة في فلسطني مجتبی أبطحي:االنتفاضة في فلسطني مجتبی أبطحي:

الخبر السياسي، سعدهللا زارعي:الخبر السياسي، سعدهللا زارعي:

كان یؤمن بأن فلسطني 
حرر إال ببنادق 

ُ
لن ت

المقاومني

قضی حياته من أجل 
فلسطني وتحریر 

القدس الرشیف
 
ً
كان مناضًال صادقا

 للتفاعل 
ً
 تاما

ً
كان نموذجا

اء بني اإلیرانيني 
ّ

البن
والفلسطينيني
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