03

الثورةاالسالميةتحملتمنذ
اليوماألولمسؤولياتهانحو
القضيةالفلسطينية

09

الشهيدقاسمسليماني
كانيعيشللقدسوالقدس
عاشتفيه

08

دالالتاعالناالمامالخميني
يومالقدسالعالمي

يوم القدس العالمي
 2022مـ  1443 -هـ

ملحق خاص مبناسبة يوم القدس العاملي
الوفاق| سياسية | اقتصادية| اجتامعية
تصدر عن وكالة الجمهورية االسالمية لألنباء «إرنا»

بالتعاون مع مؤسسة حفظ و نرش آثار الشهيد الفريق
الحاج قاسم سليامين

املديرالعام :محمد حسن روزي طلب
املدير املسؤول :سجاد اسالميان

13

قوةالقدسالتيشكلتها
الجمهوريةاإلسالميةأهم
المساندينللشعبالفلسطيني

14

نثمنجهدايرانالمتواصل
بقيادةاإلمامالخامنئيلدعم
القضيةالفلسطينية

القدس هي املحور

فلسطني محور مرشوع اإلمام الخميني الداعي إىل وحدة األمة اإلسالمية

2
4

االمة االسالمية و احرار العامل مصممون عىل اسرتجاع القدس تلبي ًة لنداء االمام الخميني

7

مدير اإلخراج :مهیار سبهری

رسخ اإلمام الخامنئي نهج املقاومة كخيار اسرتاتيجي وثقافة شاملة

11

هيئة التحرير :مختارحداد| محمد ابوالجدايل
|محمدسعيد املؤمن|ضياء نارصي

القضية الفلسطينية متر مبنعطف تاريخي ومرحلة انتقالية إىل دور التحرير القادم

املوقع :درید الخاميس| كربی أمريي

«القدس بني اإلمام الخميني واملطران كبوجي»

رئيس التحرير :مختار حداد

اإلخراج :حامد شهبازخان| محمد جامل آزاد|

بهروز شیخي

مصمم الغالف :محمد علی حلیمی

تصميم الصور :شبنم رضوانی| مجتبی حسین مرشدی
العنوان :ايران ،طهران ،شارع خرمشهر ،رقم 208
صندوق الربيد15875-5388 :

الهاتف 05 :و+9821-88751802
الفاكس+9821-88761813 :

عنوان الوفاق عىل االنرتنتwww.al-vefagh.ir :

الربيد االلكرتوينal-vefagh@al-vefagh.ir :

يوم القدس خطوة عملية نحو توحيد االمة االسالمية
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يف عهد سامحة القائد االمام الخامئني قامت ايران بدعم مفتوح للشعب الفلسطيني ومقاومته
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ايران الدولة الوحيدة التي تقف خلف جهاد و نضال و مقاومة الشعب الفلسطيني

15

االمام الخميني واالمام الخامنئي و الحاج قاسم رسموا لنا طريق الجهاد وتحرير القدس

االمام الخامنئي يقدم الدعم للشعب الفلسطيني يف وقت تخلت دول عربية عن شعبنا
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أرست إيران منذ زمن اإلمام الخميني و يف ظل قيادة اإلمام الخامنئي معادلة ثابتة لدعم الشعب الفلسطيني

18

االمام الخميني (رض) أعطى للقضية الفلسطينية بعداً عاملي اً

21

قدمت ايران و بقيادة االمام الخامنئي الدعم الالمحدود للشعب الفلسطيني ومقاومته
يوم القدس مرشوع نهضوي

يوم القدس العاملي أهم مرشوع إسالمي هادف

يوم القدس ..تسونامي سيجرف املطبعني واحالمهم وآمالهم

نفخر بالجمهورية اإلسالمية ونعتز مبواقفها ودعمها لفلسطني
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