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أكثر من ً 515
قتيل و  850جريحا بينهم قادة في جبهة شبوة

إيران وروسيا تدرسان إبرام معاهدة
نقدية ثنائية
السنة الخامسة والعشرون

العدد 6881

القوات اليمنية تلحق خسائر كبيرة بصفوف
مرتزقة اإلمارات
 10جمادى الثانية 1443

الخميس

جريمة اغتيال العلماء
النوويني
2
لن تمر بال عقاب

صفــي الديــن :علــى الســعودية وقف التدخل بلبنــان فنحن أخضعنا
أسيادكم
أكد رئيس اجمللس التنفيذي يف حزب اهلل مساحة السيد هاشم صفي الدين أن الشيخ
منر النمر استشهد وهو يؤدي دوره األخالقي والديين والسياسي ،مشرياً إىل أن الشهيد
الشيخ النمر مل ينفذ انقالبًا إمن��ا ك��ان يُظهر املوقف األخالقي والوطين من خالل
حماضراته.
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فن موازنة دور أطراف التفاوض
في فيينا
مل تتوان اجلمهورية االسالمية يف أي وقت من
االوق ��ات ع��ن ت��أم�ين مصاحلها الوطنية وحقوق
ش�ع�ب�ه��ا ،وك �م��ا أك ��د ق��ائ��د ال��ث ��ورة االس�لام �ي��ة،
«ال �ت �ف��اوض وال�ت�ب��اح��ث وال�ت�ف��اع��ل م��ع ال �ع��دو يف
مرحلة ما ال يعين االستسالم.
تتواصل املفاوضات يف فيينا بني إيران وجمموعة
 1 + 4ع�ل��ى ق ��دم وس� ��اق ،وت ��واص ��ل األط � ��راف يف
احمل� ��ادث� ��ات ال �ع �م��ل ب�ل�ا ك �ل��ل ل�ت�ق�ل�ي��ص حجم
اخلالفات إلحياء االتفاق النووي.
يف ض ��وء ذل� ��ك ،م ��ا ي� ��زال ال �غ ��رب ي �ت��اب��ع ب�ق��وة
اس �ت �خ��دام ادوات� � ��ه ،ال س�ي�م��ا احل� ��رب اإلع�لام �ي��ة
والنفسية ض��د اي ��ران ،لتثبيط ف��ري��ق التفاوض
اإلي� ��ران� ��ي وال� �ت ��أث�ي�ر ع �ل��ى ال� � ��رأي ال� �ع ��ام داخ ��ل
اجلمهورية االسالمية.
من أبرز القضايا اليت ظلت حمور اهتمام وسائل
اإلع�لام املعادية منذ بداية اجلولة اجلديدة من
احملادثات ،خاصة خالل األسبوع املاضي ،هو دور
روسيا يف الوساطة بني األطراف املتفاوضة ،خاصة
بني إيران وامريكا.
وص � ّب��ت وس��ائ��ل االع�ل�ام الغربية تركيزها يف
اآلونة االخرية على مزاعم واهية تدعي ان روسيا
مت�ث��ل إي� ��ران يف امل �ف��اوض��ات ،وأن �ه��ا تشكل حلقة
ال��وص��ل الرئيسية ب�ين الفريق اإلي��ران��ي وال��وف��د
األمريكي املتواجد يف فيينا.
ما ينشدوه من هذه احلملة االعالمية املفربكة،
وال�ت�ي حتصل م��ن خ�لال تهويل أن�ب��اء االجتماع
الثنائي الذي مجع بني ميخائيل أوليانوف ممثل
روسيا ،وروبرت مالي ممثل الواليات املتحدة ،وعدم
رؤي��ة صور أخ��رى عن قصد االجتماعات الثنائية
للدبلوماسيني يف فيينا ،وكانت الرسالة أن إيران
ليس لديها إرادة مستقلة يف املفاوضات وتركت
كل شيء للروس.
يف الواقع ،تتمثل أهداف هذه احلملة االعالمية
اليت بلغت ذروتها ،بتهميش أهمية زي��ارة آية اهلل
رئيسي الوشيكة ملوسكو ،والوقوف وراء شعار «ال
شرقية وال غ��رب�ي��ة» ،وب �ه��دف االدع� ��اء ب��أن إي��ران
ختلت عن استقالهلا لصاحل القوى الشرقية.
ت�ل� ّ�ح علينا ه��ذه امل��زاع��م تقديم بعض النقاط
املهمة اليت جيب مراعاتها إلزالة الشبهات:
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 13يناير/كانون الثاني 2022

12صفحة

 23دی 1400

ايران  40000ريال

لبنان  1000ليرة

مهرجان «عمار» يعلن األسماء
املرشحة للقسمني الوثائقي
5
والروائي

إيران البلد اإلسالمي الوحيد
العضو في الرابطة الدولية
6
لفصائل الدم النادرة

لقاء «املعارضة يف اجلزيرة العربية»..
لنصرة املستضعفني من حكام
آل سعود

وقفة

3

سوريا  5ليرات

تركيا ليرة واحدة

يوفنتوس يبحث إمكانية
التعاقد مع املهاجم االيراني
9
سردار آزمون

األسد و قامسي يؤكدان..

إقامة مشاريع لتح ّقق املنفعة االستراتيجية املشتركة

استقبل الرئيس السوري بشار األسد ،أمس
االرب �ع��اء ،رس�ت��م ق��امس��ي وزي ��ر ال�ط��رق وبناء
امل ��دن رئ�ي��س اللجنة االق�ت�ص��ادي��ة ال�س��وري��ة
اإلي��ران �ي��ة امل�ش�ترك��ة م��ن اجل��ان��ب اإلي��ران��ي
والوفد املرافق له.
وج� � ��رى خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء حب� ��ث ال��ع�ل�اق ��ات

ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين اي� ��ران وس ��وري ��ا وخ ��اص � ًة على
الصعيد االق �ت �ص��ادي ،حيث أك��د الرئيس
األس��د أهمية إقامة مشاريع جديدة حتقق
املنفعة االس�ترات�ي�ج�ي��ة امل�ش�ترك��ة لسورية
وإي ��ران ،وت��رب��ط ب�ين قطاع األع�م��ال يف كال
البلدين.

كما تناول احلديث سبل توسيع جماالت
العمل الثنائي يف القطاعني العام واخلاص
وت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ارات امل �ش�ترك��ة بهدف
إع �ط ��اء دف �ع��ة ج ��دي ��دة ل �ل��رواب��ط ال�ت�ج��اري��ة
واالقتصادية.
وجدد الوزير قامسي التأكيد على املوقف

واالتفاق الدائم أولوية ایران

مفاوضات فيينا ..التح ّقق والضمانات على رأس األجندة

احملادثات بني إيران وجمموعة  1 + 4جارية على مستوى رؤساء
الوفود واخل�براء .حيث التقى رئيس فريق التفاوض اإليراني
علي باقري يوم أمس مع منسق اللجنة املشرتكة إنريكي مورا
ملدة ساعتني ،ثم مع كبار مفاوضي الدول األوروبية الثالث.
وجت��ري احملادثات يومياٌ على مستوى رؤس��اء الوفود  ،مبا يف
ذلك كبار املفاوضني األوروب�ي�ين .كما يتم تبادل النصوص
املكتوبة يومياً وبشكل غري مباشر من قبل م��ورا بني الوفدين
اإليراني واألمريكي.
وخالفاً لبعض التقارير اإلعالمية أو تصرحيات بعض املصادر،

ما زال الفريق اإليراني يضع على جدول األعمال التوصل إىل
اتفاق دائم وموثوق .حيث أشار املتحدث باسم وزارة اخلارجية
سعيد خطيب زاده يف م��ؤمت��ر صحفي ي ��وم االث �ن�ين اىل ه��ذه
القضية بصراحة  ،قائال :حنن نبحث عن اتفاق دائم وموثوق به
وال يوجد اتفاق على جدول أعمالنا ال يتضمن هذين العنصرين.
حنتاج مجيعا إىل التأكد من أن عودة أمريكا ستكون مصحوبة
بالتحقق وال�ض�م��ان��ات ،وأن ��ه جي��ب رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ،وه��و م��ا لن
يتحقق بأي اتفاق مؤقت.
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خالل زيارة قائد حرس احلدود اىل كراتشي

ايران وباكستان تؤكدان على التعاون يف جمال االمن البحري

وص ��ل ق��ائ��د ق ��وات ح ��رس احل� ��دود التابعة
لقوى االمن الداخلي باجلمهورية االسالمية
االي��ران�ي��ة العميد امح��د علي ك ��ودرزي اىل
كراتشي فجر أم��س االرب �ع��اء بهدف تعزيز
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة واحل �ض ��ور يف امل �ن ��اورات
البحرية الدولية للبحث واالنقاذ.
اك��د ق��ائ��د ق ��وات ح��رس احل ��دود االي��ران��ي
«ال �ع �م �ي��د امح� ��د ك � � ��ودرزي» ،ع �ل��ى ض� ��رورة
االرت �ق��اء مبستوى ال�ت�ع��اون يف جم��ال االم��ن
البحري وت �ب��ادل املعلومات وتنفيذ اآلل�ي��ات
ذات الصلة وفقا للقواعد املتكافئة واملصاحل
املشرتكة مع باكستان.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جرى االربعاء
يف مدينة كراتشي بني «العميد ك��ودرزي»

وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،مع املدير العام لوكالة
االمن البحري الباكستاني «مريزا فؤاد امني
بيك».
ون� � �وّه ق��ائ��د ح ��رس احل� � ��دود ،ب ��ان ال �ف��رص
م �ت��اح��ة ل��رف��ع م �س �ت��وى ال �ت �ع ��اون يف جم��ال
االمن البحري ،ومبا يشمل جماالت التحري
واالنقاذ والتصدي للجرائم الدولية يف البحار
وتنفيذ القانون البحري العام ومحاية البيئة
وت �ع��زي��ز ع�م�ل�ي��ات م�ك��اف�ح��ة امل�خ�ل�ين ب��األم��ن
البحري.
واك��د القائد العسكري االي��ران��ي ،ان هذا
التعاون ينبغي ان يرتكز على اسس االحرتام
املتبادل لسالمة االراضي والسيادة القضائية
وت��رس�ي��خ اط ��ر مستدمية ل�ل�ت�ع��اون البحري

وتبادل املعلومات بني اجلانبني.
ولفت العميد كودرزي ،انه يف ضوء احلدود
امل�ش�ترك��ة ب�ين اي� ��ران وب��اك�س�ت��ان ،تقتضي
ال� �ض ��رورة ب ��ان ي �ت �ع��اون ال� �ب ��دان يف جم ��االت
االنقاذ واالغاثة والتصدي للجرائم البحرية
والكشف عن اجملرمني واجلهات اليت خترتق
القوانني احلدودية.
يذكر ان قائد قوات حرس احلدود االيراني
«العميد ك��ودرزي» والوفد املرافق له ،يقوم
حاليا بزيارة لباكستان ومدينة كراتشي،
ب�ه��دف تطوير ال�ت�ع��اون الثنائي وامل�ش��ارك��ة
يف مناورات «ب��اراك��ودا» اليت ب��دات نسختها
احلادية عشرة منذ الثالثاء ( 11يناير )2022
وتستمر لغاية اليوم اخلميس.
وکان يف استقبال العميد كودرزي والوفد
امل ��راف ��ق ل��ه ف ��ور وص��ول��ه اىل م �ط��ار «ج �ن��اح»
ال ��دول ��ي ع ��دد م ��ن م �س��ؤول��ي وك ��ال ��ة االم ��ن
ال�ب�ح��ري الباكستانية وامل�ل�ح��ق العسكري
االي��ران��ي ل��دى باكستان العقيد مصطفى
قنرببور.
وت��أت��ي زي ��ارة ق��ائ��د ح��رس احل ��دود االي��ران��ي
تلبية ل��دع��وة م��ن م��دي��ر ع ��ام وك��ال��ة االم��ن
البحري الباكستانية االدم�يرال م�يرزا فؤاد
امني بيك بهدف تعزيز التعاون الثنائي يف
جمال البحر واالمن احلدودي واالقليمي.
وكانت هذه املناورات البحرية قد انطلقت
يوم الثالثاء مبشاركة  19دولة وتنتهي يوم
غ��د اخلميس ،وت�ق��ام يف منطقة مش��ال حبر
العرب وداخ��ل املياه االقليمية الباكستانية
وقرب سواحل كراجي.

الثابت لبالده يف دعم صمود الشعب السوري
يف وج��ه احل��رب اإلره��اب�ي��ة ال�تي يتعرض هلا
وحرصها على توسيع التعاون بني البلدين
يف كل اجملاالت اليت ختدم مصاحل الشعبني
الصديقني.
التتمة يف الصفحة 10

ايران وطاجيكستان تبحثان التعاون في مكافحة
الجرائم المنظمة
اجرى املدعي العام حجة االسالم حممد جعفر منتظري ،حمادثات مع نظريه
الطاجيكي يف موسكو.
وخالل اللقاء الذي جرى أمس االربعاء يف موسكو ،اكد حجة االسالم منتظري
ض��رورة التعاون املنسجم بني اجلهاز القضائي للبلدين يف مكافحة اجلرائم
املنظمة واالرتقاء بالتعاون الثنائي يف امللفات املدنية واجلزائية والتجارية عن
طريق اتفاقية املعاضدة القضائية.
واعلن االستعداد لتطوير التعاون وتبادل اخلربات القضائية يف جمال املرافعة
االلكرتونية واص�ل�اح ال�ق��وان�ين والعقوبات البديلة ع��ن السجن وح��ل وتسوية
اخلالفات خ��ارج احملكمة ومتهيد الظروف لنقل سجناء البلدين ،كل لبلده،
والتعاون الثنائي يف جمال قضايا حقوق االنسان.
ويزور املدعي العام يف اجلمهورية االسالمية حجة االسالم منتظري ،موسكو
للمشاركة يف مراسم الذكرى السنوية الـ  300لتاسيس دائرة االدعاء العام يف
روسيا.

المصير المجهول يطارد عشرات المختفين قسريا
في سجون السعودية
أب��رزت منظمة سند حلقوق اإلنسان واق��ع املصري اجملهول الي يطارد عشرات
املختفني قسريا يف سجون السلطات السعودية.
وقالت املنظمة :إن السلطات السعودية التزال تتجاهل اإلدان��ات والتحذيرات
الدولية ،لتواصل سياستها القمعية والتعسفية حبق أبناء البلد ،سعيا لسلب
حرية الرأي والتعبري.
ومن بني أبرز األساليب القمعية الوحشية اليت تنتهجها السلطة حبق معتقلي
الرأي ،اإلخفاء القسري الذي يعد مسة سوداء يف تاريخ حكم ولي العهد حممد
بن سلمان حبسب املنظمة.
وم��ن بني أب��رز الشخصيات املخفية قسريا ،تركي اجلاسر وسعود بن غصن
وأمحد املزيين وجابر العمري وعبد الرمحن السدحان ،وغريهم الكثري.
وتنتهك السلطات السعودية بإخفائها ملعتقلي ال��رأي ،البنود القانونية اليت
جت ّرم إخفاء األشخاص املعتقلني ،وهو ما جيعل السلطة مدانة ،وعليها أن تراجع
سياستها وتكشف عن مصري الضحايا األبرياء.
وقد حتولت سجون السعودية إىل أقبية ُي��زج فيها األكادمييون والناشطون
واملفكرون وال��دع��اة ،منذ احلملة األوىل لالعتقاالت ال�تي حصلت يف سبتمرب
 ،2017وال تزال محلة االستهداف مستمرة ،لتحوّل السجون احلكومية إىل مكانا
إلخفاء الكفاءات الوطنية.
وأخفت السلطات السعودية أب��رز الكفاءات العلمية الوطنية ال�تي حتتاجها
اململكة ،فمنهم الدعاة واملفكرون والباحثون والكتاب والصحفيون والناشطون
والشعراء وغريهم الكثري.
وجتاهلت السلطات خطورة مالحقة الكفاءات واستهدافهم ،والذي سينعكس
على معظم جم��االت احلياة يف البالد ،لتكون السلطة متورطة يف جرمية قمع
احلريات ،جبانب تدهور األوضاع عرب إقصاء الكفاءات واعتقاهلم.
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