
ويــوم الســبت الماضــي، خــرج المالكــي فــي مؤتمــر صحفــي قــدم فيــه مــا 
ــع  ــه اختــراق لمصان ــى أســاس ان ــا فعــرض مشــهدًا عل ــًا ملموسً ــره دلي اعتب
ــي  ــق ف ــد التدقي ــدة، لكــن عن ــاء الحدي ــي مين ــة ألنصــار اهلل ف ــخ التابع الصواري
المقطــع يتضــح انــه مســروق مــن فيلــم اميركــي فــي العــراق والمشــهد مقتطــع 

بعــد ســاعة و9 دقائــق و54 ثانيــة مــن الفيلــم.

يعمل بالوقود الصلب..

قائد الجو فضاء حرس الثورة يعلن اطالقاً ناجحاً 
لصاروخ حامل لالقمار الصناعية

ــورة  ــة التابعــة لحــرس الث ــد القــوة الجوفضائي ــن قائ طهران-فارس:-اعل
االســامية العميــد علــي اكبــر حاجــي زادة عــن اطــاق ناجــح لصــاروخ حامــل 

لاقمــار الصناعيــة يعمــل بالوقــود الصلــب.
جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه العميــد حاجــي زادة فــي المؤتمــر 

العــام الـــ 12 لرابطــة مدرســي وعلمــاء البــاد، قــدّم خالــه شــرحا عــن احــدث 
المنجــزات الدفاعيــة والعســكرية للبــاد خاصــة فــي مجــال الجــو والفضــاء.  

ــار ناجــح  ــرة اختب ــرة االخي ــي الفت ــا ف ــد حاجــي زادة: كان لن ــال العمي وق
ــة. ــار الصناعي ــة لاقم ــخ الحامل ــن الصواري ــى م ــة االول ــرك المرحل لمح

واضــاف: هنالــك عنصــران مهمــان فــي مجــال الفضــاء؛ احدهمــا القمــر 
الصناعــي والثانــي الصــاروخ الحامــل للقمــر الصناعــي، واالمــر ليــس ســها. 
لقــد قمنــا قبــل عاميــن بــاول اطــاق بالوقــود المركــب الســائل والصلــب اذ 

كان المحــرك االول يعمــل
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شؤون دولية فيما السعودية تبحث عن مبرر للعدوان..

وزير الخارجية اليمني: المبادرة اإليرانية مفتاح لحل األزمة في اليمن
حسب تقرير منظمة سند الحقوقية..

ارتفاع مرعب لمعدل اإلعدامات في السعودية 
خالل 2021

»رايتس ووتش«: ال تحسن في السجل الحقوقي 
للبحرين مع استمرار االنتهاكات

فيينــا- وكاالت:-أصــدرت منّظمــة »هيومــن 
رايتــس ووتــش« تقريرهــا العالمــيّ الســنويّ 
فــي  تحسُّــن  ال  أنّــه  وأّكــدت   ،»2022« للعــام 
الســجّل الحقوقــيّ للبحريــن، مــع اســتمرار 

االنتهــاكات وغيــاب الحريّــات.
ونشــرت المنّظمــة تقريرهــا عبــر موقعهــا اإللكترونــيّ، 
»السّــلطات  إّن  وقالــت   ، الخميــس  يــوم  والصّــادر 

البحرينيّــة

في اليوم السادس عشر من الجولة الثامنة..

مواصلة المفاوضات حول إلغاء الحظر في سياق 
التحقق والضمانات

متابعــة  تجــري  فيينا-إرنــا:- 
اجــراءات  إللغــاء  المفاوضــات 
الســادس  اليــوم  الحظــر فــي 
عشــر مــن الجولــة الثامنــة مــن 
المحادثــات بينمــا تناقــش الوفــود 
والضمانــات  التحقــق  قضايــا 

النوويــة. واإلتزامــات 

خالل اجتماع عبداللهيان ووانغي في بكين..

ايران والصين تبحثان تعزيز العالقات الثنائية 
لخطة التعاون الشاملة

الثأر لدمه اصبح استراتيجية ومبدأ..

اللواء سالمي: الشهيد سليماني تحول الى نموذج للعالم اإلسالمي ولألحرار في العالم

عقد مؤتمر إيراني-عربي من أولوياتنا..
الفروف: زيارة الرئيس رئيسي لروسيا حدث 

مهم للغاية
موســكو-ارنا:- أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرغي الفــروف، ان الزيــارة المرتقبــة لرئيــس الجمهورية 

اإلســامية اإليرانيــة، آيــة اهلل إبراهيــم رئيســي إلــى موســكو حــدث مهــم للغاية.
وفــي مؤتمــر صحفــي عقــده امــس الجمعــة  بحضــور عشــرات الصحفييــن، لخــص فيــه نتائــج السياســة 
الخارجيــة لروســيا فــي عــام 2021، شــدد الفــروف علــى ضــرورة اســتئناف االتصــاالت السياســية بيــن موســكو وطهــران.

وذّكــر بــأن وبــاء كورونــا شــكل عقبــة أمــام اجتماعــات وفــدي البلديــن، مشــيرا الــى أن رئيســي روســيا 
وإيــران، فاديميــر بوتيــن وإبراهيــم رئيســي، أجريــا عــدة اتصــاالت هاتفيــة.

مؤكدا ان الحظر والتهديد ال يعيقان تقدم البالد..

الرئيس رئيسي: جهود الحكومة الجديدة احباط الحظروعدم رهنه بالمفاوضات
أحرزنا أكبر قدر من التقدم في المجالين العسكري والنووي رغم اجراءات الحظرالقاسية على هذين القطاعين 

جالل آل احمد وارنست 
همنغواي

دعموش: هناك حرب اقتصادية دنيئة تشنها 
اميركا والسعودية على لبنان

األمم المتحدة تحّذر: ماليين األفغان 
على »شفير الموت«

أميركا و»إسرائيل« وراء خسارة شركات صينية تطور 
حقل »أم الشيف« اإلماراتي

نواب بريطانيون يطالبون المنامة باإلفراج 
عن السجناء السياسيين فورا

كتائب »حزب الله«: العصابات المرتبطة ببريطانيا واالمارات 
تقف وراء إطالق الصواريخ ضد المدنيين

المقداد: اإلجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب 
تستهدف الشعب السوري

فلسطينيون يضرمون النار في دورية لالحتالل 
»االسرائيلي« خالل احتجاجات النقب

ردا على العقوبات.. بيونغ يانغ تهدد واشنطن 
بإجراءات أكثر صرامة

العدد )10860( السنة الثانية واالربعون، السبت 12 جمادي الثاني 1443 هـ ق 25 دي 1400 هـ ش، 15 كانون الثاني 2022م

*الحاج قاسم كان المظهر الجهادي لسماحة القائد ويمكن اعتباره تجسيدًا 
للبعد الجهادي لشخصية قائد الثورة االسالمية

*الشهيد سليماني سلح الفلسطينيين بالصواريخ والقذائف الصاروخية 
في ذروة الحصار حيث كان يستحيل تهريب رصاصة 

العــام  القائــد  العربي:-قــال  طهران-كيهــان 
لحــرس الثــورة اإلســامية اللــواء حســين ســامي 
ــورة  ــي حــرس الث ــدس ف ــق الق ــد فيل ــار لقائ ان الث
االســامية الشــهيد قاســم ســليماني أصبــح اليــوم 

اســتراتيجية وأمنيــة ومبــدا ونقطــة انطــاق”.
وفــي مقابلــة مــع مكتــب حفــظ ونشــر نتاجــات قائــد 
الثــورة االســامية قــال اللــواء حســين ســامي القائــد 
العــام لحــرس الثــورة االســامية حــول مــا دواعــي تحــول 
اإلســامي  للعالــم  نمــوذج  الــى  ســليماني  الشــهيد 
ــام  ــة اإلم ــي مدرس ــذ ف ــه تتلم ــم : ان ــي العال ــرار ف ولألح
الخمينــي قــدس ســره وقائــد الثــورة االســامية ، وتلقــى 
تعليمــه هنــاك، وتخلــق باالخــاق والمعرفــة اإللهيــة ، 
وتلقــى علــى مــدى نحــو 32 عامًــا فــي مدرســة قائــد الثورة 
ــات  ــة والمقوم ــم المعرف ــاد وتعل االســامية ، دروس الجه
االساســية للتربيــة االســامية وااللهيــة ، وطبقهــا ونفذهــا 
فــي ميــدان العمــل. لهــذا الســبب ربمــا ال يســتطيع أحــد 

* هشام شرف: مبادرة إيران تتعامل مع موضوع الحرب والحصار 
وآلية المفاوضات وتطبيع األوضاع 

*القوات المسلحة اليمنية تقاتل من أجل شعبنا وال نريد شيًئا 
من السعودية بل هي من تريد الهيمنة مع بلدنا

صنعــاء- وكاالت:- اكــد وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة االنقــاذ اليمنيــة، هشــام شــرف 
ان مــا يطرحــه األخــوة المســؤولون فــي الجمهوريــة االســامية االيرانيــة مــن مبــادرات 

لحــل األزمــة فــي اليمــن ســواء فــي الســابق أو اآلن، هــي مفتــاح للحــل فــي اليمــن.
ــاك  ــى أن هن ــر شــرف إل ــوز، أشــار الوزي ــة يوني وفــي حــوار خــاص مــع وكال
مبــادرة إيرانيــة يحــاول الــكّل نســيانها، وهــي تعاملــت مــع موضــوع الحــرب 

والحصــار فــي اليمــن، وآليــة المفاوضــات وتطبيــع األوضــاع.
ــل  ــار البحــث أو التعدي ــي إط ــة ف ــادرة االيراني وأضــاف شــرف أن وضــع المب
البســيط ســيكون هــو المدخــل الرئيــس لحــل مــا يــدور فــي اليمــن، داعيــًا ألخــذ 

المبــادرة االيرانيــة اآلن، ومناقشــتها مــع الجميــع.
وبخصــوص فبــركات ناطــق التحالــف الســعودي تركــي المالكــي، قــال شــرف انــه بعــد مــا ســرد 

كل مــا لديــه، أصدرنــا بيانًــا مــن وزارة الخارجيــة بصنعــاء أكدنــا فيــه أنــه عمــل ســينمائي رخيــص.
وأكــد فــي الســياق، أن مؤتمــر ناطــق التحالــف الســعودي عبــارة عــن عمــل 
ــا الــى أنــه يريــد ايجــاد أي  ســينمائي ليــس فيــه أي شــيء محســوس، منوهً

شــيء بهــدف ضــرب الحديــدة، والعالــم شــعر بخطــورة ذلــك.

فــي  اإلعدامــات  معــدل  ارتفــاع  وكاالت:-  لنــدن- 
ــة للكشــف  ــات الحقوقي ــع الجه ــام الماضــي دف الســعودية الع
عــن المعــدالت المرعبــة فــي هــذا الشــان، مقارنــة بالعــام 2020.

إحصائيــات لتقاريــر حقوقيــة نشــرتها منظمة ســند 
ــذ  ــلطات بتنفي ــم الس ــي لندن،تته ــا ف الحقوقية ومقره
67 حكمــا باإلعــدام، بينهــم 51 شــخصًا مــن الســعوديين 
والباقــي مــن جنســيات مختلفــة، خــال العــام المعاضــي 
معتبــرة نســبة االعدامــات ارتفعــت 148 بالمئــة مقارنــة 

بالعــام 2020 حيــث نفــذت الســلطة 27 حكمــا.
المنظمــة عبــرت عــن مخاوفهــا المتزايــدة مــن وجــود 
ــي  ــا، ف ــا الســلطة إعامي ــم عليه ــات تتكت ــات إعدام عملي
ظــل غيــاب العدالــة والشــفافية لــدى القضــاء، بجانــب 

االنتهــاكات المســتمرة التــي تاحق معتقلــي الــرأي.
حقوقيــة  منظمــات  ادانــت  الجانــب  هــذا  فــي 
دوليــة، مــن بينهــا هيومــن رايتــس ووتــش، مــرارا 
وتكــرارا عمليــات اإلعــدام التــي تجــري فــي الســعودية، 
الجنائيــة  العدالــة  نظــام  أن  علــى  أكــدت  حيــث 
الســعودي لــن يكتســب أيــة مصداقيــة حتــى يُجــري 

جذريــة. تغييــرات 

طهران-فارس:-بحــث وزيــر الخارجيــة حســين 
اميــر عبداللهيــان مــع نظيــره الصينــي وانغــي فــي 
ــة  ــات الثنائي ــز العاق ــة ، تعزي ــن امــس الجمع بكي

وخطــة التعــاون الشــاملة بيــن البلديــن.
وبحــث وزيــرا خارجيــة البلدين في هــذا اللقاء العاقات 
الثنائيــة والتطــورات اإلقليميــة والدوليــة ، فضــا عــن خطــة 
 التعــاون الشــاملة بيــن إيــران والصيــن )خطــة 25 عامــا(.

ــت ســابق  حــول  ــي وق ــد صــرح ف ــة ق ــر الخارجي وكان وزي
جــدول أعمــال محادثاتــه مــع وزيــر الخارجيــة الصينــي: 
العاقــات  إلقامــة  الخمســين  الذكــرى  فــي  نحــن 

الصينيــة. اإليرانيــة  الدبلوماســية 
ــة  ــهر األربع ــال األش ــان: خ ــر عبداللهي ــال امي وق
الصينــي  الخارجيــة  وزيــر  مــع  أجرينــا   ، الماضيــة 
أكثــر مــن ســبعة اتصــاالت ولقــاءات، وعلــى مســتوى 
الرؤســاء ، كانــت االتصــاالت والتواصــل سلســة للغايــة، 
مشــيرا إلــى أن هــذا يــدل علــى أهميــة وتوســيع 
ــة(  ــة )االيراني ــي الحكوم ــن، وف ــن البلدي ــات بي العاق

الجديــدة نواجــه المزيــد مــن تســريع العاقــات.

واضــاف وزيــر الخارجيــة 
العاقــات  فــي  االيرانــي: 
تنســيق  لدينــا  الثنائيــة، 
فــي مختلــف  جيــد وتنــوع 
القضايــا، وتماشــيا مــع مصالح 
تقدمــا  أحرزنــا  الجانبيــن، 
 كبيــرا فــي مختلــف القضايــا.
وقــال: القضايــا االســتراتيجية 
جــدول  علــى  مطروحــة 
وهــذه  البلديــن  أعمــال 
القضايــا خلقــت أدبــا جديــدا فــي المراســات بيــن 

البلديــن. رئيســي 

شــخصية  أبعــاد  وصــف 
مثــل  ســليماني  الجنــرال 
ــة  ــوة االســامية آي ــد الث قائ

الخامنئــي. اهلل 
لقائــد  كان  لقــد 
الثــورة تأثيــر عميــق فــي 
شــخصيته وارتبــاط روحــي 
قــوي بقلــب قاســم وعقلــه. 
بعبــارة اخــرى ، كان قاســم 
المظهــر الجهادي لســماحة 
القائــد ويمكــن اعتبــار قاســم ســليماني تجســيدًا للبعــد 
الجهــادي لشــخصية قائــد الثــورة االســامية . أي ، إذا 
ــا محــاكاة البعــد الجهــادي لســماحته ، فإن الشــهيد  أردن

ــد  قاســم ســليماني كان تجســيدا للبعــد الجهــادي لقائ
الثــورة لذلــك ، عندمــا يتحــدث قائــد الثــورة االســامية 
إلــى  ، فــإن كامــه يســتند  عــن الشــهيد ســليماني 
معرفــة دقيقــة وعميقــة وحقيقيــة وصحيحــة لشــخصية 

الحــاج قاســم ســليماني.
القائــد  قاســم  ســامي الحاج  وأعتبر اللــواء 
فــي  المجاهديــن  بيــن  األكثــر خبــرة  العســكري 
ســبيل اهلل فــي ميــدان الثــورة اإلســامية ، ألنــه 
لــم يكــن أيــا مــن زمائــه والمجاهديــن فــي تمــاس 
مباشــر مــع ســوح الجهــاد مثــل الحــاج قاســم . طبعــا 
بعــض قادتنــا ومســؤولينا كانــوا يتناوبــون فــي هــذا 
ــليماني  ــل س ــد مث ــا قائ ــس لدين ــن لي ــدد ولك الص

ســجل

على الصفحة الثانية

مجلس الشورى االسالمي يعلن تسلم مشروع المالحقة 
الدولية لقتلة الشهيد سليماني

طهران-كيهــان العربــي:- أكــد رئيــس الجمهوريــة آيــة اهلل الســيد ابراهيــم 
ــى ان الشــعب  ــا ال ــاد، الفت ــدم الب ــان تق ــد اليعيق رئيســي ان الحظــر والتهدي

يشــعر باألمــان فــي مختلــف المجــاالت.
وفــي اطــار زيارتــه لمحافظــة هرمــزكان )جنــوب(، تفقــد رئيــس الجمهوريــة صبــاح امــس 
الجمعــة معــرض انجــازات وامكانيــات القــوة البحريــة للحــرس الثــوري فــي المنطقــة البحريــة 
االولــى فــي بنــدر عبــاس، معربــا عــن شــكره لقــادة وكــوادر هــذه الوحــدة البحريــة، وقــال: ان هــذا 

المعــرض يثبــت ان الحظــر والتهديــد ال يعيقــان تقــدم البــاد.

*لطالما قوة البلد منوطة باستمرار الروح الثورية والتعبوية 
فال يستطيع العدو ان يفعل شيئا 

*مبيعاتنا من النفط زادت بنسبة 40 بالمائة ولم يعد لدينا قلق 
من عودة العائدات الناجمة عن ذلك إلى البالد

*ليست لدينا المشاكل الماضية في مجال الصادرات وهناك 
عروض لشراء السلع االيرانية في العالم

https://www.alalam.ir/tag/3230838?t=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/3230838?t=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/28671?t=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://www.alalam.ir/tag/2460131?t=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alalam.ir/tag/2460131?t=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.alalam.ir/tag/2001196?t=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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