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وصواريــخ يمنية موجّ هة تدمر مدرعة وآليتني عســكريتني لقوى العدوان

التحالف السعودي يواصل خروقاته إلتفاق الهدنة
 53م ّرة خالل  24ساعة

عملية مشتركة ناجحة لسالح الجو المسير والمدفعية في جيزان إستشهاد  2بمحافظة الحديدة وإلحاق أضرار في منازل ومزارع من قصف قوى العدوان
وفد الرياض يحاول التم ّلص من إتفاق السويد وأمريكا تلعب على حباله األمم المتحدة تقر بعجزها عن فتح ممر إنساني في الحديدة في الموعد المحدد
ّ
عي قائد الثورة االسالمية آية اهلل السيد علي اخلامنئي،
آي��ة اهلل ص ��ادق آم�ل��ي الرجي��ان��ي رئيساً جملمع تشخيص
مصلحة النظام يف اجلمهورية االسالمية االيرانية.
ووفقا لقرار اصدره مساحة القائد ،أمس االحد ،فقد مت
تعيني آية اهلل صادق آملي الرجياني رئيسا جملمع تشخيص
مصلحة النظام وعضو فقهاء جملس صيانة الدستور.
ويتوىل آية اهلل آملي الرجياني رئاسة السلطة القضائية
يف الوقت احلاضر.
وجاء يف نص القرار:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
آية اهلل الشيخ صادق آملي الرجياني
على ض ��وء ال� ��دور احل��اس��م جملمع تشخيص مصلحة
النظام يف إدارة وهيكلة وقوام نظام اجلمهورية االسالمية
املقدسة ،ونظراً لرحيل العامل اجملاهد آي��ة اهلل هامشي
ش��اه��رودي (رمح��ه اهلل) ،وض ��رورة تنظيم أرك��ان اجملمع،
قررنا تعيينكم رئيساً هلذا اجملمع املهم واملؤثر وكذلك
يف عضوية فقهاء جملس صيانة الدستور.
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الحرس الثوري يؤكد
مكافحته للزمر االرهابية
بكل صرامة
نملك وثائق عن دعم الكيان
الصهيوني وأمريكا ودول أوروبية
للجماعات االرهابية وممارساتها االجرامية
قال قائد مقر القدس التابع للقوة الربية
حل��رس ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة يف جنوب شرق
إي��ران العميد حممد م��اران��ي :اننا حنارب
بشكل ص��ارم الزمر االرهابية ال�تي تنشط
يف إيران وقتلنا حتى االن الكثري من قادتها
البارزين مشريا اىل ان هناك  10آالف من
السكان احملليني يف سيستان وبلوجستان
حي�م�ل��ون ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��م م�س��ؤول�ي��ة توفري
األمن يف احلدود الشرقية للبالد.
ول�ف��ت ال�ق��ائ��د م��اران��ي يف تصريح ألرن��ا،
ام� ��س االح� � ��د ،اىل م �ق �ت��ل ك��ب ��ار ال��ق ��ادة
االرهابيني يف إي��ران وه��م جليل قنربزهي
وه�ش��ام ع��زي��زي وعبد ال ��رؤوف ريغي وامل�لا
هاشم نكوري مضيفا :أقول دائما أن هؤالء
مصنفون لدينا ك��رؤس��اء داع��ش وجبهة
النصرة والتكفرييني يف سوريا والعراق.
وحول اهلجوم اإلرهابي األخري يف جابهار
يف حمافظة سيستان وبلوجستان (جنوب
شرق) الذي وقع اخلميس ( 6كانون األول
/ديسمرب احلالي) على مقر شرطة املدينة
مم��ا أدى إىل وق� ��وع ش�ه�ي��دي��ن إىل جانب
عدد من اجلرحى ،أوض��ح ان بعض الدول
األجنبية تدعم الزمر االرهابية يف إي��ران
بشكل علين وبعضها تدعمها س��راً ولدينا
وثائق تثبت دور وضلوع الكيان الصهيوني
وال��والي��ات املتحدة وبعض ال��دول الغربية
األخرى وكذلك بعض الدول العربية يف
مثل هذه اهلجمات اإلرهابية.
واض � ��اف :ك��ان��ت زم ��رة (ج �ي��ش الظلم)
( امل��وس��وم��ة جبيش ال�ع��دل) ت��واج��ه سابقا
صعوبة يف دفع عشرة دوالرات مقابل شحن
هاتفها ال�ع��ام��ل ع�بر األق �م��ار الصناعية
لكن اآلن متلك املئات من السيارات ذوات
القمارتني لتنفيذ عملياتها متسائال :من
زوده��ا بهذه ال�س�ي��ارات؟ .كانت أسلحتها
ال� ��وح � �ي� ��دة يف امل� ��اض� ��ي ال �ك�لاش �ي �ن �ك��وف
والبندقية وق��ذائ��ف ال�ـ (ار بي ج��ي) لكنها
ال�ي��وم م ��زودة ب��أح��دث أن ��واع األسلحة مثل
أن � ��واع ق ��ذائ ��ف اهل � ��اون وامل� ��داف� ��ع امل �ض��ادة
للطائرات وال �ك��ام�يرات احل��راري��ة وأح��دث
بنادق القنص ،مؤكدا :إن األجهزة
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منوه ًا الى ان مسيرات العودة نقطة تحول في املقاومة

شمخاني :املقاومة وشعوب املنطقة ستجهض
صفقة القرن
نخالة :المقاومة الفلسطينية تمتلك اليوم قدرات كبيرة في مواجهة
االحتالل الصهيوني
أعترب أمني اجمللس األعلى لألمن القومي ،علي مشخاني ،أن مشروع (صفقة القرن)
ك��ان مبثابة ضربة قوية للقضية الفلسطينية ،قائ ً
ال :إن حركات املقاومة وال��دول
الواعية يف املنطقة ستمنع مترير هذه النية املقيتة.
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تمسك الشعب اإليراني بعزته واستقالله
مشدد ًا على ّ

الريجاني :زيارة ترامب السرية للعراق تكشف عن
السلوك األمريكي املتغطرس
عداء أمريكا للشعب اإليراني بات جليّا أكثر من أي وقت مضى
إعترب رئيس جملس الشورى االسالمي ،علي الرجياني ،أسلوب زيارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب للعراق بانها تكشف عن طبيعة السلوك األمريكي املتغطرس ،الفتا اىل الرد
اجلاد على ذلك من قبل الشعب العراقي األبي وخمتلف فئاته ومكوناته السياسية.
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املستشار الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية :

الكشف قريب ًا عن انجازات نووية جديدة
األنشطة النووية اإليرانية كانت سلمية منذ البداية ..وهي تمارس في مجاالت
مختلفة في طليعتها الحقل الطبي والعالجي والصناعي والزراعي وحقول األبحاث
إننا نتجه اليوم صوب النظائر المشعة الثابتة وهي تقنية تنفرد بها عدة دول فقط
وتحظى بأهمية كبيرة إن لم تكن أكثر من تقنية التخصيب فإنها ليست أقل منها
أعلن املستشار اخلاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أصغر زارع��ان أن
الصناعة النووية للبالد تشق طريقها اىل األمام مشرياً اىل أن البالد ستشهد قريباً ازاحة
الستار عن اجنازات جديدة يف هذا القطاع.
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مؤكد ًا ان العدو رغم كل تهديداته ال يملك الجرأة على تهديد إيران عسكريا

خفايا جديدة في جريمة قتل خاشقجي ..القتلة أحرار!

اللواء باقري :إنسحاب امريكا من سوريا ال يعد أمرا مهما
يستحق االهتمام
أجهزة االستخبارات الغربية أوجدت داعش االرهابي الستهداف الحكومة
المشروعة في سوريا
قال رئيس األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية ،اللواء حممد باقري :إن إنسحاب
القوات االمريكية من سوريا ال يعد خطوة كبرية بالنظر اىل تواجد عدد كبري من هذه
القوات يف املنطقة.
وخ�لال ملتقى (مالك األش�تر) ال��ذي أقيم يف مقر األرك��ان العامة للقوات املسلحة،
أضاف اللواء باقري ،أمس االحد :إن سوريا جسدت لنا احملاوالت الرامية اىل انعدام األمن
يف املنطقة.
وأوض��ح ان األع��داء وم��ن خ�لال صناعة اجلماعات التكفريية مبا فيها تنظيم داعش
االرهابي اليت أوجدتها أجهزة االستخبارات الغربية ،استهدفوا احلكومة الشرعية يف سوريا،
وكانوا يقدمون الدعم الكامل لالرهابيني وكانوا يساعدونهم من خالل مروحياتهم
حتى على الفرار من املناطق احملاصرة وكانوا يقدمون أيضاً مساعدات لوجستية هلم.
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كشفت صحيفة ديلي صباح الرتكية ،تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال الصحفي
السعودي ،مجال خاشقجي ،يف قنصلية ب�لاده بإسطنبول.وذكرت الصحيفة أن ماهر
املطرب ،وصالح الطبيقي ،وثائر احلربي ،ناقشوا قبل ساعة من وصول مجال خاشقجي
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ن�ف��ذت ق ��وات اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية،
أمس األحد ،عملية مشرتكة ناجحة لسالح
اجل ��و امل�س�ير وق ��وة املدفعية يف جبل قيس
جببهة جنران.
وأوضح مصدر عسكري (لوكالة الصحافة
اليمنية) أن سالح اجلو املسري ووحدة املدفعية
نفذت عملية مشرتكة على مواقع مسلحي
التحالف أثناء جتمعات هلم يف جبل قيس،
موقعة فيهم خسائر آلية ومصرع وإصابة
عدد منهم ،كما رصد الطريان املسري اندالع
حرائق مهولة بعد تنفيذ العملية.
ي��ذك��ر أن ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة ك��ان��ت قد
أطلقت صاروخني نوع زل��زال ( )1وع��دد من
ق��ذائ��ف امل��دف�ع�ي��ة ع�ل��ى جت�م�ع��ات مسلحي
اجليش السعودي قبالة منفذ علب يف عسري.
كما اك��دت م�ص��ادر أخ��رى تدمري طقم
عسكري حممل باجليش السعودي بعبوة
ن��اس �ف��ة يف ص� �ح ��راء ال �ب �ق��ع ق �ب��ال��ة منفذ
اخلضراء ومصرع وإصابة مجيع من كانوا
ع�ل�ي��ه .ك�م��ا دم ��ر أف� ��راد اجل �ي��ش وال�ل�ج��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة ،أم ��س األح � ��د ،م ��درع ��ة وآل�ي�ت�ين
ع�س�ك��ري�ت�ين مل��رت��زق��ة ال � �ع� ��دوان األم��ري �ك��ي
السعودي مبحافظة اجلوف.
وأوض � � ��ح م� �ص ��در ع��س��ك ��ري أن وح � ��دات
متخصصة يف اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
موجه يف جبهة
دمرت مدرعة بصاروخ ّ
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وقفة

طهران ،وانسحاب القوات
األمريكية من املنطقة
سيد حسني موسويان *
أصاب الرئيس األمريكي ترامب العامل
ب��ال��دوار عندما أعلن ع��ن سحب القوات
األمريكية من سوريا ،فموسكو مل تصدق
املوضوع ،فيما تعاملت طهران معه برباطة
جاش ،واغتنمته انقرة لتمرير نواياها يف
سوريا ،بينما شعر أعضاء الناتو بالقلق
وأعلن احلزبان الرئيسيان يف أمريكا وهما
الدميقراطي واجلمهوري عن خمالفتهما
ل ��هُ ،
وه� ��زم ف��ري��ق ت��رام��ب ل�لأم��ن القومي
باستقالة ماتيس.
اما املوضوع فهو بسيط ويف الوقت ذاته
معقد.
 -1بسيط الن ترامب عندما بدأ محلته
االن�ت�خ��اب�ي��ة أع �ل��ن ب�ش�ف��اف�ي��ة وص��راح��ة،
ان��ه سيسحب ال�ق��وات ،منتقدا الرئيسني
السابقني ج��ورج ب��وش اجلمهوري بسبب
احل ��رب يف ال �ع��راق واف�غ��ان�س�ت��ان ،واوب��ام��ا
ال��دمي �ق��راط��ي بسبب م��واص�ل��ة ال�ت��واج��د
العسكري يف املنطقة.
وب �ع��د دخ��ول��ه ال�ب�ي��ت األب �ي��ض وأص��ل
ت��رام��ب اإلدالء مب�ث��ل ه ��ذه التصرحيات
بلهجة أق ��وى دون ان يتوقف عنها ،وقد
أك��د يف إجتماع جمللس األم ��ن القومي
األمريكي يف فرباير املاضي على وجوب
ب��دء عملية اإلنسحاب م��ن س��وري��ا ،فيما
دع� ��ا ك ��ل م ��ن اجل � �ن� ��رال م��ات �ي��س وزي ��ر
الدفاع وجوزيف دانفورد رئيس األرك��ان
العامة للقوات املسلحة اىل إبقاء القوات
األمريكية لفرتة طويلة يف منطقة الشرق
األوسط ،معلنني ان سحبها سيخلق فراغا
تستغله روسيا وإيران وتركيا.
وك���ان ج ��ون ب��ول �ت��ون م�س�ت�ش��ار ت��رام��ب
يف األم� ��ن ال �ق��وم��ي ي�ت�خ��ذ م��وق�ف��ا أكثر
رادي �ك��ال �ي��ة م��ن االث �ن�ين ع�ل��ى ال� � ��دوام ،اذ
ان��ه يدعو اىل تكثيف التواجد العسكري
وحتى اىل تغيري النظام يف كل من إيران
وسوريا ،يف حني يتخذ مايك بومبيو وزير
اخلارجية موقفا بني هذين الرأيني ،وقد
أعلن أغلبية احلاضرين يف ذلك االجتماع
معارضتهم ملوقف رئيس اجلمهورية .ويف
اجتماع جملس األم��ن القومي األمريكي
يف ش��ه ��ر م ��اي ��و امل� ��اض� ��ي ،ط��ل ��ب ال� �ق ��ادة
العسكريون مهلة من رئيس اجلمهورية
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