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إيران تختبر...
ويف تصريح أدىل ب��ه مل��راس��ل وك��ال��ة انباء
(فارس) قال ُسرا ِدقي حول آخر أوضاع األقمار
ال�ص�ن��اع�ي��ة يف ال �ب�ل�اد ،أن ال�ق�م��ر الصناعي
(دوس�ت�ي)=(ص ��داق ��ة) ب��دق��ة تصوير حن��و 30
م .جاهز مت��ام�اً ل�لإط�لاق كما مت اإلنتهاء
مساء اجلمعة من اإلختبارات التقنية للقمر
الصناعي (بيام)=(رسالة) بدقة تصري  20م
و 40م.
وحول اإلختبارات التقنية هلذين القمرين
الصناعيني قال :إن اإلختبارات التقنية للقمر
الصناعي (دوسيت) أجنزت خالل العام 2016
إال أنه مت ارج��اء اإلط�لاق يف حينه وهو اآلن
جاهز لإلطالق متاماً.
وأوض� ��ح ب ��أن اإلخ �ت �ب��ارات التقنية للقمر
الصناعي (ب �ي��ام) ق��د أجن ��زت م�س��اء اجلمعة
وق�م�ن��ا جبميع م��ا ينبغي أن ن�ق��وم ب��ه ويتم
اآلن ترزميه وشحنه لنقله اىل مكان اإلطالق
وق � � ��ال :إن ه � ��ذا ال �ق �م ��ر ال �ص �ن ��اع ��ي خ�ض��ع
ل�غ��اي��ة اآلن للكثري م��ن اإلخ �ت �ب��ارات ومنها
حت �م��ل ظ � ��روف احل� � ��رارة واإلرجت � � ��اج ف�ض�ل ً
ا
عن االداء.
وح ��ول مهمة القمرين الصناعيني صرح
ُس � ��را ِدق � ��ي ب��أن �ه �م��ا م��ش�ت�رك ��ان يف ع�م�ل�ي��ة
التصوير فض ً
ال ع��ن أن القمر (ب�ي��ام) يتوىل
أيضاً مهمة خ��زن رسالة وإرس��اهل��ا ثانية اىل
األرض إض ��اف ��ة اىل مح �ل��ه ج� �ه ��ازاً ل�ق�ي��اس
اإلش�ع��اع��ات الفضائية .وق ��ال ب��أن التصوير
يستخدم للعديد من األغ ��راض منها قياس
ال �غ �ط��اء ال�ن�ب��ات��ي ش��ري�ط��ة أن ي�ع�م��ل القمر
ال�ص�ن��اع��ي ب �ص ��ورة ص�ح�ي�ح��ة مت ��ام �اً وت�ك��ون
ج��ودة التصوير يف املستوى املطلوب ويكون
قاب ً
ال لإلستفادة من قبل خ�براء اإلستشعار
عن بعد.

قاسمي...
وأضاف :أنه على وزير اخلارجية الربيطاني
أن يلقي نظرة على سجل حكومة ب�لاده يف
منطقة الشرق األوسط خالل العقود واألعوام
األخرية ويدرس ما جلبته سياسات احلكومة
الربيطانية ودع�م�ه��ا للجماعات اإلره��اب�ي��ة
والدول العدوانية من فظائع إنسانية وأزمات
لشعوب املنطقة.
واشار قامسي اىل االوضاع املؤسفة لشعوب
ال �ي �م��ن وس ��وري ��ا وف�ل�س�ط�ين وغ�ي�ره ��ا ،س ��واء
الدمار الواسع واالم��راض والتشريد والفقر
واجمل��اع��ة وال�ك��ارث��ة احلاصلة ال�ي��وم م��ن قبل
دول العدوان يف اليمن ،معترباً دور احلكومة
الربيطانية ومم��ارس��ات ال ��دول ال�تي تتلقى
األسلحة مبليارات ال ��دوالرات من بريطانيا
إلس �ت �خ��دام �ه��ا ل �ل �ن �ف��خ يف ن �ي��ران احل� ��روب
والكراهية والدمار يف املنطقة ،بأنها خلقت
أوضاع خمجلة وخمزية.
وأض��اف :أنه عليهم أن خيجلوا من تقديم
الدعم السياسي حلكومات دول العدوان على
اليمن وتصدير األسلحة الفتاكة والكارثة
اليت حلت بهذا البلد.
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى اس�ت�م��رار
ج��والت وزي��ر اخلارجية ،حممد ج��واد ظريف
لدول املنطقة ،أكد املتحدث بإسم اخلارجية،
ب��ه ��رام ق ��امس ��ي ،أن س �ج��ل إي � ��ران يف جم��ال
ال�ق�ض��اي��ا اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال س�ي�م��ا ف�ي�م��ا خيص
بإرساء اإلستقرار واألم��ن وع��ودة اهل��دوء اىل
ب�ع��ض ال� ��دول ك��ال �ع��راق وس��وري��ا وك��ذل��ك
اليمن ،ناصع جداً.
وك� �م ��ا أف� � ��اد ال �ق �س ��م اإلع �ل�ام� ��ي ل� � ��وزارة
اخلارجية مساء اجلمعة ،أعلن املتحدث بإسم
اخلارجية عن الزيارة القادمة لوزير اخلارجية
حممد ج��واد ظريف اىل اهلند؛ مضيفاً :إن
هناك بعض املشاورات حول إختاذ التمهيدات
الالزمة لتبادل الزيارات مع بعض دول اجلوار
األخرى وكما أعلن وزير اخلارجية ،ان العراق
سيكون وجهته التالية بعد اهلند.
وت ��اب ��ع :إن ظ��ري��ف س�ي�ج��ري يف املستقبل
غ�ير البعيد بعض ال��زي��ارات اىل دول اجل��وار
وذل� ��ك يف س �ي��اق ال �س �ي��اس��ة ال��دائ �م��ة وغ�ير
القابلة للتغيري للجمهورية اإلسالمية جتاه
دول اجلوار ويف سبيل تعزيز التعاون الشامل
وت�ع�م�ي��ق ال �ع�لاق��ات اإلق�ت�ص��ادي��ة-ال�ت�ج��اري��ة
ومواصلة املشاورات السياسية.
وأض ��اف ق��امس��ي :إن رؤي��ة إي ��ران جت��اه دول
اجل��وار وبلدان املنطقة كانت رؤي��ة إجيابية
ع �ل��ى ال� � ��دوام؛ ت �ق��وم ع �ل��ى أس� ��اس ال�ت�ع��اي��ش
السلمي وتعزيز ال�ع�لاق��ات وتوحيد اجلهود
اجلماعية إلرساء السالم واإلستقرار املستديم
يف امل�ن�ط�ق��ة وت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون اإلق �ت �ص��ادي
أكثر فأكثر.
وأض ��اف :إن اجلمهورية اإلسالمية إتبعت
وب ��إس� �ت� �م ��رار م ��واص��ل ��ة ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع دول
اجل��وار طيلة السنوات األخ�يرة؛ مؤكداً :إن
مواصلة العالقات بصورة مستمرة ووطيدة
مع دول اجل��وار تعد من السياسات الشاملة
والواضحة للجمهورية اإلسالمية؛ ومؤكداً
أن إي ��ران ف�ض�ل ً
ا ع��ن م��واص�ل��ة ال�ع�لاق��ات مع
دول اجلوار وبعض الدول احمليطة بها ،راغبة
يف ب��ذل جهود (مشرتكة) مع كافة ال��دول
اإلقليمية لتعزيز الوئام والتعايش السلمي
وخفض بعض اخلالفات (القائمة) بني بعض
دول املنطقة.
وف �ي �م��ا أش� ��ار اىل أن ��ه ال ي��وج��د ح ��ل س��وى

هذا إلستمرار احلياة وحتقيق منطقة قوية
ومتقدمة ،ص��رح ق��امس��ي :إن ه��ذا النهج هو
م�س��ار واض ��ح ومستمر وحن��ن خ�لال احلقبة
األخ �ي�رة ،قمنا ب��رف��ع م�س�ت��وى ع�لاق��ات�ن��ا مع
دول اجل��وار اىل أقصى حد ممكن كما أننا
سنمضي اىل األمام بصورة جادة يف هذا املسار.
وأض��اف قامسي :إن وزير اخلارجية سيقوم
بإجراء زيارات أخرى يف املستقبل غري البعيد
ب��ص ��ورة ث�ن��ائ�ي��ة اىل دول امل �ن �ط �ق��ة ،وذل ��ك
ب�ه��دف ت��وط�ي��د ال�ت�ع��اون وم�ن��اق�ش��ة القضايا
اإلق �ت �ص��ادي��ة-ال �ت �ج��اري��ة وإج � ��راء م �ش ��اورات
سياسية؛ معرباً عن أمله بأن تتفهم احلقيقة
بعض دول املنطقة ال�تي كانت تتصرف يف
امل��اض��ي ب �ن��اء ع�ل��ى أوه��ام �ه��ا اخل�ي��ال�ي��ة جت��اه
اجلمهورية اإلسالمية ،بفضل النوايا احلسنة
وال ��رؤي ��ة ال�ت�ي متتلكها إي� ��ران وأن تستلهم
دروساً وعرباً من الرؤية اإليرانية جتاه بعض
القضايا وامل�ش��اك��ل اإلقليمية وأن ��ه كيف
بذلت اجلمهورية اإلس�لام�ي��ة جهودها حلد
اآلن يف سبيل إرس ��اء ال�س�لام واإلس�ت�ق��رار يف
الدول األخرى باملنطقة.
ولفت قامسي اىل أن سجل إيران ناصع جداً
يف جمال القضايا اإلقليمية ،ال سيما فيما
خيص إرساء اإلستقرار واألمن وعودة اهلدوء
اىل دول كالعراق وسوريا وكذلك اليمن،
حبيث شهدنا إنطالق املباحثات بني األطراف
اليمنية يف السويد؛ معرباً عن أمله بأن يلتزم
الذين م��روا مبسار وق��ف إط�لاق النار احملدد
لكنهم ما زالوا مستمرين مبمارسة العنف ،أن
يلتزموا بكافة املعايري املتفق عليها.
وأض� � ��اف ق ��امس ��ي :إن ال ��وض ��ع يف س��وري��ا
بالصورة اليت أخذ اجلميع يعود اىل مواقف
إي ��ران م��ا قبل  5أو  6س �ن��وات؛ امل��واق��ف اليت
مل يكن الكثري يؤمن بها ،لكننا اليوم نشهد
إع��ادة ال��دول النظر يف مواقفها بصورة جادة
بالنسبة للقضية ال�س��وري��ة وواق ��ع اإلره ��اب
ويبدو انه أخذت تدخل بعض الدول تدرجيياً
اىل س��اح��ة ال �ع �م��ل إلع � ��ادة ف �ت��ح س �ف��ارات �ه��ا
يف دمشق.
وص ��رح املتحدث ب��إس��م اخل��ارج�ي��ة ،أن هذه
ال�ق�ض��اي��ا تعكس احل�ن�ك��ة واحل �ك �م��ة املتبعة
على ساحة السياسة اخلارجية للجمهورية
اإلس�ل�ام �ي ��ة جت� ��اه ب �ع��ض ت� �ط ��ورات املنطقة
ال�ت�ي ك��ان��ت م�ن��ذ امل��اض��ي تنظر اىل احل��ال
واملستقبل بنظرتها الثاقبة ولطاملا كانت
توصي اآلخرين كذلك بعدم إختاذ القرارات
والتصرف بصورة عجولة فيما خيص القضايا
اإلقليمية.

عراقجي...
إلج � ��راء حم ��ادث ��ات م ��ع ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين
األفغان حول مجلة من القضايا يف مقدمتها
مسرية السالم يف أفغانستان وتشكيل اللجان
اخلمس للتعاون اإلسرتاتيجي بني البلدين.
وكان أمني اجمللس األعلى لألمن القومي
اإليراني علي مشخاني قد أعلن يف تصريح
للصحفيني يف زيارة له اىل كابول أخرياً بأن
إي ��ران أج��رت مفاوضات م��ع حركة طالبان
ح��ول ال�س�لام يف أفغانستان بعلم احلكومة
األفغانية ،كما استضافت العاصمة اإليرانية
طهران بعد ذلك وفداً من احلركة حول هذا
املوضوع.
وخالل لقائه الرئيس التنفيذي جلمهورية
أفغانستان عبداهلل عبداهلل يف كابول أمس
ال �س �ب��ت ،أك ��د ع��راق �ج��ي دع ��م إي� ��ران ملسرية
السيادة الشعبية واإلنتخابات يف أفغانستان.
ووصف عراقجي العالقات بني البلدين بأنها
تارخيية وودي ��ة ،الف�ت�اً اىل التقدم احلاصل
ل�لإن �ت �ه��اء م ��ن ال��وث �ي �ق��ة ال �ش��ام �ل��ة ل�ل�ت�ع��اون
املشرتك بني البلدين.
وأش��ار اىل أن  3جل��ان من اللجان اخلمس
املشرتكة بین البلدین قد اجنزت مهمتها
وأن ع �م��ل ال�ل�ج�ن�ت�ين األخ ��ري�ي�ن يف طريقه
ل�لإجن��از ،م�ع��رب�اً ع��ن أم �ل��ه ب��إع��داد الوثيقة
قريباً للتوقيع النهائي عليها من قبل رئيسي
البلدين.
وقدّم عراقجي عرضاً ملفاوضات اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية مع وفد طالبان يف طهران
وأكد بأن هذه املفاوضات جرت بالتنسيق مع
احلكومة األفغانية وأن اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية تدعم احلكومة األفغانية ومفاوضات
السالم بقيادة األفغان.
ك�م��ا أع �ل��ن م�س��اع��د اخل��ارج �ي��ة اإلي��ران�ي��ة
دع��م إي ��ران ملسرية ال�س�ي��ادة الشعبية وإقامة
اإلنتخابات يف أفغانستان.
وأكد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري
ب�ين ال �ب �ل��دي��ن ،داع��ي��اً اىل ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات
اإلقتصادية والتبادل التجاري بينهما.

أزمة بني الكونغرس...
وح � �ت� ��ى ل� �س� �ن ��وات ح� �ت ��ى احل � �ص� ��ول ع�ل��ى
مت��وي��ل لبناء اجل ��دار ال ��ذي م��ن ش��أن��ه كبح
مج ��اح اهل��ج ��رة غ�ي�ر ال �ش��رع �ي��ة ع�ب�ر أراض ��ي
عب ترامب عن قناعته بأنه
املكسيك)،كما ّ
(يفعل شيئاً صحيحاً).
الرئيس األمريكي أكد للصحفيني ما قاله
لقادة الكونغرس ،وق��ال( :إن�ني فعلت ذلك،
قلت ذلك فعال ،ال أعتقد أن ذلك سيحدث
يف ال��واق��ع ،لكين مستعد) ،وف��ق ما أف��ادت به
صحيفة (ديلي ميل).
ووص ��ف ت��رام��ب اإلج�ت�م��اع بـ(املثمر ج ��داً)،
م �ش�يراً إىل أن ��ه أوع� ��ز بتشكيل ف��ري��ق عمل

ب��رئ��اس��ة نائبه م��اي��ك بينس لعقد إجتماع
خ�لال عطلة نهاية األس�ب��وع لبحث كيفية
املضي قدماً يف موضوع بناء اجل��دار يف ظل
مواصلة اإلغالق احلكومي.
وك� �ش ��ف ت ��رام ��ب أن� ��ه ك� ��ان ق ��د ن �ظ��ر يف
إمكانية إعالن حالة الطوارئ يف البالد لبناء
اجل��دار دون احلصول على موافقة املشرعني
لتخصيص املبلغ الذي يطالب به وقدره أكثر
من  5مليارات دوالر هل��ذا ال�غ��رض ،وأض��اف:
(مل أف �ع ��ل ذل � ��ك ،ل �ك�ني م ��ا زل� ��ت أس�ت�ط�ي��ع
أن أف�ع�ل��ه .ميكننا أن نعلن ح��ال��ة ال �ط��وارئ
ال��وط �ن �ي��ة ومي �ك �ن �ن��ا أن ن�ف�ع��ل ذل� ��ك بشكل
سريع جداً).
من جهته ،اتهم زعيم األقلية الدميقراطية
يف جملس ال�ش�ي��وخ األم��ري�ك��ي ت�ش��اك شومر
ت��رام��ب ب��أن��ه حيتجز املوظفني الفيدراليني
رهائن حتى متويل بناء اجلدار.

النائب العام الصهيوني...
وق��ال��ت ق �ن��اة (أي  24ن �ي ��وز) ،ص �ب��اح أم��س
السبت ،نق ً
ال عن مصادر يف النيابة (املدعي
العام الصهيوني شاي نيتسان ،يؤيد تقديم
الئ�ح��ة ات �ه��ام ض��د رئ�ي��س احل�ك��وم��ة بنيامني
نتنياهو ،بتهم ارتكاب خمالفات تلقي رشى
واحتيال).
وأض ��اف ��ت ال �ق �ن��اة( :ي�ع�ت�ق��د أش �خ ��اص من
النيابة ،ممن شاركوا يف املداوالت الداخلية،
أن ن �ي �ت �س��ان ي ��رج ��ح ب ��أن ��ه جي ��ب حم��اك�م��ة
ن�ت�ن�ي��اه��و ب �ع��د إخ �ض��اع��ه جل�ل�س��ة اس �ت �م��اع،
إلرت� �ك ��اب ��ه خم��ال �ف��ة ت �ل �ق��ي رش � ��ى ،يف ملف
(يديعوت أح��رون��وت) و(بيزيك) ،واالحتيال
وخيانة األمانة يف ملف الفوائد).
وكان نتنياهو قال ،يوم االثنني املاضي ،يف
مؤمتر صحفي عقده أثناء زيارته إىل الربازيل
إنه لن يستقيل حتى وإن قدمت ضده الئحة
اتهام ،متسائ ً
ال( :ماذا لو قدم رئيس احلكومة
استقالته ،يف أعقاب تقديم الئحة اتهام ضده،
ومن ثم أغلق امللف ضده؟).
وحبسب القناة( :حذر مسؤولون يف النيابة
م��ن حم��اول��ة ق��د ي�ق��وم بها زم�ل�اء هل��م لدفن
ملف يديعوت أحرونوت ،وعدم تقديم الئحة
اتهام فيه).
وأف� ��ادت ال�ق�ن��اة (ه ��ذه ال�ت�ق��اري��ر ت��أت��ي على
ال��رغ��م م��ن أن نيتسان ش ��اي مل ينشر بعد
موقفه الرمسي من هذه امللفات) ،مضيفة بأن
(النائب العام نيتسان سيقوم بهذه اخلطوة
نهاية شهر فرباير/شباط املقبل ،وسط خشية
م��ن أن حت ��اول بعض اجل �ه��ات ،ال�ت��أث�ير على
موقفه).
ويواجه نتنياهو إمكانية تقديم الئحة اتهام
ضده ،يف ملفات الفساد ،اليت يعتربها (مؤامرة
من قبل اليسار ،والصحافة ،لإلطاحة به).
وك��ان نتنياهو ق��رر ال��دع��وة إىل انتخابات
م �ب �ك��رة يف إب ��ري ��ل/ن��ي��س ��ان امل��ق��ب ��ل ،إىل أن
اس��ت��ط�ل�اع ��ات ال� � ��رأي ت ��ؤك ��د ق ��درت ��ه على
االحتفاظ مبنصبه.

إعداد الالئحة...
وأضاف :إن جممع تشخيص مصلحة النظام
أخ� ��ذ ب �ن �ظ��ر اإلع� �ت� �ب ��ار رأي جم �ل��س ال� �ش ��ورى
اإلسالمي يف بعض احلاالت ورأي جملس صيانة
الدستور يف حاالت أخرى.
وتابع مصباحي مقدم قائ ًال :أنه سيتم ارسال
هذه الالئحة من قبل اجملمع اىل رئيس جملس
الشورى اإلسالمي إلبالغه للحكومة.
وأوض� � � ��ح م �ص �ب ��اح ��ي م � �ق� ��دم يف ت �ص��ري��ح
مل��راس��ل (إرن� ��ا) أن ال�ت��أي�ي��د ج ��اء ب�ع��د إدخ ��ال
تعديالت على الئحة تعديل قانون مكافحة
غسيل األم ��وال م�ش�يراً اىل مشاركة رئيس
جم�ل��س ال �ش��ورى اإلس�لام��ي ع�ل��ي الرجي��ان��ي
ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة واحل �ق��وق �ي��ة يف
جم �ل��س ال� �ش ��ورى أهل��ي ��ار م�ل�ك�ش��اه��ي ووزي� ��ر
االقتصاد واملالية فرهاد دجيبسند واملساعدة
احلقوقية لرئيس اجلمهورية لعيا جنيدي يف
إجتماع اجملمع.
وق � ��د ع� �ق ��د جم� �م ��ع ت �ش �خ �ي��ص م�ص�ل�ح��ة
آملي
النظام إجتماعه برئاسة آية اهلل صادق ُ
الرجياني.
وي �ت��وىل ص ��ادق الرجي��ان��ي رئ��اس��ة السلطة
القضائية ،ومت تعيينه مبرسوم أص��دره قائد
ال�ث��ورة اإلسالمية يف  30ديسمرب  2018يف
م�ن�ص��ب رئ �ي��س جم �م��ع ت�ش�خ�ي��ص مصلحة
ال�ن�ظ��ام وأي �ض �اً أح��د فقهاء جملس صيانة
الدستور.
ويف أول كلمة ل��ه خ�ل�ال ت��رأس��ه إجتماع
اجمل��م ��ع ،ق ��ال آي ��ة اهلل آم �ل��ي الرجي ��ان ��ي ،إن
مسؤولية رئ��اس��ة جممع تشخيص مصلحة
النظام ال تتنافى م��ع املسؤولية يف جملس
صيانة الدستور ،م�ش��دداً على ض��رورة وحدة
الكلمة بني رؤس��اء السلطات يف اجلمهورية
اإلسالمية.
وق��ال آي��ة اهلل آملي الرجي��ان��ي( :إن�ن��ا اليوم
ن ��واج ��ه ق �ض��اي��ا ه��ام��ة وال �ت�ي ق ��د ت �ك��ون ذات
خ �ل �ف �ي��ات خ��ارج �ي��ة وك ��ذل ��ك ب�ع�ض�ه��ا من
القضايا الداخلية املتعلقة بكيفية اإلدارة
داخل البالد).
واض��اف :ينبغي أن يشعر العدو باإلنسجام
وال��وح��دة القائمة ب�ين األرك ��ان والس ّلطات
مج�ي�ع��ا وامل��ض ��ي ق ��دم��اً يف إط� ��ار ت��وج�ي�ه��ات
مساحة قائد الثورة اإلسالمية من أجل خدمة
الشعب ّ
وحل مشاكل البالد.
وتابع ق��ائ�ل ً
ا :كما ينبغي أن يشعر شعبنا

ال �ع��زي��ز ب ��أن امل �س��ؤول�ين ي�ت��اب�ع��ون قضاياهم
وي ��دأب ��ون ع�ل��ى خ��دم�ت�ه��م ،وأن ت�ص��ب كافة
التشريعات والرؤى والنشاطات يف هذا املسار.

حروب العالم...
ال �ش �ه �ي��د ح�س�ي�ني ال �ع �س �ك��ري��ة اجل ��وي ��ة يف
م��دي�ن��ة ب�يرج�ن��د ال�ت��اب�ع��ة حمل��اف�ظ��ة خ��راس��ان
اجلنوبية (شرق) ،أن سالح اجلو التابع جليش
اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة مت �ك��ن م ��ن تصنيع
ط ��ائ ��رات ح��رب�ي��ة م� ��زودة ب��أح��دث التقنيات
بالعامل حتت أمسى (صاعقة) و(كوثر).
وتابع نائب قائد سالح اجلو ،أن تصنيع أنواع
حماكيات الطائرات تعد من إجنازات سالح
اجل��و ،حيث سنتمكن متديد عمر الطائرات
عرب إستخدام هذه احملاكيات.
وأض � � ��اف :إن يف ع �ه��د ال �ب �ه �ل��وي ال �ب��ائ��د،
مل ي �ك��ن امل �س �ت �ش��اري��ن ال �غ��رب �ي�ين يسمحون
ل �ل �خ�براء اإلي ��ران �ي�ي�ن ح �ت��ى ب��ال �ت �ع��رف على
األجهزة اجلوية.
ويف جانب آخر من حديثه أض��اف واح��دي:
إن السقوط هو املصري احلتمي للمستبدين
ال��ذي��ن ي�س�ع��ون وراء ف ��رض مطالبهم على
ال�ش�ع��وب؛ مضيفاً أن سرتاتيجيتنا دفاعية
وحنن مل ولن نعتزم غزو أي بلد وهلذا فنحن
ندعو دول املنطقة ب��أن يعملوا على ضمان
األم ��ن ل�ل�ش��رق األوس� ��ط مب�ش��ارك��ة بعضها
البعض من دون اإلعتماد على قوى من خارج
حدود هذه املنطقة.

الجيش اليمني...
يذكر أن القوة الصاروخية للجيش اليمين
واللجان الشعبية إستهدفت اجلمعة مواقع
وجت�م�ع��ات للجيش ال�س�ع��ودي وم��رت��زق�ت��ه يف
اخلوبة وجبل ال��دود بقطاع جيزان وحققت
إصابات مباشرة.
وق� ��ام ط �ي�ران حت��ال��ف ال� �ع ��دوان ال�س�ع��ودي
بشن  20غ ��ارة على حمافظة ص �ع��دة ،فيما
واصل املرتزقة خرق اتفاق وقف إطالق النار
مبحافظة احل��دي��دة واس �ت �ه��داف امل��واط�ن�ين
وممتلكاتهم خالل الـ  24ساعة املاضية.
وذكر مصدر أمين لوكالة األنباء اليمنية
(سبأ) أن مرتزقة ال�ع��دوان مشطوا بقذائف
امل��دف �ع �ي��ة وب ��ال ��رش ��اش ��ات امل �ت��وس �ط��ة ب��إجت��اه
ج�ن��وب التحيتا ،وق�ص�ف��وا م ��زارع املواطنني
يف م��دي��ري��ة التحيتا ب��امل��دف�ع�ي��ة واألس�ل�ح��ة
الرشاشة.
وق � ��ال امل� �ص ��در :إن امل ��رت ��زق ��ة أط �ل �ق��وا 29
قذيفة ه ��اون ومشطوا باألسلحة الرشاشة
الثقيلة واملتوسطة شرق حيس وسط حتليق
لطريان العدوان التجسسي يف أجواء التحيتا
وزبيد وحيس.
وأش� ��ار امل �ص��در إىل أن امل��رت��زق��ة استهدفوا
قرية الشرف يف منطقة كيلو  16باملدفعية
وخمتلف األسلحة الرشاشة ،كما استهدفوا
قرية حمل الشيخ يف املنطقة نفسها باألسلحة
املتوسطة والثقيلة ما تسبب يف نشوب حرائق
يف منازل املواطنني.
وأوض��ح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا
ب ��ال �ع �ي ��ارات ال ��رش ��اش ��ة مش� ��ال ش� ��رق م��دي�ن��ة
الدريهمي ومشطوا باملعدالت ذات العيارات
املختلفة م��زارع املواطنني وب��اجت��اه منطقيت
الشجن والكوعي ومناطق أخ��رى يف مديرية
ال��دري�ه�م��ي وس ��ط حتليق مستمر للطريان
االستطالعي يف أجواء املديرية.
وأك ��د امل �ص��در أن ق ��وات ال��ع ��دوان واص�ل��ت
قصف م��واق��ع اجليش واللجان الشعبية يف
منطقة كيلو  16مبختلف األس�ل�ح��ة ،وأن
ج��راف��ة عسكرية ل�ق��وى ال �ع��دوان استحدثت
حت� �ص� �ي� �ن ��ات مش� � ��ال ش� � ��رق ق� ��ري� ��ة ال� �ش ��رف
يف املنطقة.
ويف مدينة احلديدة قصفت ق��وى العدوان
باملدفعية ال��رش��اش��ة جت ��اه ش ��ارع ص�ن�ع��اء يف
م��دي��ري��ة احل ��ال ��ي وب ��ال ��رش ��اش ��ات امل�ت��وس�ط��ة
واخلفيفة حول سييت ماكس ومناطق أخرى
يف شارع اخلمسني ،كما استهدفت باملعدالت
املتوسطة منطقة كيلو  7باملديرية وجولة
مي��ن م��وب��اي��ل ،ول�ف��ت امل�ص��در إىل أن مرتزقة
العدوان استهدفوا باألسلحة املتوسطة مطار
احلديدة.
وأف��اد املصدر أن ط�يران ال�ع��دوان شن عشر
غارات على مناطق متفرقة مبديرية كتاف،
وع �ش��ر غ � ��ارات ع �ل��ى س� �ي ��ارات امل ��واط �ن�ي�ن يف
الطريق ال�ع��ام وم ��زارع املواطنني يف منطقة
العشة ومنطقيت حبرة والقهر مبديرية باقم
يف حم��اف�ظ��ة ص �ع��دة ك�م��ا اس�ت�ه��دف قصف
ص ��اروخ ��ي وم��دف �ع��ي س �ع��ودي م�ك�ث��ف م�ن��ازل
ومزارع املواطنني يف املديرية.
ويف ع�م�ل�ي��ات ع�س�ك��ري��ة للجيش وال�ل�ج��ان
الشعبية خالل الـ  24ساعة املاضية قتل وجرح
العشرات من الغزاة واملرتزقة.
وق � ��ال م �ص ��در ع �س �ك��ري ل��وك��ال��ة األن �ب ��اء
ال �ي �م �ن �ي��ة (س � �ب� ��أ) أن س �ل��اح اجل � ��و امل �س�ير
ن�ف��ذ ه �ج��وم �اً ج��وي �اً ب �ط��ائ��رة ق��اص��ف 1على
جتمعات للغزاة واملرتزقة يف معسكر النصر
مبحافظة مأرب.
وأف ��اد امل �ص��در ع��ن م�ص��رع وإص��اب��ة العديد
م��ن امل��رت��زق��ة يف ك�م��ائ��ن ل��وح��دة اهل�ن��دس��ة
يف ج �ب �ه��ة ال �ض �ب��اب مب �ح��اف �ظ��ة ت �ع ��ز ،كما
ن �ف��ذ اجل��ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ع �م �ل �ي��ة ه�ج��وم�ي��ة
ع�ل��ى م��واق��ع ل�ل�م��رت��زق��ة يف م �ف��رق ال��وازع �ي��ة
وتدمري مدرعة وآلية وسقوط قتلى وجرحى
يف صفوفهم.

وأش��ار إىل إفشال حماولة تسلل للمرتزقة
يف القحيفة جببهة مح�ير م��دي��ري��ة مقبنة
باحملافظة واستهداف عدد منهم بتفجري ما
أدى إىل سقوط قتلى وجرحى يف صفوفهم.
ويف حمافظة اجلوف مت تدمري آلية عسكرية
حمملة باملرتزقة قرب جممع املتون ومصرع
وإص��اب��ة من كانوا عليها ،كما مت إعطاب
آلية عسكرية عليها رشاش عيار 5ر 14بكمني
حمكم نفذته وح��دة اهلندسة يف اخلليفني
مبديرية خب والشعف.
وذكر املصدر أنه مت تنفيذ كمني لعدد من
املرتزقة يف جبهة قانية مبحافظة البيضاء
وسقوط قتلى وجرحى يف صفوفهم.
وأضاف املصدر أن اجليش واللجان سيطروا
على ع��دة ت�ب��اب يف رش��اح��ة الغربية بنجران
وم��ص ��رع وج� ��رح ع� ��دد م ��ن م��رت��زق��ة اجل�ي��ش
ال �س �ع��ودي ،وان�ك�س��ر زح �ف��ان مل��رت��زق��ة اجليش
ال �س �ع��ودي وامل��رت��زق��ة ع�ل��ى رش��اح��ة الشرقية
والغربية استمرا أكثر من سبع ساعات دون
أي تقدم مبشاركة الطريان احلربي وسقوط
قتلى وجرحى يف صفوفهم.
وأوض� � ��ح امل� �ص ��در أن� ��ه مت إط �ل��اق ص� ��اروخ
(زل��زال  )1على جتمعات للجنود السعوديني
يف جممع عاكفة وإص��اب��ات م�ب��اش��رة ،فيما
استهدفت املدفعية جتمعات مرتزقة اجليش
السعودي يف موقع احلماد.
ويف ع �س�ير إن �ك �س��ر زح� ��ف واس � ��ع للجيش
السعودي ومرتزقته مسنود بالطريان احلربي
واألباتشي واالستطالعي قبالة منفذ علب
ومصرع وجرح العشرات منهم ،كما مت تدمري
رش��اش ملرتزقة اجليش السعودي يف الربوعة
بقذائف املدفعية.
كما أكد املصدر إط�لاق مثانية صورايخ
م��ن ن��وع (زل� ��زال  )1على م��واق��ع متفرقة يف
اخل��وب��ة وش ��رق ال� ��دود وإص ��اب ��ات م�ب��اش��رة يف
صفوف ال�ع��دو ومرتزقته ،مبيناً أن كميناً
حم �ك �م �اً اس �ت �ه ��دف ع ��رب ��ة ض ��اب ��ط س �ع��ودي
ومرافقيه يف جبل نعشاو وسقوطهم بني قتيل
وجريح.

هل يفلت ترامب...
وال ��ذرائ ��ع دون تنفيذه ،خ��اص��ة وأن ه��ؤالء
يغورون يف عقليته التجارية ،مثلما يتطلع هو
اىل حلفاء إقليميني على إنهم بقرة حلوب،
وه ��م ال��ذي��ن ع��رف��وا شخصيته امل�ت�ق�ل�ب��ة يف
الكثري من املوضوعات ،والقفز من موقف اىل
موقف بني احلني واآلخر ،ولو كان ترامب قد
متسك بقراره األول لكان اإلحتمال واردا يف
وقوع مواجهة بينه وبني جون بولتون املتشدد،
مم��ا جي�ع��ل م��ن ال�ص�ع��ب يف ض ��وء م��ا جي��ري
التوقع مب��ا حيصل يف البيت األب�ي��ض طاملا
يقطنه ترامب.
ه��ذا امل��وض��وع ق��د يكون أح��د ال��دواف��ع وراء
إعتزام النائب ب��راد شريمان التقدم مبشروع
اىل االج �ت �م��اع االول ل�ل�ك��ون�غ��رس يف ال �ع��ام
اجلديد يدعو اىل عزل ترامب ،يف حني كان
ترامب ص ّرح يف وقت سابق رمبا عن علم مبا
قد يواجهه من مصري مستقب ً
ال أنه مل يفعل
ما يدعو اىل إقالته ،رغم علمه يف قرارة نفسه
أن��ه الرئيس االم�يرك��ي الوحيد ال��ذي قلب
امل��وازي��ن مبواقفه وتصرفاته املتضاربة ،فهل
ينجح يف اإلفالت مما ينتظره؟.
تتمــــــات صفحــــــة
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كتلة برملانية...
ال��ت��ص ��ري ��ح ع �ب�ر ع� ��ن م ��وق ��ف احل �ك��وم��ة
ال�ع��راق�ي��ة ،ف�لا ب��د م��ن ع�ق��د اج�ت�م��اع عاجل
للكتل السياسية الخت��اذ موقف موحد إزاء
هذا التوجه اخلطري».
وكان وزير اخلارجية العراقي حممد علي
احلكيم قد قال خالل مؤمتر صحايف مؤخرا،
إن العراق يؤمن بضرورة حل الدولتني ،وبغداد
لعبت دورا حموريا يف رفع العلم الفلسطيين
يف األمم املتحدة.
م�ي��دان�ي�اً أع �ل��ن ال��ع ��راق ،ت��دم�ير  9أوك ��ار
لتنظيم «داع ��ش» اإلره��اب��ي يف دي��اىل شرقي
البالد ،السبت 5 ،يناير/كانون األول ،خالل
عملية عسكرية بإسناد من طريان اجليش.
وقالت قيادة العمليات املشرتكة للقوات
العراقية ،يف بيان هل��ا« :األب �ط��ال يف ط�يران
اجليش وخ�لال إس�ن��اده��م لقطعات عمليات
دياىل متكنوا من تدمري  9أوكار لإلرهابيني،
و 4ع�ج�لات (س��ي ��ارات) بيك أب ،فضال عن
ت��دم�ير  4دراج � ��ات ن��اري��ة وم ��ول ��دة ك�ه��رب��اء،
وجمموعة أنفاق وجتهيزات وبراميل».
وتشن ال �ق��وات العراقية عمليات تقتيش
وت �ط �ه�ير يف دي � ��اىل مل�لاح �ق��ة ف �ل ��ول تنظيم
«داع ��ش» اإلره��اب��ي» ،بعد يومني م��ن إع�لان
ق��ي ��ادة ال�ع�م�ل�ي��ات امل �ش�ترك��ة ،وحت ��دي ��دا يف
الثاني م��ن يناير /ك��ان��ون الثاني اجل ��اري،
ش��روع ق�ي��ادة عمليات دي��اىل بعملية تفتيش
مشلت  9قرى.
ودم � ��ر ط �ي��ران اجل �ي ��ش ال� �ع ��راق ��ي ،يف 22
دي �س �م�بر/ك��ان��ون األول امل ��اض ��ي 3 ،أن �ف��اق
ت��اب �ع��ة ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م يف م�ن�ط�ق��ة وادي ك�لال
مش ��ال ش��رق��ي احمل��اف �ظ��ة ،وت ��واص ��ل ال �ق��وات
األمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهري
وم�لاح�ق��ة ف�ل��ول «داع� ��ش» يف أحن ��اء ال�ب�لاد،
لضمان عدم ع��ودة ظهور التنظيم وعناصره
الفارين جمددا.
ك��م ��ا اع��ل��ن ��ت م ��دي ��ري ��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات
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العسكرية بالعراق ،السبت ،عن إحباط عملية
تفجري عجلة مفخخة يف ه�ي��ت ،مبينة ان
ذلك مل يؤد اىل وق��وع أية خسائر بشرية او
مادية.
وقال مدير االستخبارات العسكرية اللواء
ال��رك��ن س�ع��د م��زه��ر ال �ع�لاق يف ب�ي��ان ل��ه ان
«م��دي��ري��ة االس�ت�خ�ب��ارت يف ال�ف��رق��ة السابعة
وب��ال�ت�ع��اون والتنسيق م��ع اس�ت�خ�ب��ارات ل��واء
املشاة  29متكنت من تعقب وم�ط��اردة عجلة
كانت تروم الدخول ملدينة هيت» ،مبينا ان
«العجلة كانت حمملة بكمية كبرية من
امل ��وادة ش��دي��دة االنفجار الستهداف القوات
االمنية واملواطنني يف القضاء».
واض� ��اف ان «ق� ��وة ام�ن�ي��ة ق��ام��ت بتطويق
املنطقة مما دف��ع باالرهابيني ل�ترك العجلة
املفخخة يف جزيرة الشامية التابعة للقضاء
دون ال�ت�م�ك��ن م ��ن دخ ��وهل ��م امل��دي �ن��ة نتيجة
اغ�ل�اق مج�ي��ع امل �ن��اف��ذ» ،م�ش�يرا اىل ان ��ه «مت
تفجري العجلة من قبل القوة االستخبارية
امل �ن �ف��ذة ل �ل��واج��ب دون ح� ��دوث اي� ��ة خ�س��ائ��ر
او اضرار».

منظمة العفو...
من جانب آخر كذب السفري السعودي يف
اليمن حممد آل جابر ،ما أوردت��ه «نيويورك
ت ��امي ��ز» ،ح� ��ول جت �ن �ي��د ال �س �ع��ودي��ة أط �ف��اال
س��ودان �ي�ين وت�س�ل�ي�ح�ه��م ب��أس�ل�ح��ة أم��ري�ك�ي��ة
للقتال يف اليمن.
وكتب آل جابر على تويرت« :كتبت رسالة
لزمالئي السفراء ل��دى اجلمهورية اليمنية
إليضاح عدم صحة تقرير صحيفة نيويورك
تاميز عن وجود مقاتلني سودانيني قاصرين
ضمن قوات حتالف دعم الشرعية يف اليمن».
وتابع« :كما أبلغت زمالئي السفراء بأن
التحالف يرحب بزيارة (صحيفة) نيويورك
ت ��امي ��ز وغ�ي�ره ��ا ل� �ل ��وح ��دات ال �ع �س �ك��ري��ة من
السودان يف التحالف إليضاح احلقائق فيما
يتعلق ب ��ادع ��اءات الصحيفة ال�تي ال أس��اس
هل��ا ح ��ول جتنيد اململكة ل�لأط�ف��ال للقتال
يف اليمن».
وك��ان��ت «ن �ي��وي��ورك ت��امي��ز» ق��د ق��ال��ت أن
ال��ري��اض أش��رك��ت آالف «امل��رت��زق��ة» بينهم
أط �ف��ال يف احل ��رب ال�تي ختوضها ق��وات�ه��ا يف
اليمن ضد مقاتلي مجاعة احلوثي.
ويف س��ي ��اق غ�ي�ر م �ت �ص��ل أج��ل ��ت حمكمة
القضاء اإلداري يف مصر دع��اوى مقامة من
ع��دد م��ن احمل��ام�ين لوقف تنفيذ ق��رار إحالة
اتفاقية ترسيم احل ��دود البحرية ب�ين مصر
والسعودية بشأن جزيرتي تريان وصنافري إىل
الربملان للتصويت.
وقدم الدعاوى احملامي عصام اإلسالمبولي
وآخ��رون ،ضد كل من رئيس جملس الوزراء
بصفته ورئيس جملس النواب بصفته.
وذكرت الدعاوى ،أن «جملس الوزراء أعلن
يف ديسمرب عام  ،2016موافقته على اتفاقية
تعيني احلدود البحرية مع السعودية واملوقعة
يف القاهرة يف أبريل من العام ذاته ،وإحالتها
للتصويت عليها يف جملس النواب».
وحب �س��ب ب �ي��ان للمجلس «ف �ق��د ع��رض��ت
االتفاقية على ال ��وزراء بعد استكمال مجيع
ال�ترت�ي�ب��ات واإلج� � ��راءات م��ع ك��ل األط� ��راف،
وتتضمن تسليم ج��زي��رت��ي ت�ي�ران وصنافري
للمملكة باعتبارها أرضا سعودية».
وأش��ارت مصادر مطلعة ،أن ه��ذه الدعاوى
لن تؤثر على وضع االتفاقية عقب إقرارها من
جملس النواب والتصديق عليها من رئيس
اجل�م�ه��وري��ة ون�ش��ره��ا يف اجل��ري��دة الرمسية،
وح �ك��م احمل �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة ال �ع �ل �ي��ا ب�ع��دم
االعتداد باألحكام الصادرة من جملس الدولة
وحمكمة األمور املستعجلة بشأن االتفاقية.

الجامعة العربية...
املدنيني السوريني وتدمري بيوتهم ومصادر
عيشهم يؤكد ض��رورة التصدي الستخفاف
دول “ال �ت �ح��ال��ف” مب �ي �ث��اق األم� ��م امل�ت�ح��دة
وجملس األمن وأحكام القانون الدولي.
وأضافت اخلارجية :أعمال التحالف غري
ال �ش��رع��ي ومم��ارس��ات��ه م�ن��ذ ن�ش��أت��ه ال تصب
سوى يف خانة تهيئة الظروف املالئمة لتمكني
تنظيم “داعش” اإلرهابي من البقاء والتمدد
من جديد.
إىل ذلك اتفق الرئيس األمريكي دونالد
ترامب مع نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان
على أن تتحمل تركيا مسؤولية القتال ضد
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وإدارة األراضي اليت
مت االستيالء عليها من اجلماعات املسلحة.
وذك ��رت صحيفة «واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» أن
ترامب وأردوغ ��ان ،اتفقا على ه��ذه الرتتيبات
خالل مكاملة هاتفية دارت بينهما يف الـ 14من
ديسمرب املاضي.
ونقلت الصحيفة ع��ن م�ص��در مطلع ،أن
مستشار ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي ل �ش��ؤون األم��ن
ال�ق��وم��ي ج ��ون ب��ول�ت��ون دوّن ه ��ذه الرتتيبات
يف وثيقة س��ري��ة متعلقة بانسحاب اجليش
األمريكي من سوريا وتسليم األراض ��ي اليت
خيليها لألتراك.
ميدانياً أف��اد م��راس��ل سانا ب��أن وح ��دات من
اجل �ي��ش ن �ف��ذت ع�م�ل�ي��ات ع�ل��ى حم� ��اور حت��رك
وتسلل اجملموعات اإلرهابية يف وادي ال��دورات
وحم��وري اللطامنة وحصرايا باجتاه املناطق
اآلمنة والنقاط العسكرية بريف محاة الشمالي،
أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

