
في واشنطن ونيويورك وعدة مدن اخرى..

عشرات آالف النساء األميركيات يتظاهرن 
ضد "ترامب" رفضاً إلعادة إنتخابه

وكاالت   - واشــنطن 
شــاركت  انبــاء:- 
النســاء  آالف  عشــرات 
ــي مســيرة  ــات ف األميركي
ــي  ضــد الرئيــس األميرك
ــدن  ــب"، وأك ــد ترام "دونال
المســتمرة  معارضتهــن 
ــض،  ــت األبي لســيّد البي

رغــم تراجــع نســبة المشــاركة مقارنــة باألعــوام الماضيــة بســبب بــرودة الطقــس القــارس لكــن لــم 
الخــروج. مــن  الباقيــات  يمنــع 

االصابــات الخطــرة. 
واللجــان  اليمنــي  الجيــش  قــوات  »هــادي«  ميليشــيات  حمَّلــت  وقــدّ 
ــن إســقاط  إحــدى  ــت م ــا تمكن ــى أنَّه الشــعبية مســؤولية الهجــوم، وأدعــت ال
ــا  ــكر مم ــل المعس ــة داخ ــرة ثاني ــرت طائ ــن انفج ــي حي ــيّرة، ف ــرات المس الطائ
تســبّب بوقــوع عــدد كبيــر مــن القتلــى، بينمــا لــم يصــدر أيّ بيــان عــن قــوات 

الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة.
وأكــد االعــام الســعودي ان ســبعين عنصــراً مــن قــوى العــداون علــى األقــل 
قتلــوا فــي هجــوم صاروخــي أطلقــه الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية علــى 
معســكر تدريــب فــي محافظــة مــأرب، بحســب مــا أعلنــت مصــادر طبيــة وعســكرية 
أمــس األحــد، فيمــا لــم يتبــن الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية الــى االن 

ــي وســائل االعــام. ــر ف ــى االم ــق عل الهجــوم او التعلي

وقالــت »يديعــوت أحرونــوت«: إن التقريــر يتحــدث عــن نقــص كبيــر 
لــدى الفرقــة، فــي االســتعداد للحــرب، وأنــه ينقصهــا المــوارد والمعــدات 

الضروريــة للمشــاركة فــي أي حــرب بريــة قادمــة بالشــمال. 
ووفقــا للصحيفــة، فقــد أكــد التقريــر أن 52% مــن المركبــات )دبابــات 
وشــاحنات وإســعافات( بهــذه الفرقــة، غيــر مؤهلــة لخــوض حــرب بريــة 

الشــمالية. الجبهــة  مفاجئــة علــى 

تم تصميمهما وتصنيعهما على يد الخبرة الوطنية..

وزير االتصاالت: قمران إصطناعيان ايرانيان 
في طريقهما الى الفضاء

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر االتصــاالت المهنــدس محمــد 
جــواد آذري جهرمــي، عــن تســليم القمريــن اإلصطناعييــن "ظفــر 1" و"ظفــر 
2" الــى مركــز البحــوث الفضائيــة مــن أجــل اطاقهمــا الــى الفضــاء ووضعهمــا 

فــي المــدار )حــول االرض( قريبــا.
ــد:  ــس االح ــر" أم ــى "تويت ــدة عل ــي تغري ــي ف ــر آذري جهرم ــال الوزي وق
انــه بجهــود العلمــاء الشــباب االيرانييــن تــم االنتهــاء مــن عمليــات اختبــار 
القمريــن اإلصطناعييــن "ظفــر 1" و"ظفــر 2" وفــي القريــب العاجــل ســتطلق 

الــى الفضــاء لتســتقر هنــاك.
واضــاف:  ان القمــر اإلصطناعــي والمســبار الحامــل للقمــر يعتبــران 

خطــوة بحثيــة مهمــة ومــن االنجــازات
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شؤون دولية فيما يصف صورة حال الجبهة الداخلية بالقاتمة جدًا..

اعالم العدو الصهيوني: الوضع الداخلي مزري وإخفاقات خطيرة بجهوزية أهم فرقة برية بجيشنا
*52% من المركبات بفرقة 319 مدرعة المعروفة بفرقة "التحطيم"، غير مؤهلة لخوض حرب برية مفاجئة على الجبهة الشمالية

القبس: 16 عسكرياً أميركياً يتلّقون 
العالج في مستشفى بالكويت

انبــاء:- كشــفت صحيفــة  الكويــت - وكاالت 
عســكريًا  عشــر  ســتة  أّن  الكويتيــة  "القبــس" 
ــون العــاج فــي أحــد المستشــفيات  ــًا، يتلّق أمريكي
بالكويــت، وذلــك مــن إصابــات خطيــرة وحــروق 
شــديدة نتيجــة الهجــوم الصاروخــي االيرانــي علــى 

قاعــدة "عيــن األســد".
وكتبــت "القبــس" فــي عددهــا أمــس األحــد 
اميركيــًا  عســكريًا   16 حوالــي  ان  "علمــت  أنهــا 
ــن  ــدة عي ــى قاع ــي عل ــي الهجــوم االيران ــوا ف أصيب
االســد الجويــة بالعــراق 8 الجــاري، ونقلــوا للعــاج 
العســكرية  المستشــفيات  احــد  الــى  ايــام  قبــل 

البــاد". بمنطقــة عريفجــان جنوبــي 
واضافــت الصحيفــة عــن مصــادر مطلعــة، ان 
ــن  ــزة م ــرة عســكرية مجه ــم طائ ــن نقلته المصابي
ــة تحــت  ــر الجوي ــد الجاب ــدة احم ــى قاع ــراق ال الع

حراســة مشــددة، 

قوات امريكية جديدة الى "الشرق االوسط"، سيناريو 
فتنمة العراق أو جدولة االنسحاب..!

* محمد صادق الحسيني
ذكــرت عــدة مجــات ومواقــع إلكترونيــة 
أوروبيــة متخصصــة فــي الشــؤون العســكرية 
معلومــات متطابقــة حــول التحــركات العســكرية 
االميركيــة فــي الشــرق االوســط .اهــم مــا جــاء 

فيهــا هــو التالــي:
أبلغــت  قــد  االميركيــة  الدفــاع  وزارة  1(ان 
ــة،  ــلحة النرويجي ــوات المس ــة للق ــادة العام القي
آالف  ثاثــة  مشــاركة  بالغــاء   ،  2٠2٠/1/16 يــوم 
جنــدي اميركــي فــي المنــاورات، التــي تجريهــا 
قــوات متعــددة الجنســيات ، مــرة كل عاميــن 
 Torms منــذ عــام 2٠٠6 ، فــي منطقــة تورمْــس
شــمال غــرب النرويــج ، والتــي يطلــق عليهــا ، ) 
 cold response( اســم الــرد البــارد ) المنــاورات
( . علمــًا ان هــذه المنطقــة ال تبعــد ســوى اقــل 
الشــمالية  روســيا  حــدود  عــن  كــم  مــن5٠٠ 

الغربيــة .
هــم  االمريكييــن  الجنــود  هــؤالء  2(ان 
االميركيــة  البحريــة  مشــاة  مــن  لــواء  قــوام 
فــي  القتاليــة  العمليــات  فــي  المتخصصيــن 
انهــم  ، كمــا  البــرودة  ظــروف جويــة شــديدة 
ســواء   ، االنــزال  عمليــات  فــي  متخصصيــن 
البحــري / ســفن إنــزال / او الجــوي / مروحيــات 
العــدو  مواقــع  علــى  اغــارة  عمليــات  لشــن   /

خاطفــة. عمليــات  خــال  مــن   ، وتدميرهــا 
ــة  ــذه الخطــوة االميركي ــا تفســيرنا له ٣(ام
االســتعدادات  اطــار  فــي  تأتــي  انهــا  فهــو 
طويلــة  مواجهــة  فــي  لانخــراط  االميركيــة 
ومــن  العراقيــة  المقاومــة  قــوات  مــع  االمــد 
يؤازرهــا فــي العــراق دون الدخــول فــي حــرب 

مــع ايــران . 

مشيرًا الى أخطاء اإلدارة األميركية الكثيرة تجاه ايران طوال العقود األربعة الماضية..

عراقجي: اغتيال الشهيد سليماني خطأ استراتيجي أرتكبته أميركا فيما 
شكل أكبر انتصار استراتيجي لشعبنا

* إلستشهاد سليماني تأثير في محور المقاومة واالرهاب التكفيري و"داعش" وفي موازنة القوة في غرب آسيا والخليج الفارسي

في حال أتخدت أوروبا اجراءات غير عادلة باستخدامها المادة 37 لالتفاق النووي..

الريجاني: الجمهورية االسالمية ستتخذ قرارا جادا في تعاونها مع الوكالة الدولية

شمخاني: التحقيق جار في حادثة تحطم 
الطائرة األوكرانية

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال اميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي االدميــرال علــي شــمخاني، 
ــا المســلحة مــا تــزال تحقــق فــي مختلــف جوانــب حادثــة تحطــم الطائــرة األوكرانيــة كالقرصنــة  إن قواتن

ــة. ــراق والحــرب اإللكتروني واالخت
ــة، قائــا:  ــرة األوكراني ــة تحطــم الطائ ــى مزاعــم البعــض فــي ســبب حادث واضــاف شــمخاني، فــي معــرض رده عل
قواتنــا المســلحة تحقــق فــي جوانــب مختلفــة مــن الحادثــة، بمــا فــي ذلــك القرصنــة واالختــراق والحــرب اإللكترونيــة.

كمــا اشــار الــى وجــود ســفينة حربيــة بريطانيــة فــي الخليــج الفارســي ووصفهــا بالمتداعيــة والمنهكــة 
واليحمــل تواجدهــا أيــة رســالة الــى ايــران.

في هجوم مزدوج بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة شمالي مأرب..

أكثر من 220 قتيال وجريحا بقصف يمني على معسكري "االستقبال" و"النصر" التابعين لمرتزقة هادي
* خسائر كبيرة بالعدة والعتاد في هجمات وعمليات قنص للجيش واللجان ضد مرتزقة العدوان السعودي االميركي في البيضاء والضالع وحجة

حذار يا اوروبا

FBI يكشف تورط النظام السعودي 
بتهريب مجرمين من أميركا

وقف مستشار ترامب لشؤون 
روسيا عن العمل

تقرير لسي ان ان يعكس الخروج المذل 
للقوات االميركية من العراق

64 % من »اإلسرائيليين« ضد منح 
نتنياهو الحصانة البرلمانية

  منظمة بدر: أميركا مستعدة إلحراق 
العراق بسبب اتفاقية الصين 

الشبان الفلسطينيون مُطلقو البالونات الحارقة 
يستأنفون هجومهم على »إسرائيل«

الجيش السوري يواصل قصفا مكثفا لمواقع 
إرهابيي النصرة بريف حلب

موسكو: تصريحات بومبيو لن تغير 
سياستنا الرضاء اميركا

العدد )1٠٣29( السنة االربعون ، االثنين 24 جمادي االول ، 1441 هـ ق ٣٠ دي 1٣98 هـ ش، 2٠ كانون الثاني 2٠2٠م على الصفحة الثالثة

شريعتمداري: ايران بهجومها على قاعدة »عين االسد«، 
دقت جرس نهاية قدرة اميركا

* ايران لن تكون البادئة في األمر وسوف ننتظر لنرى 
ما تفعلونه ثم نتخذ القرار المناسب

* مشروع القرار جاهز في مجلس الشورى االسالمي ومن االفضل 
لالوروبيين ان يتعاملوا بشكل عادل

* نواب الشعب: تنفيذ الدول االوروبية »آلية فض النزاع« ضد 
ايران عالمة دليل إذالل اميركا لتلك الدول

رئيــس  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
علــي  الدكتــور  االســامي  الشــورى  مجلــس 
الريجانــي، ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
الوكالــة  مــع  تعاونهــا  فــي  جــادًا  قــرارًا  ســتتخذ 

الذريــة. للطاقــة  الدوليــة 
واضــاف الدكتــور الريجانــي خــال الجلســة 
أمــس  االســامي  الشــورى  لمجلــس  العلنيــة 
الثــاث  االوروبيــة  الــدول  خطــوات  ان  األحــد، 
بالنســبة للقضيــة النوويــة االيرانيــة مدعــاة لاســف 
واذا اتخــدت هــذه الــدول اجــراءات غيــر عادلــة فــي 
اســتخدامها المــادة ٣7 لاتفــاق )آليــة فــض النــزاع 
ــة االســامية  ــان الجمهوري فــي االتفــاق النــووي( ف
فــي ايــران ســتتخذ قــرارا جــادا فــي تعاونهــا مــع 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
ــاث  ــة الث ــدول االوروبي ــوة ال ــان خط وأوضــح ب
بالنســبة للقضيــة النوويــة االيرانيــة وســعيهم فــي 
تفعيــل المــادة ٣6 لاتفــاق مدعــاة لاســف الشــديد 
وان احــد وزراء الــدول االوروبيــة اعلــن ان اميــركا 
انــه وفــي حــال عــدم تنفيــذ  هددتنــا وبصراحــة 
)آليــة فــض النــزاع( فــإن رســوم اســتيراد الســيارات 

انبــاء:- كشــفت وســائل االعــام  القــدس المحتلــة – وكاالت 
ــةِ المســتوطناتِ فــي مواجهــةِ  ــة عــن وضــٍع مــزٍر لجهوزي الصهيوني
أِي حــرٍب مقبلــة، ووصفــت تقاريــر صهيونيــة صــورة حــال الجبهــة 
االحتــاِل  ســلطاتِ  اخــاِل  ظــِل  فــي  جــداً،  بالقاتمــة  الداخليــة 
بتعهداتِهــا فــي توفيــِر التحصينــات، وصــرفِ الميزانيــاتِ الكافيــة 

لتوفيــِر ِنطــاِق حمايــةٍ للمســتوطنين.
الجنــودِ  مــن  عــددًا  إن  الصهيونيــة،  »هاآرتــس«  صحيفــة  وقالــت 
االســرائيليينَ علــى الحــدودِ الشَــمالية ســيفقدون حياتَهُــم نتيجــَة أي 

حــرب مرتقبــة مــن الشــمال.
ــة  ــوت« الصهيوني ــوت أحرون ــة »يديع ــفت صحيف ــار كش ــذا االط ــي ه وف
يــوم الســبت، النقــاب عــن تقريــر ســري، يتحــدث عــن إخفاقــات خطيــرة فــي 

جهوزيــة أهــم وأكبــر فرقــة بريــة بالجيــش االســرائيلي.
وذكــرت الصحيفــة ، أن التقريــر الــذي تــم إعــداده صيــف العــام 2٠18، 
ــى الجبهــة الشــمالية، خصوصــا  يكشــف مــدى عــدم االســتعداد للحــرب عل

بالفرقــة ٣19 مدرعــات، المعروفــة بفرقــة »التحطيــم«.

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر مســاعد وزيــر 
الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس 
عراقجــي، اغتيــال القائــد الشــهيد قاســم ســليماني 

ــه  خطــأ اســتراتيجيا أرتكبت
ايجــاد  الــى  أدى  اميــركا، 
ــرب  ــي غ ــر ف ــف كبي منعط
الفارســي  والخليــج  آســيا 
لــه تداعيــات جيوسياســية.
الدكتــور  واعتبــر 
كلمتــه  فــي  عراقجــي 
خــال نــدوة عقــدت أمــس 
االحــد فــي كليــة العاقــات 
الدوليــة بــوزارة الخارجيــة 
حــول »االبعــاد السياســية واالســتراتيجية الغتيــال 

قــوات قائــد 

ــدار %25. ــتزيد بمق س
االســامي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وقــال 
ليســت  المشــكلة  ان  االوروبيــة:  الــدول  مخاطبــا 
فــي تصرفــات طهــران وانتــم مــن انتقدتــم اميــركا 
ولمــرات عــدة بســبب خروجهــا مــن االتفــاق النــووي 
الفتــا ان المشــكلة هــي فــي التهديــد االميركــي 
ــج نهجــا  ــة ان تنته ــة قوي ــة اوروبي ــر دول ــذي يجب ال

ــادال. ــر ع ــا وغي ــر الئق غي
ــي  ــة االســامية ف ــا: ان الجمهوري واوضــح قائ

ايــران ليســت مــن دعــاة التهديــد وقبــل اكثــر مــن 
عــام ونيــف مــن التصرفــات العدائيــة االميركيــة 
تكتفــي  اوروبــا  فــإن  النوويــة  للقضيــة  بالنســبة 
تأنــت  السياســية وان طهــران  البيانــات  باصــدار 

كثيــرا.
واضــاف الدكتــور الريجانــي: نعلنهــا صراحــة 
فــي  عادلــة  غيــر  اجــراءات  أوروبــا  أتخــذت  اذا 
اســتخدامها المــادة ٣7 لاتفــاق )آليــة فــض النــزاع( 

كيهــان العربــي - خــاص:- اعلنــت مصــادر عســكرية يمنيــة لصحيفتنــا عــن 
ســقوط أكثــر مــن 9٠ قتيــا وأكثــر مــن 1٣٠ جريحــا مــن ميليشــيات الرئيــس 
ــى  ــادي بقصــف صاروخــي عل ــه منصــور ه ــد رب ــارب عب ــي المســتقيل اله اليمن

ــأرب. ــي شــمال محافظــة م ــي ف معســكر »االســتقبال« التدريب

وأكــدت قنــاة »اســكاي« انــه ســقط أكثــر مــن 9٠ قتيــا و1٣٠ جريحــا فــي 
حصيلــة جديــدة للهجــوم اليمنــي علــى معســكر »االســتقبال« التابــع لقــوات 

هــادي فــي مــأرب باليمــن.
وقــال مصــدر عســكري لموقــع لصحيفتنــا، إن هجومــا بقصــف صاروخــي 

وطائــرات مســيّرة اســتهدف معســكر »االســتقبال« التدريبــي ومعســكر »النصر«، 
القريبيــن مــن جبــال الفرضــة التابعــة لمديريــة نهــم، شــمال مدينــة مــأرب.

وذكــرت وســائل اعاميــة ســعودية واخــرى مواليــة لقــوات »منصــور هــادي«، 
أّن ســبعين عنصــرًا قتلــوا علــى األقــل فــي الهجــوم، وأن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن 


