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روسيا تدعو تركيا للكف عن إصدار بيانات 
استفزازية بشأن سوريا

وكاالت:   – موســكو 
الخارجيــة  وزارة  دعــت 
للكــف  تركيــا  الروســية 
بيانــات  إصــدار  عــن 
اســتفزازية بشــأن ســوريا.
وزارة  وكانــت 
الروســية  الخارجيــة 
الروســى  والكرمليــن 
ــا، إن  ــان لهم ــي بي ــا ف قالت
أنقــرة هــى ســبب تدهــور 
األوضــاع فــى إدلــب، ونقــا 

عــن وكالــة ســبوتنيك، قالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية ماريــا زخاروفــا، إن الوضــع فــى إدلــب قــد 
مزمــن. بشــكل  بإلتزاماتهــا  توفــى  لــم  أنقــرة  ألن  ســاء 

وذكــرت »زخاروفــا«، أنهــم يتوقعــون مواصلــة العمــل مــع تركيــا لحــل المشــكلة فــي إدلــب، وأنهــم 
يعملــون علــى إعــداد برنامــج لهــذا األمــر.

كمــا قالــت زخاروفــا: »نتوقــع مــن ممثلــي روســيا وتركيــا مواصلــة جهودهــم إليجــاد حــل شــامل لمشــكلة 
ــم إنشــاء جــدول  ــا يت ــرًا. وحاليً ــرة مؤخ ــي أنق ــد الروســي ف ــث كان الوف ــة«، حي ــرة المقبل ــي الفت ــب ف إدل

االتصــاالت الجديــدة بيــن المؤسســات، وســيتم إلقــاء بيــان متعلــق بهــذا الموضــوع.

وكاالت:   – جنيــف 
ســوريا  منــدوب  قــال 
األمــم  فــي  الدائــم 
المتحــدة بشــار الجعفــري 
القضــاء  تريــد  أميــركا  إن 
ال  أســتانة  مســار  علــى 
ســيما مــع تطــورات إدلــب، 
جلســة  أن  إلــى  ويشــير 
حولهــا  األمــن  مجلــس 
كانــت طارئــة، الفتــًا إلــى 
السياســي  الصــراع  أن 

تحــوّل إلــى تصعيــد عســكري وال يمكــن التهدئــة 
إدلــب. فــي  حاليــًا 

قــال منــدوب ســوريا الدائــم فــي األمــم المتحدة 
بشــار الجعفــري، إن جلســة مجلــس األمــن حــول 

إدلــب كانــت طارئــة وغيــر مدرجــة فــي المواعيــد.
ــةٍ ضمــن برنامــج  ــري خــال مداخل وأشــار الجعف
»لعبــة األمــم« علــى شاشــة المياديــن، إلــى أن تزامــن 
الجلســة حــول إدلــب مــع جلســة »صفقــة القــرن« 
ــى الجلســة الخاصــة  ــة عل ــا للتغطي ــة إنم ليــس صدف
بفلســطين، موضحــًا أن »6 دول حاليــًا فــي مجلــس 
شــمال  لحلــف  ينتمــون  بلجيــكا  برئاســة  االمــن 
األطلســي لذلــك يُنفــذ المجلــس خطــط األطلســي«.
وتابــع: »الواليــات المتحــدة ودول غربيــة تريــد 
تتعلــق  لحســابات  ســوريا  فــي  تركيــا  توريــط 

بروســيا«.
واعتبــر أن دول غربيــة تقــول إن مســار أســتانة 
لــم يعــد وارداً، مشــددًا علــى أن أميــركا تريــد القضــاء 

علــى هــذا المســار ال ســيما مــع تطــورات إدلــب.
الجعفــري رأى أن الصــراع السياســي تحــوّل 
إلــى تصعيــد عســكري وال يمكــن التهدئــة حاليــًا 

ــب. فــي إدل
الدفــاع  وســائط  تصــدت  اخــرى  جهــة  مــن 
أمــس  ليلــة  منتصــف  قبيــل  الســوري  الجــوي 
الجــوالن  فــوق  مــن  قادمــة  معاديــة  لصواريــخ 
قبــل  منهــا  عــددًا  وأســقطت  المحتــل  الســوري 

أهدافهــا. إلــى  وصولهــا 
ــه تــم رصــد صواريــخ  ــال مصــدر عســكرى ان وق

مؤكدا انه ال يمكن التهدئة حاليًا في إدلب..

الجعفري: أميركا تريد القضاء على مسار أستانة ال سيما مع تطورات إدلب
*الدفاعات السورية تتصدى لعدوان  صهيوني بالصواريخ  

وتسقط عددا منها قرب دمشق
*الجيش السوري يحرر أورم الصغرى غرب حلب ويواصل عملياته 

ضد التنظيمات اإلرهابية في أورم الكبرى ومحيطها

معاديــة قادمــة مــن فــوق الجــوالن الســوري المحتــل 
دفاعنــا  منظومــات  معهــا  تعاملــت  الفــور  وعلــى 
ــى  ــل الوصــول إل ــا قب ــدداً منه ــقطت ع الجــوي وأس

أهدافهــا.
الدفاعــات  لصواريــخ  مشــاهد  رصــد  تــم  و 
مــن  عــددًا  وتســقط  تنطلــق  الســورية  الجويــة 
الصواريــخ المعاديــة فــي ســماء الجهــة الجنوبيــة 

دمشــق. لمحيــط  الغربيــة 
االســبوع  الســوري  الجــوي  الدفــاع  وتصــدى 
ــخ اســتهدف  الماضــي لعــدوان إســرائيلي بالصواري

وأســقط  الجنوبيــة  والمنطقــة  دمشــق  محيــط 
معظــم الصواريــخ قبــل وصولهــا إلــى أهدافهــا.

ومــع كل اندحــار للتنظيمــات اإلرهابيــة أمــام 
ــال اإلســرائيلي  ــش الســوري يتدخــل االحت الجي
ويحــاول االعتــداء علــى ســورية فــي محاولــة لرفــع 

معنويــات اإلرهابييــن المنهــارة.
مــن جانبهــا حــررت وحــدات الجيــش العربــي 
حلــب  غــرب  الصغــرى  أورم  قريــة  الســوري 
اإلرهابيــة  التنظيمــات  ضــد  عملياتهــا  وواصلــت 
ــر  فــي أورم الكبــرى ومحيطهــا بالريــف الغربــي عب

لتحصيناتهــا. مكثفــة  اســتهدافات 
وذكــر مراســل ســانا فــي حلــب أن وحــدات 
الجيــش وبعــد تحريرهــا أمــس قريــة كفرجــوم 
ومنطقتــي جمعيــة المهندســين األولــى والثانيــة 
تابعــت عملياتهــا ضــد إرهابيــي “جبهــة النصــرة” 
علــى  معــه  المتحالفــة  اإلرهابيــة  والمجموعــات 
غــرب  الصغــرى  أورم  قريــة  باتجــاه  عــدة  محــاور 
اإلرهابييــن  مقــرات  الدولــي مســتهدفة  الطريــق 

المختلفــة. الناريــة  بالوســائط  وتحصيناتهــم 

بكين تندد بقرار واشنطن اتهام عسكريين 
صينيين بالقرصنة

بكيــن – وكاالت: نــددت وزارة الدفــاع الصينيــة، 
بقــرار وزارة العــدل األميركيــة توجيــه اتهامــات إلــى 
وســرقة  بالقرصنــة  صينييــن  عســكريين  أفــراد 
بيانــات مــن شــركة ائتمــان أميركيــة، محــذرة مــن 
أن مثــل هــذا الســلوك قــد يلحــق مزيــدا مــن الضــرر 
فــي  ذلــك  جــاء  الثنائيــة،  العســكرية  بالعاقــات 
تصريــح للمتحــدث باســم وزارة الدفــاع الوطنــي 
ــر  ــان وزي ــى إع ــا عل ــيان« تعليق ــة »وو تش الصيني
ــح اتهــام ضــد  ــار« لوائ ــام ب ــي »ويلي ــدل األميرك الع

 »Equifax« أربعــة أعضــاء مــن جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي بتهمــة اختــراق أنظمــة وكالــة االئتمــان
ــي.  ــون أمريك ــن 145 ملي ــر م ــخصية ألكث ــات ش ــرقة معلوم ــام 2017 وس ع

وقــال تشــيان  فــي تصريــح إن »لوائــح االتهــام ال أســاس لهــا مــن الصحــة علــى اإلطــاق، وهــي 
ممارســات هيمنــة وتســلط قضائــي، وإن الصيــن تعــارض بشــدة هــذه األعمــال وتنــدد بهــا«.

بروكســل – وكاالت: صــوت 543 مشــرعًا فــي 
لصالــح  آخريــن«   39 »مقابــل  األوروبــي  البرلمــان 
الصفقــة التفاوضيــة التــي يرغــب كبيــر مفاوضــي 
اســتخدامها  بارنييــه،  مايــكل  األوروبــي،  االتحــاد 
خــال مفاوضــات التجــارة المقبلــة مع العضو الســابق 
ــي  ــان األوروب ــى البرلم ــا، وتبن ــل بريطاني ــي التكت ف
بأغلبيــة، نصًــا ينطــوي علــى األوضــاع الرئيســية 
ــق بالمفاوضــات، فيمــا  بالنســبة لبارنييــه فيمــا يتعل

امتنــع 69 مشــرعًا عــن التصويــت.
نيــوز«  ســي  بــي  »إيــه  شــبكة  وذكــرت   
األميركيــة، أن الــدول األعضــاء الـــ 27 الباقيــة فــي 
مقترحــات  تــدرس  تــزال  ال  األوروبــي  االتحــاد 
بارنييــه للعاقــات التجاريــة مــع المملكــة المتحــدة 
مــا بعــد خروجهــا مــن التكتــل )بريكســت(، غيــر أنــه 
ــا  ــك المقترحــات عندم ــوا تل ــع أن يدعم ــن المتوق م
يجتمــع وزراء الشــئون األوروبيــة فــي بروكســل فــي 

ــاري. ــر الج ــهر فبراي ــن ش الـــ 25 م
و مــن جهتــه أعتــرف وزيــر بحكومــة رئيــس 
بــأن  جونســون  بوريــس  البريطانــي  الــوزراء 
البريكســت سيســبب ســنوات مــن االرتبــاك علــى 
الحــدود مــع فــرض قيــود علــى التجــارة، بحســب مــا 

البريطانيــة. ذكــرت صحيفــة »اندبندنــت« 

نيويورك تايمز: ترامب يعين موالين له في مناصب 
رئيسية بالبيت األبيض

وكاالت:   – واشــنطن 
قالــت صحيفــة »نيويــورك 
الرئيــس  إن  تايمــز« 
ــب  ــد ترام ــي دونال األميرك
قــام بعــدد مــن التغييــرات 
بيــن الموظفيــن بالبيــت 
أن  لضمــان  األبيــض 
بــكادر  محاطــا  يكــون 
فــي  لــه  المواليــن  مــن 
حتــى  الغربــي،  الجنــاح 
عــدد  علــى  مــع هجومــه 

متنامــي بشــكل غيــر مســبوق مــن األعــداء المتصوريــن لــه، ومــن بينهــم رئيــس موظفيــه الســابق وأحــد 
الديمقراطييــن. منافســيه  وأحــد  باالنحيــاز  اتهمــه  ومحلــف  العــزل  شــهود 

الســابقة للرئيــس وأحــد  البيــت األبيــض عــن عــودة هــوب هيكــس، مديــرة االتصــاالت  وأعلــن 
مستشــاريه المقربيــن، وعــززت هــذه الخطــوة مــن وضــع جاريــد كوشــنر صهــر الرئيــس ترامــب، وتشــير 

إلــى تراجــع نفــوذ القائــم بأعمــال رئيــس موظفــي البيــت األبيــض مايــك مولفانــي.
ــة.  ــرت الصحيف ــا ذك ــا لكوشــنر، بحســب م ــدم تقاريره وســتعمل هيكــس كمستشــارة للرئيــس، وتق
وجــاءت عودتهــا إلــى جانــب الرئيــس بعــد تبرئتــه فــي محاكمــة العــزل لتشــير إلــى ســعى ترامــب إلعــادة 
ــة الذيــن  ــراد العائل ــاء وأف ــه بشــدة مــن األصدق ــر المتفانــي ل ــه مــن الفريــق الصغي ــع أفضــل مــا يمكن تجمي

ســاعدوه فــي تحقيــق انتصــاره غيــر المتوقــع فــي انتخابــات عــام 2016.

كابــل – وكاالت: دارت اشــتباكات بيــن 
ــة  ــي حرك ــة ومقاتل ــة األفغاني ــوات الحكوم ق
والعشــرين ســاعة  األربــع  طالبــان خــال 
تصريحــات  مــن  الرغــم  علــى  الماضيــة 
مســؤولين أميركييــن عــن حــدوث انفراجــة 
ــات ســام  ــي محادث ــة ف ــام الماضي ــي األي ف
تهــدف إلنهــاء الصــراع القائــم منــذ 18 عامــا.

اســتمرار  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي  المتناحريــن  الطرفيــن  مفاوضــات 
ــة الدوحــة تحدثــت كل  العاصمــة القطري
مــن طالبــان والقــوات الحكوميــة عــن 

اشتباك طالبان والقوات األفغانية رغم الحديث 
عن انفراجة في محادثات السالم

األرض. علــى  اشــتباكات 
وقالــت وزارة الدفــاع األفغانيــة إن قائــدا 
كبيــرا بطالبــان لقــي مصرعــه فــي ضربــة 
جويــة بإقليــم بلــخ بشــمال البــاد مســاء 

الماضــي. الخميــس 
”أســفرت  بيــان  فــي  الــوزارة  وذكــرت 
القــوات  نفذتهــا  موجهــة  جويــة  ضربــة 
الجويــة األفغانيــة عــن مقتــل مولــوي ســردار 
محمــد، أحــد األعضــاء البارزيــن فــي اللجنــة 

آخريــن“. وثمانيــة  بطالبــان  العســكرية 
المتحــدث  مجاهــد  اهلل  ذبيــح  وقــال 
باســم طالبــان إن مقاتلــي الحركــة قتلــوا 
ســتة جنــود أفغــان منهــم ضابطــان، فــي 
هجــوم علــى نقطــة تفتيــش فــي إقليــم 

البــاد. بشــمال  قنــدوز 

مسؤول عسكري أميركي: روسيا والصين 
تمثالن تهديدا على تواجدنا في إفريقيا

واشــنطن – وكاالت: أعلــن قائــد القــوات البريــة 
ــر، أن  ــرال روجــر كلوتي ــا الجن ــة فــي إفريقي األميركي
روســيا والصيــن تمثــان تهديــدا علــى الواليــات 
المتحــدة فــي القــارة اإلفريقيــة. وفقــا لوكالــة روســيا 
اليــوم. وخــال مؤتمــر صحفــي عبــر الهاتــف، عجــز 
الجنــرال األميركــي عــن تســمية أي دول محــددة 
ــدث  ــه تح ــي«، لكن ــود روس ــا، ذات »وج ــي إفريقي ف
عــن نشــاط مــن وصفهــم بـــ »مرتزقــة روس« فــي 
ــا إنهــم يقومــون باســتخراج  ــة، قائ ــارة اإلفريقي الق
المــوارد الطبيعيــة، األمــر الــذي نفتــه موســكو أكثــر 

مــن مــرة.
»الشــباب«  حركــة  كلوتيــر  اعتبــر  كمــا 
الصوماليــة المرتبطــة بتنظيــم »القاعــدة« أحــد أكبــر 

إفريقيــا. فــي  التهديــدات 
األوضــاع  نتابــع  »نحــن  الجنــرال:  وأضــاف 
باهتمــام، لكــن المنافســة مــع روســيا والصيــن فــي 

القــارة تتســم بأهميــة خاصــة«.

مشرعو البرلمان األوروبي يدعمون 
صفقة التفاوض ما بعد بريكست

قالت سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السالم:
جعل اهلل اإليمان تطهيرًا لكم من الشرك، والصالة 
تنزيهًا لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس، ونماًء في 
الرزق، والصيام تثبيتا لإلخالص، والحج تشييدًا للدين
 * رياحين الشريعة ج1 ص312

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 18 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 4 دقائق
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 28 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 52 دقيقة

*ممثل المرجعية الدينية  يحذر من بعض الممارسات غير االخالقية 
المنتشرة في المجتمع ويدعو السعي الى تقليلها

*نائب قائد العمليات المشتركة يعلن انتهاء المرحلة 
األولى من عمليات ابطال العراق

*خبير أمني: اميركا تفتعل الهجمات على قواعدها 
الستهداف الحشد الشعبي

لكونه لم يحسم حتى اآلن أمر تكليف أي وزير في حكومته المرتقبة..

قلق برلماني من عدم حسم عالوي لتسمية الكابينة الوزراية لحكومته
*العمليات المشتركة تكشف وجود مخططات الستهداف بغداد والمحافظات الجنوبية

الــوزراء  رئيــس  يواصــل  وكاالت:   – بغــداد 
المكلــف محمــد توفيــق عــاوي حواراتــه مــع القــوى 
خــال  تشــكيلته  إكمــال  أجــل  مــن  السياســية 
المــدة الدســتورية التــي تنقضــي مــع نهايــة الشــهر 
الحالــي، وســط قلــق ابــداه بعــض النــواب حيــال 

ــك. ذل
الفتح،امــس   تحالــف  عــن  نائــب  وكشــف 
الجمعــة، أن رئيــس الــوزراء المكلــف محمــد توفيــق 
عــاوي لــم يحســم حتــى اآلن أمــر تكليــف أي 

وزيــر فــي حكومتــه المرتقبــة.

  وقــال النائــب محمــد كريــم، فــي تصريــح 
هنــاك  إن  الجديــد«،  »العربــي  اوردتــه  صحفــي، 
تشــكيلة  بشــأن  السياســية  الكتــل  بيــن  جــدال 
الــوزراء  رئيــس  أن  موضحــا،  عــاوي،  حكومــة 
ــة اآلن أمــر تكليــف  ــى غاي ــم يحســم إل ــف ل المكل

المرتقبــة. فــي حكومتــه  وزيــر  أي 
  واضــاف كريــم أن »دليــل عــدم حســم رئيــس 
الــوزراء المكلــف محمــد توفيــق عــاوي اختيــار 
وزرائــه، هــو أنــه ال يــزال إلــى غايــة اآلن يلتقــي 
رؤســاء الكتــل والشــخصيات السياســية لاتفــاق 

علــى الكابينــة الوزاريــة«.   كمــا عبّــر عضــو مجلس 
النــواب محمــد الكربولــي، عــن قلقــه مــن احتمــال 
تكليــف وزراء مــن »الوجــوه الجديــدة«، مضيفــا، فــي 
ــر  ــا يثي ــر«: »أشــد م ــع »تويت ــى موق ــه عل ــدة ل تغري
القلــق هــو أن المكلــف بتشــكيل الحكومــة المقبلــة 
قــد يلجــأ إلــى اختيــار أســماء بعيــدة عــن الواقــع 
السياســي لمجــرد مــلء تشــكيلته الوزاريــة بوجــوه 
ــرة والتخصــص«. ــدة بغــض النظــر عــن الخب جدي

  وكلــف رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح، مطلع 
شــباط الحالــي، وبشــكل رســمي محمــد توفيــق 
عــاوي بتشــكيل الحكومــة المقبلــة، بعــد اســتقالة 
وبحســب  المهــدي،  عبــد  عــادل  الــوزراء  رئيــس 
ــه  ــا لتســمية حكومت ــاوي 30 يوم ــام ع الدســتور ام

ــة. ــل الثق ــام البرلمــان لغــرض ني ــا ام واعانه
  ويواصــل المتظاهــرون فــي بغــداد، ومحافظــات 
وســط وجنــوب العــراق، احتجاجاتهــم للشــهر الرابــع 
الحكومــة  رئيــس  اســتقالة  رغــم  التوالــي  علــى 
عــادل عبــد المهــدي، مطالبيــن بحــل البرلمــان، 
ومحاكمــة المتورطيــن بقتــل المتظاهريــن، وإجــراء 

ــرة. ــات مبك انتخاب

مؤكدة ان شعبنا بوحدته سيحّطم كل المؤامرات الصهيو أميركية..

حماس تطالب سلطة عباس بوقف التنسيق األمني مع العدو وإطالق يد المقاومة
*اإلعالم الصهيوني يزعم  اطالق حماس صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر!

غــزة – وكاالت: طالبــت حركــة المقاومــة 
اإلســامية »حمــاس«، الســلطة الفلســطينية 
بإطــاق يــد المقاومــة فــي الضفــة الغربيــة 
ــن صــوت فلســطين الحــر  ــر ع ــة لتعب المحتّل
للقــدس  ونصــرة  ترمــب،  لصفقــة  الرافــض 

األقصــى. والمســجد 
ــر  ــاس ماه ــة حم ــي حرك ــادي ف ــال القي وق
حاشــدة  جماهيريــة  مســيرة  خــال  صبــرة 
نظمتهــا الحركــة شــرق مدينــة غــزة إّن »هــذه 
الصفقــة جريمــة بحــق فلســطين والقــدس 
ــن يكــون  ــا، ول ــة، وهــي جريمــة ال نقبله واألمّ

لهــا أي فرصــة للتنفيــذ أو النجــاح«.
فــي  إلخواننــا  »نقــول  صبــرة:  وأضــاف 
حقيقيــة  فرصــة  الصفقــة  هــذه  إّن  الســلطة 
األبــد،  وإلــى  أوســلو  اتفاقيــة  وفــاة  إلعــان 
وننفــكّ مــن التعــاون مــع المحتــل«. داعيًــا 
ــل  إيّاهــا إلــى وقــف التنســيق األمنــي والتحل

الســابقة. االتفاقيــات  مــن 
وشــدّد علــى أّن مدينــة القــدس ســتبقى 
وأّن  لفلســطين،  أبديــة  عاصمــة  موحّــدة 
»شــعبنا بوحدتــه ســيحّطم كل المؤامــرات 

أمريكيــة«. الصهيــو 
القيــادي  وأشــار 
إلــى أن  فــي حمــاس، 
ليســوا  الفلســطينيين 
صفقــة  فــي  طرًفــا 
القــرن. مضيًفــا: »هــذه 
مــن  إجــرام  وصفــة 
ترمــب ونتنياهــو، لكنهــا 
لــن تمــر، ولــن يكــون 
لهــا أي فرصــة للنجــاح«.

عقــد  إلــى  ودعــا 
ــادي المؤقــت مــن  اجتمــاع فــوري لإلطــار القي
ــرن«.  ــة الق ــقاط »صفق ــة إلس ــع خّط ــل وض أج
فــي  ال  لتحويــل  األوان  »آن  أنّــه  مؤّكــدًا 

األرض«. علــى  ال  إلــى  اإلعــام 

الضفــة  فــي  شــعبنا  جماهيــر  دعــا  كمــا 
الغربيــة المحتّلــة والشــتات وأمّتنــا العربيــة 
رفضًــا  حاشــد  حــراك  إلــى  واإلســامية 
ــى  ــدّدًا عل ــة. مش ــرن« األمريكي ــة الق لـ«صفق
ــه،  ــه وثوابت ــازل عــن حقوق ــن يتن أّن شــعبنا ل

المحتــل«. مقاومــة  وســيواصل 
إعــام  وســائل  زعمــت  جانبهــا  مــن 
صهيونيــة ، أن حركــة حمــاس أطلقــت، صبــاح 
اليــوم الجمعــة، صواريــخ تجريبيــة مــن قطــاع 

غــزة باتجــاه البحــر.
وقــال موقــع »0404« العبــري، إن إطــاق 
وســط  مــن  جــرى  التجريبيــة  الصواريــخ 
ضمــن  وذلــك  البحــر؛  نحــو  غــزة  قطــاع 
لتحســين  القســام،  كتائــب  محــاوالت 

العســكرية. قدراتهــا 


