
7 تتمات
عراقجي: ليس لدينا ..تتمة

عليهــا بالنســبة إليــران، وال يوجــد تفــاوض فــي هــذا الشــأن. وفيمــا يخــص القضايــا األخــرى، 
كل هــذا يتوقــف علــى كيفيــة تنفيــذ االتفــاق النــووي، أمــا بخصــوص أمــن الخليــج الفارســي فهــذه 
قضيــة يمكــن أن تكــون موضــع حــوار بيــن دول المنطقــة دون تدخــل خارجــي، يمكــن مناقشــة 

األمــن اإلقليمــي بشــكل جماعــي.

عسكريون صهاينة يكشفون ..تتمة
ونفــذت الســلطة الفلســطينية التــي أبــدت غضبهــا الشــديد مــن اتفاقيــات التطبيــع العربيــة 
ــو  ــة أب ــت الشــكوى رســميا ضــد حكوم ــا، وقدم ــة”، تهديداته ــا بـــ “الخياني ــي وصفته ــرة، الت األخي

ــي. ــون الدول ــا للقان ــي، الســتيرادها منتجــات المســتوطنات، خالف ظب

النجباء: المقاومة االسالمية ..تتمة
فنية تابعة للقوات األميركية في منطقة المسيب بمحافظة بابل.

هــذا وأفــادت مصــادر عراقيــة عــن تنفيــذ عمليــة خامســة اســتهدفت رتــاًل للدعــم اللوجســتي 
للقــوات االحتــالل األمريكــي فــي منطقــة أبــو غريــب بمحافظــة بغــداد.

هــذا وشــن مســلحون مجهولــون فجــر أمــس الســبت هجومــًا بواســطة صواريــخ الكاتيوشــا 
اســتهدف محيــط مطــار بغــداد الدولــي قــرب القاعــدة االميركيــة.

وكشــف مصــدر امنــي ان أربعــة صواريــخ اســتهدفت محيــط المطــار قــرب القاعــدة االميركيــة، 
فيمــا أطلقــت منظومــة الC-RM المضــادة للصواريــخ نيرانهــا للدفــاع عــن القاعــدة العســكرية 
ــار،  ــن المط ــة م ــق القريب ــي المناط ــن ف ــازل المواطني ــن من ــدد م ــرر ع ــبب تض ــا س ــة، م االمريكي
وكشــف المصــدر االمنــي ان موقــع اطــالق صواريــخ الكاتيوشــا مــن منطقــة حــي الجهــاد القريبــة 
مــن مطــار بغــداد الدولــي، فيمــا لــم يســفر الهجــوم عــن اي خســائر فــي االرواح ســوى اضــرار ماديــة 

ــكات المواطنيــن. لممتل
مــن جانبــه أكــد وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين، أن العــراق ســيفاوض إدارة الرئيــس 

االميركــي جــو بايــدن بشــأن الحــوار االســتراتيجي والوجــود األميركــي.
ونقــل بيــان لــوزارة الخارجيــة عــن حســين، قولــه خــالل محاضــرة فــي مركــز النهريــن 
للدراســات االســتراتيجية »ســنطلب مــن اإلدارة االميركيــة الجديــدة اســتمرار اجتماعــات الحــوار 

االســتراتيجي وتحديــد فريــق التفــاوض الجديــد مــن جانبهــم”.
وأضــاف كمــا ســيتم »بحــث الموضوعــات األمنيــة والعســكرية المتعلقــة بتواجــد القــوات 

األميركيــة فــي العــراق«.

الصحة العالمية: من ..تتمة
ــا، إن  ــي بريطاني ــن ف ــر المســؤولين الطبيي ــي، كبي ــال البروفيســور كريــس ويت ــه ق مــن جانب
ــى التحســن فــي كل مــن عــدد المصابيــن  ــة الحظــت عالمــات محــددة عل »الحكومــة البريطاني

ــا ومعــدالت دخــول المستشــفيات«. ــي بريطاني ــا ف ــروس كورون بفي
ــات، كان  ــي أحــدث البيان ــه ف ــول إن ــي: »يســعدني أن أق ــي أضــاف ويت وخــالل مؤتمــر صحف
هنــاك تحــواًل انخفــض عــدد األشــخاص المصابيــن بالعــدوى«. فــي الوقــت الــذي حــّذر  فيــه مــن 
أن أحــدث التقديــرات تُظهــر أن حوالــي واحــدًا مــن كل 55 شــخصًا فــي بريطانيــا باســتثناء أولئــك 
الموجوديــن فــي المستشــفيات أو دور الرعايــة أو إعــدادات حدســية أخــرى، أصيــب بالفيــروس فــي 

16 كانــون الثاني/ينايــر.

قريباً.. اللقاح االيراني..تتمة
ــة  ــي طبيعي ــة فه ــار جانبي ــاك أي آث ــت هن ــة، وإذا كان ــة طارئ ــدر كحال ــه تص ــع تراخيص  وجمي

ــا. تمام
واشــار مســاعد وزارة  الصحــة الــى أن تاريــخ ايــران فــي انتــاج اللقاحــات يعــود الــى 100 عــام، وهــي 

مــن أقــدم الــدول المنتجــة للقاحات.
واضــاف: أن ايــران لهــا تاريــخ رائــع فــي إنتــاج اللقاحــات، وهنــاك دولتــان مســلمتان فقــط فــي 
العالــم تنتــج اللقــاح، ايــران وإندونيســيا، وال توجــد دولــة مســلمة أخــرى فــي هــذا المجــال منوهــا 

الــى تصديــر بعــض اللقاحــات االيرانيــة الــى دول المنطقــة.

ظريف: على اإلدارة..تتمة
و اكــد الوزيــر ظريــف بــان االدارة االميركيــة الجديــدة يمكنهــا ازاحــة مســتبدي الــراي الفاشــلين 

والتوجــه نحــو الســالم والســلوك الحســن.
ــدة  ــة الجدي ــام اإلدارة األميركي ــارات المتاحــة ام ــى الخي ــر« إل ــى »تويت ــدة عل ــي تغري واشــار ف
وكتــب: تواجــه اإلدارة األميركيــة الجديــدة خيــارا أساســيا: فبامــكان هــذه االدارة متابعــة سياســات 
ــح  ــا أن تزي ــي أو يمكنه ــون الدول ــاون والقان ــرام التع ــدم احت ــي ع الماضــي الفاشــلة واالســتمرار ف

ــراي الفاشــلين وتتجــه نحــو الســالم والســلوك الحســن. مســتبدي ال
ــد  ــام 2016، تعه ــي ع ــس ف ــب الرئي ــح لمنص ــب كمرش ــد ترام ــة إن ،دونال ــر الخارجي ــال وزي وق
ــرة  ــن خــالل فت ــرب آســيا، لك ــي غ ــى الحــروب ف ــا عل ــركا وأمواله ــاء أمي ــدار دم ــن إه ــف ع بالتوق
وجــوده فــي منصبــه، قــام ترامــب بــداًل مــن ذلــك باحتجــاز الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة وإشــعال 

االنقســامات.
وفــي مقــال لــه فــي مجلــة »فوريــن أفريــز«، كتــب الدكتــور ظريــف: يمكــن للرئيــس األميركــي 
الجديــد جــو بايــدن أن يختــار طريقــا أفضــل مــن خــالل إنهــاء سياســة ترامــب الفاشــلة المتمثلــة 
فــي »الضغــط األقصــى« والعــودة الــى الصفقــة التــي تخلــى عنهــا ســلفه، وإذا فعــل ذلــك فســتعود 
ايــران بالمثــل الــى التنفيــذ الكامــل اللتزاماتنــا بموجــب االتفــاق النــووي، ولكــن إذا أصرت واشــنطن 

بــداًل مــن ذلــك علــى إلغــاء التنــازالت، فســتضيع هــذه الفرصــة.
واعتبــر أن أميــركا ال تســتطيع بســهولة التراجــع عــن الضــرر الــذي تســببت فيــه أفعالهــا، لكــن 
يمكــن إلدارة جديــدة أن تعالــج خطــأ فادحــا واحــدا لســابقتها، وهــو انســحاب ترامــب فــي 2018 مــن 
ــة حــرب  ــدأ حمل ــم ب ــرًا متعــدد األطــراف، ث ــذي نســف إنجــازًا دبلوماســيًا كبي ــووي، ال ــاق الن االتف
اقتصاديــة حــادة تســتهدف الشــعب اإليرانــي، ممــا أدى فــي الواقــع إلــى معاقبــة إيــران اللتزامهــا 

باتفاقيــة أقرتهــا األمــم المتحــدة.
ولفــت الــى أن »العقوبــات جعلــت مــن المســتحيل تقريبــا علــى إيــران اســتيراد حتــى العناصــر 
ــم  ــذه المصاعــب ل ــى أن »ه ــت نفســه عل ــي الوق ــا«، مشــدداً ف ــاء كورون ــة للتصــدي لوب المطلوب
تجبرنــا علــى االستســالم، ولــم ينهــار اقتصادنــا أو تتغيــر حســاباتنا االســتراتيجية، والضغــط علــى 

إيــران أدى مــرارًا وتكــرارًا - وســيؤدي دائمًــا - إلــى عكــس النتيجــة المرجــوة تمامًــا”.
ورأى أن »تخلــي واشــنطن عــن االتفــاق النــووي أثبــت شــيًئا واحــدًا - أن توقيــع وزيــر خارجيــة 
ــب  ــل ترام ــزز تجاه ــا ع ــوي، كم ــدة الق ــات المتح ــس الوالي ــع رئي ــن توقي ــر م ــه وزن أكب ــران ل إي
ــع  ــرار مجلــس األمــن التاب ــووي ولكــن ق ــاق الن ــات المتحــدة - ليــس فقــط االتف اللتزامــات الوالي
ــر  ــريك غي ــدة ش ــات المتح ــأن الوالي ــاع ب ــة - االنطب ــى الصفق ــادق عل ــذي ص ــدة ال ــم المتح لألم

موثــوق بــه”.
هــذا وشــدد ظريــف علــى أن »إيــران زادت مــن قدراتهــا النوويــة بشــكل كبيــر منــذ أيار/مايــو 
ــي تســمح  ــة، والت ــة النووي ــرة 36   مــن االتفاقي ــع الفق ــا م ــق تمامً ــا يتف ــك بم ــت ذل ــا فعل 2019، لكنه
إليــران بالتوقــف عــن تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب االتفــاق إذا توقــف موقــع آخــر عــن أداء التزاماتــه 

الخاصــة”. 
كمــا قــال: »ال يــزال بإمــكان إدارة بايــدن المقبلــة إنقــاذ االتفــاق النووي، ولكن فقط إذا اســتطاعت 
ــات المتحــدة مســتعدة ألن  ــات أن الوالي ــي واشــنطن إلثب ــة ف حشــد اإلرادة السياســية الحقيقي
ــات  ــع العقوب ــاء جمي ــدأ اإلدارة بإلغ ــة. يجــب أن تب ــود الجماعي ــي الجه ــا ف ــون شــريًكا حقيقيً تك
المفروضــة أو المعــاد فرضهــا أو إعــادة تســميتها منــذ تولــي ترامــب منصبــه. بدورهــا، ســتلغي إيــران 
ــووي. وســيقرر  ــاق الن ــن االتف ــاب انســحاب ترامــب م ــي أعق ــا ف ــي اتخذته ــع اإلجــراءات الت جمي
الموقعــون الباقــون علــى الصفقــة بعــد ذلــك، مــا إذا كان ينبغــي الســماح للواليــات المتحــدة 

باســتعادة المقعــد علــى الطاولــة الــذي تخلــت عنــه فــي عــام 2018”.
وحــّذر وزيــر الخارجيــة مــن أنــه »ســتتعرض هــذه العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات للخطــر إذا 

طالبــت واشــنطن أو حلفاؤهــا فــي االتحــاد األوروبــي بشــروط جديــدة التفــاق تــم إنشــاؤه بالفعــل 
بعنايــة خــالل ســنوات مــن المفاوضــات”.

أيضــًا شــدد ظريــف علــى أن ايــران »قــادرة علــى حــل مشــاكلها الخاصــة فــي المنطقــة، شــرط أال 
يقــوم األجانــب بالتخريــب ألجــل تحقيــق مصالــح قصيــرة األمــد أو للمســاعدة فــي تحقيــق أهــداف 

عمالئهــم غيــر األخالقيين”.
واكــد الوزيــر ظريــف أن »نافــذة الفــرص لــن تكــون مفتوحــة الــى األبــد امــام اإلدارة األميركيــة 
الجديــدة، والمبــادرة هــي مــن مســؤولية واشــنطن وحدهــا، كمــا يجــب أن تكــون الخطــوة األولــى 
إلدارة بايــدن هــي محاولــة تعويــض - وليــس محاولــة اســتغالل - اإلرث الخطيــر لهزيمــة ترامــب 
القصــوى«، الفتــًا إلــى أن »هــذه الخطــوة تفتــح فرصــًا جديــدة للســالم واالســتقرار فــي منطقتنــا«.

مــن جانبــه قــال مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية الدكتــور عبــاس عراقتشــي، إن 
طهــران تنتظــر كيــف ســيقوم الرئيــس األميركــي الجديــد بايــدن بتصحيــح مواقــف ســلفه ترامــب.
وأشــار فــي حــوار مــع صحيفــة »الربوبليــكا« إلــى هجــوم أنصــار ترامــب علــى مبنــى الكونغرس، 

وتســاءل هــل هــذه أميــركا التــي تريــد أن تعلــم العالــم »ســيادة القانــون« والديمقراطية؟.
كمــا أضــاف أن »مــا حــدث فــي واشــنطن يظهــر لنــا الوجــه الحقيقــي للديمقراطيــة األميركيــة، 
مــن الواضــح اآلن أنــه ليــس لديهــم الحــق فــي إخبــار أي شــخص فــي العالــم بكيفيــة حــل 

ــي الداخــل«. المشــاكل السياســية ف
وحــول عــودة أميــركا إلــى االتفــاق النــووي ومطالــب ايــران، قــال الدطتــور عراقجــي: طلــب إيــران 
ــد  ــل آخــر، لق ــووي، ال أرى أي بدي ــاق الن ــى االتف ــودة ال ــركا الحظــر والع ــع أمي واقعــي، وهــو أن ترف

تفاوضنــا بحســن نيّــة ونفذنــا االتفــاق النــووي بحســن نيــة.
ونفــى حصــول اتصــاالت ســرية بيــن ايــران واالدارة األميركيــة الجديــدة، قائــاًل »لــم يكــن لدينــا 
ــي  ــوا ف ــم أن يكون ــع منه ــال، نتوق ــة الح ــك، بطبيع ــام بذل ــة للقي ــا أي ني ــس لدين ــال ولي أي اتص
ــأي  ــا أي اهتمــام ب ــي ليــس لدين ــدأون العمــل، فــي الوقــت الحال وظائفهــم بشــكل كامــل ثــم يب
اتصــال مباشــر ونعتقــد أن االتفــاق النــووي هــو الشــكل الصحيــح ويجــب إجــراء المحادثــات بهــذا 

الشــكل«.
وحــول طلــب وزراء خارجيــة الترويــكا األوروبيــة، إدراج الصواريــخ اإليرانيــة ضمــن االتفــاق 
النــووي، قــال عراقجــي »لــن يتــم إضافــة ايــة بنــود إلــى االتفــاق النــووي، وال اتفاقيــات جديــدة، وال 
مفاوضــات جديــدة حــول االتفــاق النــووي، الصواريــخ اإليرانيــة هــي األداة الدفاعيــة الوحيــدة التــي 

يمكــن االعتمــاد عليهــا بالنســبة إليــران، وال يوجــد تفــاوض فــي هــذا الشــأن«.

القوات المسلحة..تتمة
وأشــارت وســائل إعــالم ســعودية، إلــى أن طائــرة الخطــوط الجويــة الهنديــة »ســبايس جيــت« 
غيــرت وجهتهــا نحــو مطــار الدمــام الســعودي بعــد انفجــار صــاروخ باليســتي شــمال مدينــة 

الريــاض، وتوقــف الحركــة الجويــة فــي مطــار الريــاض.

أميركا.. تجدد التظاهرات..تتمة
وفــي ســياتل، قالــت الشــرطة إن مجموعــة مــن المتظاهريــن يرتــدون مالبــس ســوداء فــي 
الغالــب أشــعلوا النــار فــي علــم أميركــي كبيــر فــي تقاطــع قريــب مــن محكمــة الهجــرة الفيدراليــة، 

كمــا أن آخريــن مزقــوا أيضــًا أغطيــة الخشــب الرقائقــي عــن نوافــذ المحــالت ثــم حطموهــا.
ــي  ــات االشــخاص احتشــدوا ف ــا مئ ــة قوامه ــرت الشــرطة أن مجموع ــد، ذك ــي بورتالن ــا ف أم
ــذ  ــث تحطمــت النواف ــون، حي ــة أوريغ ــي والي ــر الحــزب الديمقراطــي ف ــى مق ــوا ال مســيرة توجه
ــة حشــدًا  ــن وســائل اإلعــالم المحلي ــرت صــور م ــة، وأظه ــدوق قمام ــي صن ــران ف واشــتعلت الني
يرتــدون مالبــس ســوداء يســيرون مــع الفتــات، مــن بينهــا الفتــة كتــب عليهــا »ال يمكــن حكمنــا«، 

والفتــة تــم التقاطهــا فــي صــورة أخــرى تقــول: »ال نريــد بايــدن... نريــد االنتقــام«.
ــي إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق  ــال عــن مصــادر ف ــورك تايمــز« نق ــة »نيوي ــت صحيف قال
دونالــد ترامــب، أن األخيــر خطــط فــي األســابيع األخيــرة لتغييــر وزيــر العــدل بشــخص آخــر مواليــا 

لتغييــر نتائــج االنتخابــات.
ــي وزارة  ــد المســؤولين ف ــري كالرك، أح ــع جيف ــب خطــط م ــا أن ترام ــرت المصــادر ذاته وذك
العــدل، إلزاحــة وزيــر العــدل جيفــري روزيــن وتعييــن شــخص آخــر أكثــر والء، بهــدف إلغــاء نتائــج 

ــا. االنتخابــات الرئاســية فــي واليــة جورجي
وبحســب المصــادر فــإن أحــد األســباب الرئيســية، التــي دفعــت ترامــب إلــى تغييــر رأيــه هــو 

قــرار الموظفيــن فــي وزارة العــدل االســتقالة بشــكل جماعــي فــي حالــة عــزل روزيــن.
مــن جهــة اخــرى أعلــن البيــت األبيــض، أن الرئيــس األميركــي جــو بايــدن كلــف إدارتــه 
ــول  ــى مبنــى الكابيت ــاب الهجــوم عل ــي فــي أعق باســتكمال تقييــم كامــل لخطــر اإلرهــاب المحل

ــب. ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــار الرئي ــل أنص ــن قب ــي م األميرك
وقالــت المتحدثــة باســم البيــت األبيــض، جيــن بســاكي، إن »التقييــم ســينتهي مــن مكتــب 
مديــر المخابــرات الوطنيــة، بالتنســيق مــع مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ووزارة األمــن الداخلــي«.
وتابعــت بقولهــا فــي إفــادة صحفيــة، نقلتهــا وكالــة »رويتــز«: »نريــد تحليــال يســتند إلــى 

الحقائــق يمكننــا علــى أساســه تشــكيل السياســة«.
ــس الشــيوخ  ــي مجل ــة ف ــة الديمقراطي ــم األغلبي ــال تشــاك شــومر زعي ــر ق ــد آخ ــى صعي عل
األميركــي، إن مجلــس النــواب ســيرفع غــدا االثنيــن، مســاءلة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب 

ــس الشــيوخ. ــف لمجل ــى تمــرد عني بشــأن تحريضــه عل
ــاوالت  ــم مح ــب رغ ــة ترام ــراءات محاكم ــرع إج ــيوخ سيس ــس الش ــومر، أن مجل ــاف ش وأض
تأخيرهــا، مــا قــد يمنــع ترامــب مــن العــودة للرئاســة مــرة أخــرى، الفتــا إلــى أن المحاكمــة ســتكون 

»كاملــة وعادلــة«.
مــن جهتــه، قــال زعيــم الجمهورييــن فــي مجلــس الشــيوخ الســيناتور ميتــش ماكونيــل، إنــه 
»ينبغــي أن تكــون محاكمــة ترامــب كاملــة وعادلــة وهنــاك مســائل دســتورية يجــب األخــذ بهــا«.
ــن  ــام م ــة االته ــول الئح ــور وص ــة ف ــدأ المحاكم ــى أن نب ــص عل ــون ين ــى أن »القان ــار ال وأش

مجلــس النــواب«.
مــن جانبــه طلــب آدم شــيف، رئيــس لجنــة االســتخبارات بمجلــس النــواب األميركــي، مــن 
مديــر االســتخبارات الوطنيــة رفــع الســرية عــن تقريــر حــول مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال 

خاشــقجي.
وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد أن تعهــد الرئيــس األميركــي جــو بايــدن خــالل حملتــه االنتخابيــة 
ــل  ــة مقت ــى خلفي ــبة عل ــن المحاس ــد م ــا بمزي ــعودية، مطالب ــع الس ــات م ــم العالق ــاودة تقيي بمع
ــة  ــي للحمل ــم األميرك ــاء الدع ــى إنه ــا إل ــام 2018، وداعي ــال خاشــقجي ع ــي الســعودي جم الصحف

العســكرية التــي تقودهــا المملكــة فــي اليمــن.
وكانــت أفريــل هاينــس، مرشــحة بايــدن لمنصــب مديــر االســتخبارات الوطنيــة، تعهــدت برفــع 

الســرية عــن تقريــر االســتخبارات حــول جريمــة قتــل خاشــقجي وتقديمــه للكونغــرس.
يذكــر أن الواليــات المتحــدة فرضــت عقوبــات علــى 17 ســعوديا علــى خلفيــة قتــل الصحفــي 
جمــال خاشــقجي فــي مبنــى القنصليــة الســعودية بإســطنبول عــام 2018، لكــن العديــد مــن أعضــاء 
الكونغــرس اتهمــوا إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب بالســعي »لحمايــة« الســعودية مــن المحاســبة.
بقتــل  أمــر  بالكشــف عمــن  الوطنيــة  فــي 2019 مديــر االســتخبارات  الكونغــرس  وطالــب 

خاشــقجي، لكنــه امتنــع عــن ذلــك، مصــرا علــى أن المعلومــات يجــب أن تبقــى ســرية.
ــم  ــب بتقدي ــب إدارة ترام ــي يطال ــل قانون ــى تعدي ــرس عل ــادق الكونغ ــق ص ــت الح ــي وق وف

ــة. ــذه المطالب ــتجب له ــم يس ــب ل ــن ترام ــة، لك ــن الجريم ــؤولين ع ــول المس ــل ح ــر كام تقري

روسيا.. خروج تظاهرات..تتمة
 منــذ عودتــه مــن ألمانيــا قبــل أيــام، بعــد رحلــة عــالج مــن تســمم بغــاز أعصــاب وفــق الروايــة 

األلمانيــة، وهــو مــا نفتــه موســكو بالكامــل.
ــى  ــه إل ــذ عودت ــي من ــار نافالن ــل أنص ــن قب ــي م ــع احتجاج ــي أول تجم ــرات ه ــذه التظاه وه
موســكو.. تظاهــرات عمّــت نحــو 65 مدينــة روســية وفــق دعــوات المعارضــة، غصــت شــوارع هــذه 

ــآالف المتظاهريــن. المــدن ب

فقــد خــرج آالف األشــخاص إلــى الشــوارع، رغــم اعــالن الشــرطة الروســية أن هــذه التجمعــات 
غيــر قانونيــة وتعهدهــا بتفريقهــا.

وعــدت شــرطة العاصمــة موســكو بــأن تقمــع بــال تأخيــر أي تجمــع غيــر مصــرح بــه، وتعتبــره 
تهديــدا للنظــام العــام، وهــو مــا عملــت عليــه الشــرطة بالفعــل، مــن خــالل مضاعفــة توقيــف 
المتظاهريــن فــي موســكو.. وكذلــك اعتقــال عــدد مــن مناصــري وحلفــاء نافالنــي قبــل الحــراك، 

ــاءه.. وأثن
ويعتبــر نافالنــي الخصــم األول للرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن.. وزعيــم المعارضــة 
الروســية، اعتقــل لحظــة وصولــه االراضــي الروســية، مــا أشــعل فتيــل توتــر بالعالقــات بيــن روســيا 

ــراج الفــوري عــن نافالنــي. ــذي يطالــب موســكو بااالف والغــرب، ال

وزير الدفاع: ايران ضمن..تتمة
واشــار الــى تصريحــات بومبيــو حــول فــرض الحظــر الجديــد علــى 7 مؤسســات متعلقــة 
بخطــوط المالحــة البحريــة والجويــة االيرانيــة ومنهــا الصناعــات الجويــة وقــال: انــه كلمــا فــرض 
علينــا االعــداء قيــودا جديــدة عــززت صناعاتنــا تحركهــا نحــو المزيــد مــن االكتفــاء الذاتــي واالزدهــار.
واعتبــر وزيــر الدفــاع اجــراءات الحظــر الظالمــة وغيــر المنطقيــة ضــد القــوات المســلحة 
ــراءات  ــه اج ــة تواج ــوة الجوي ــال: ان الق ــدة وق ــت جدي ــا ليس ــة بانه ــة االيراني ــات الدفاعي والصناع
ــة  ــاط وثق ــا بنش ــي دوم ــاء الذات ــق االكتف ــا تحق ــة اال انه ــوام طويل ــذ اع ــرة من ــية وكبي ــر قاس حظ
ــي  ــالد ف ــوات المســلحة والب ــال للق ــة انموذجــا كام ــات الجوي ــد الصناع ــع تع ــي الواق بالنفــس، وف

مواجهــة الحظــر.
واشــار العميــد حاتمــي الــى تصريحــات قائــد الثــورة االســالمية قائــال: رغــم ان الحظــر خلــق 
مشــاكل لنــا لكنــه ادى فــي الوقــت ذاتــه الــى ان نركــز اهتمامنــا علــى الطاقــات والقــدرات الداخليــة 
ولهــذا الســبب فــان ايــران اليــوم، رغمــا عــن االعــداء، اقــوى واكثــر اقتــدارا مقارنــة مــع االعــوام االولــى 

للثورة.
واكــد بــان التجــارب المســتحصلة مــن مواجهــة نظــام الهيمنــة تؤكــد جميعهــا ضــرورة ان نكــون 
ــة  ــود االربع ــالل العق ــران خ ــي اي ــالمية ف ــة االس ــة الجمهوري ــال: ان تجرب ــدو وق ــام الع ــاء ام اقوي
ــود  ــن الصم ــن ثم ــر م ــر بكثي ــة اكب ــوى الغطرس ــام ق ــالم ام ــن االستس ــان ثم ــت ب ــة تثب الماضي

امامهــا.
وقــدم المديــر التنفيــذي لمنظمــة الصناعــات الجويــة للقــوات المســلحة تقريــرا حــول مراحــل 

تصنيــع الطائــرة التدريبيــة »ياســين« والخطــط المتخــذة لتدشــين خطهــا االنتاجــي.
ــق  ــة المتطــورة »ياســين« انجــز اول تحلي ــة النفاث ــرة التدريبي ــوذج االول للطائ ــر ان االنم يذك
رســمي لهــا فــوق قاعــدة »الشــهيد نوجــة« الجويــة فــي همــدان غــرب ايــران قبــل اكثــر مــن عــام.
وتــم تصميــم وتصنيــع هــذه الطائــرة مــن قبــل خبــراء منظمــة الصناعــات الجويــة فــي القــوات 
ــرر ان  ــن المق ــة وم ــالمية االيراني ــة االس ــش الجمهوري ــة لجي ــوة الجوي ــاركة الق ــلحة بمش المس

تســتخدم فــي عمليــة تدريــب طيــاري الطائــرات المقاتلــة فــي البــالد.     
واصبحــت الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ضمــن الــدول القالئــل المالكــة للتكنولوجيــا 

الجويــة بتصميمهــا وتصنيعهــا هــذه الطائــرة التدريبيــة النفاثــة.

اللواء باقري: ارتقاء صناعاتنا..تتمة 
بصــورة اكثــر عزمــا واقتــدارا مــن الماضــي، معلنــا الجهوزيــة الشــاملة للقــادة وكل القــوات المدافعــة 
ــرد الحاســم وتوجيــه »الضربــة المضــادة«  عــن الثــورة والبــالد خاصــة فــي الجيــش وحــرس الثــورة لل
و«المدمــرة« لبــؤر التهديــد والتعــرض الســتقالل وامــن وســيادة ووحــدة اراضــي الوطــن االســالمي فــي 
خنــدق الدفــاع عــن االســالم والثــورة واهــداف الشــهداء الرفيعــة والشــعب االيرانــي المؤمــن والثــوري.

موسكو تؤكد دعمها..تتمة
يذكــر أن قريــة الرويشــد و بلــدة الصــور شــهدت خــالل األســابيع الماضيــة مظاهــرات عشــائرية 
ــد«،  ــم »قس ــي تنظي ــه ف ــن ل ــلحين الموالي ــي والمس ــش األميرك ــات الجي ــد ممارس ــدة ض حاش
بمــا فــي ذلــك ســرقة النقــط والثــروات الباطنيــة وحرمــان ســكان المنطقــة مــن مقومــات الحيــاة 

اليوميــة.
ونقــل مراســل »ســبوتنيك« فــي الحســكة أن مســلحين مــن تنظيــم »قســد«، وبدعــم مــن 
قــوات الجيــش األميركــي، نفــذوا خــالل األيــام الماضيــة مداهمــات وحمــالت اعتقــال واســعة 
بمناطــق ريــف ديــر الــزور خصوصــا فــي بلــدة الصــور وبلــدة الصبحــة وقريــة ابريهــة وبلــدة البصيــرة، 

حبــث تــم اعتقــال مجموعــة كبيــرة مــن ســكانها.
ــرات،  ــة شــرق الف ــي منطق ــم »قســد« ف وتشــهد مناطــق ســيطرة الجيــش األميركــي وتنظي
ــا زاد  ــا، فيم ــات االنتفاضــة الشــعبية العشــائرية ضــد تواجدهم ــي عملي ــراً ف ــدًا كبي مؤخــراً، تصاع
تنظيــم »قســد« والجيــش األميركــي مــن عملياتهمــا العســكرية ضــد المدنييــن واعتقال العشــرات 

مــن المدنييــن الرافضيــن لتواجدهمــا.
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برلماني مصري: االعتداءات الصهيونية بدعم اميركا 
محاولة لتدمير سوريا 

ــدوان  ــاوري الع ــف مغ ــري عاط ــواب المص ــس الن ــو مجل ــع وعض ــس حــزب التجم ــم:- أدان نائــب رئي طهران-العال
اإلســرائيلي األخيــر علــى محيــط مدينــة حمــاة مؤكــدًا أن هــذا العــدوان اإلجرامــي هــو اســتمرار لمسلســل االعتــداءات 

المتكــررة ضــد ســورية.
وقــال مغــاوري فــي تصريــح خــاص لمراســل ســانا بالقاهــرة إن هــذه االعتــداءات الصهيونيــة واســتمرار الوجــود 
العســكري األجنبــي غيــر الشــرعي األمريكــي والتركــي تمثــل محاولــة يائســة لدعــم اإلرهــاب الــذي يســتهدف ســورية 

وشــعبها.
وشــدد مغــاوري علــى ضــرورة رفــع اإلجــراءات القســرية االقتصاديــة التــي تفرضهــا واشــنطن وحلفاؤهــا علــى ســورية 
وقــال إن “علــى الغــرب أن يعيــد حســاباته فيمــا يفرضــه مــن حصــار علــى ســورية فهــي تدافــع عــن نفســها وهــو حــق 
مكفــول لهــا دوليــًا” داعيــًا إلــى الوقــوف إلــى جانــب هــذا البلــد العربــي فــي مواجهــة العــدوان الصهيونــي المدعــوم مــن قبــل 

أمريــكا وتركيــا والــذي يعمــل علــى تدميــر ســورية وســرقة ثرواتهــا.

الكشف عن محادثات غير علنية بين وزيري خارجية قطر والكيان الصهيوني
ــدة عــن وســائل اإلعــالم  ــات عــدة بعي ــة »كان« عــن محادث ــام  الصهيوني ــة البــث الع ــارس:- كشــفت هيئ طهران-ف

ــره اإلســرائيلي، غابــي أشــكنازي. ــد الرحمــن آل ثانــي، مــع نظي ــة القطــري، محمــد بــن عب ــر الخارجي أجراهــا وزي
ونقلــت »كان« عــن مصــدر لــم يحــدد هويتــه، أن آل ثانــي وأشــكينازي أجريــا محادثــات عــدة مــرات فــي ظــل 
ــى  ــل شــهر وبعدهــا وافقــت الدوحــة عل ــدت قب ــرة عق ــة األخي ــن إســرائيل وقطــاع غــزة، موضحــة أن الجول ــرات بي التوت

ــد. ــع التصعي ــهريا لمن ــزة ش ــى غ ــون دوالر إل ــل 30 ملي تحوي
وأشــار مصــدر »كان« إلــى أن هــذه المحادثــات جــزء مــن نهــج تتبعــه إســرائيل مــن أجــل تعزيــز عالقاتهــا مــع قطــر، 

علــى الرغــم مــن أن اإلمــارة لــم تتخــذ خطــوات علنيــة فــي هــذا االتجــاه.
ولفــت التقريــر مــع ذلــك إلــى أن قطــر اســتضافت فــي الماضــي مســؤولين إســرائيليين كبــار فــي اجتماعــات عقــدت 
فــي البــالد، مــن بينهــم رئيــس جهــاز المخابــرات اإلســرائيلية »الموســاد«، يوســي كوهيــن، وأعضــاء بــارزون آخــرون فــي 

أجهــزة األمــن.

مصرف«بانكس يونايتد« يغلق حساب ترامب
طهران-فــارس:- اغلــق مصــرف »بانكــس يونايتــد« فــي واليــة فلوريــدا األمیركيــة حســاب الرئيــس الســابق دونالــد 

ترامب.
وقــال المصــرف فــي بيــان مقتضــب: »لــم تعــد لدينــا أيــة عالقــة إيــداع مــع دونالــد ترامــب«، دون الكشــف عــن ســبب 

هــذه الخطوة.
وكان ترامب أشار سابقا في إقراراته المالية إلى أنه أودع أكثر من 30 مليون دوالر في البنك المعني.


