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بیة تعقد  القمة العر
بالسعودية في مايو 

المقبل 

رشكة صهیونیة تتجسس 
على سكان قطر

يطانیا تعّین سفرًيا  بر
جديًدا لدى اإلمارات

أخبار قصيرة

ــــدول  ن الــــعــــام لــجــامــعــة الـ ــلـــن األمــــــــني أعـ
ــــد أبـــــــو الــــغــــيــــط، لـــلـــمـــرة  ــــمـ ــيــــة أحـ الــــعــــربــ
األوىل، عــــن تـــحـــديـــد مــــوعــــد انـــعـــقـــاد 
ي شهر مــايــو المقبل، 

القمة العربية �ن
بالعاصمة السعودية الرياض.

ي 
وقال أبو الغيط، خالل مؤتمر صح�ن

عىل هامش زيــارة يجريــها إىل العاصمة 
وت، إنـــــه مــــن "الـــمـــرجـــح  الــلــبــنــانــيــة بـــــــــري
أن يـــكـــون الـــمـــوضـــوع الـــرئـــيـــ�ي للقمة 
 ويـــتـــنـــاول كــيــفــيــة مــســاعــدة 

ً
ــا ــاديـ ــتـــصـ اقـ

األقاليم العربية المحتاجة". عىل صعيد 
آخـــــر، أضــــــاف: أن "الــقــمــة الــســعــوديــة 
 ."

ً
-الــصــيــنــيــة -اإليــــرانــــيــــة إيــجــابــيــة جـــــدا

واعترب أن "مفاعيل هذه القمة األولية 
هي إرســـاء نــوع من االستقرار السياسي 
ي 10 

ن السعودية وإيران". و�ن ي بني واألم�ن
مارس 2023، أعلنت إيران والسعودية 
استئناف عالقاتهما الدبلوماسية بعد 

. ن مبادرة قدمتها الصني

ي أن 
ا�ن ي األمــن السيرب

رأى مختصون �ن
ما كشفته منصة "إيكاد" عن تجسس 
ــيـــة صـــهـــيـــونـــيـــة عــــىل ســكــان  ــنـ كـــــــة أمـ �ش
قطر، عرب استخدام إعالنات موجهة 
ي  وكــثــيــفــة عـــرب تــطــبــيــق إنــســتــغــرام، الـــ�ت
تجمع من خاللها البيانات الشخصية 
ــام الــهــواتــف  ــ ي وأرقــ

و�ن ــــكـــــرت يـــد اإللـ والـــرب
ليس بالجديد.

ي مــجــال 
اء �ن واعـــتـــرب مــخــتــصــون وخــــــرب

ي أن هناك رصاعا حول 
ا�ن األمن السيرب

االستحواذ عىل البيانات الشخصية 
وهو رصاع أصبح ممارسة شائعة من 

ي العالم.
كات �ن قبل أكرب ال�ش

ي ســيــاق آخـــر، أشـــاد مجلس الـــوزراء 
�ن

القطري بالنجاح الكبري الــذي حققه 
ــتــــحــــدة الـــخـــامـــس  ــمــ ــمــــر األمـــــــــم الــ مــــؤتــ
ــلــــدان نــــمــــوا، الــــذي  ــبــ ي بــــأقــــل الــ الــــمــــعــــ�ن
ة من 5 إىل  انعقد بالدوحة خالل الفرت
9 مارس الجاري برئاسة الشيخ تميم 
ي أمري البالد، وبمشاركة 

بن حمد آل ثا�ن
دولية واسعة وعالية المستوى.

أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث 
ن سفري  يطانية عــن تعيني والتنمية الرب

جديد لدى اإلمارات.
والــســفــري الجديد هــو إدوارد هــوبــارت 
وســـيـــخـــلـــف الــــســــفــــري بــــاتــــريــــك مـــــودي 
الذي سينتقل إىل منصب دبلوماسي 
آخــر، سيتوىل السيد هوبارت تعيينه 

خالل مايو 2023.
ــــوزارة  ــــان الــســفــري هـــوبـــارت انـــضـــم لـ وكـ
يـــطـــانـــيـــة الـــعـــام 1993  الـــخـــارجـــيـــة الـــرب
وتوىل العديد من المواقع والمهمات 

طوال السنوات الماضية.
من جانب آخر اجتمع فيصل عي� 
ــيـــل الـــمـــســـاعـــد لــلــشــؤون  ، الـــوكـ ي

ــــطـــــ�ن لـ
ي وزارة الخارجية والتعاون 

القنصلية �ن
، مــع الــســفــري محمد  ي

ــارا�ت ــ ــ الــــدوىلي اإلمـ
عـــــىلي بــــهــــزاد- وكـــيـــل وزارة الــخــارجــيــة 
للشؤون القنصلية واإلداريـــة بمملكة 
ي ديــــــــــوان عـــــــام الــــــــــوزارة 

الــــبــــحــــريــــن، �ن
. ي بأبوظ�ب

ي 
يــــــــــــح الـــجـــنـــدي الــمــجــهــول �ن عـــىل رصن

ي الساحة الحمراء.
حديقة اإلسكندر �ن

ــلــــيــــل الـــــــزهـــــــور، وقــــف  وبــــعــــد وضـــــــع إكــ
يــــح، وقد رافق  األسد دقيقة أمام ال�ن
ن  الرئيس السوري، وفد من السياسيني

 . ن ن السوريني والعسكريني
ــكــــو مـــســـاء  ووصـــــــــل األســـــــــد إىل مــــوســ
ي مطار 

ي استقباله �ن
الــثــالثــاء، وكـــان �ن

فنوكوفو، المبعوث الــرئــاسي الــروسي 
ق األوســــــــط وإفـــريـــقـــيـــا، ونـــائـــب  لــــلــــ�ش
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
ي مــوســكــو بــشــار 

والـــســـفـــري الـــســـوري �ن
الـــجـــعـــفـــري، والـــســـفـــري الــــــــروسي لـــدى 

سوريا ألكسندر يفيموف.
ــــق لـــلـــرئـــيـــس  ــ ــرافـ ــ ــ ـــمـ ــ ويــــــضــــــم الـــــــوفـــــــد الــ
ــيــــصــــل الــــمــــقــــداد  ــــور فــ ــتــ ــ ــــدكــ األســــــــــد الــ
 ، ن بــــــــني وزيــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والــــــــمــــــــغــــــــرت
ومـــنـــصـــور عــــــزام وزيــــــر شــــــؤون رئـــاســـة 
الجمهورية، والــدكــتــور سامر الخليل 
وزيــر االقــتــصــاد، والــتــجــارة الخارجية، 
والــــعــــمــــاد عـــــىلي عـــبـــاس وزيــــــر الــــدفــــاع، 
ي وزيـــــر الــمــالــيــة، 

والـــدكـــتـــور كـــنـــان يــــــا�ن
والــدكــتــور فـــادي الخليل رئــيــس هيئة 
ــتـــــور قــيــس  ــ تــخــطــيــط الــــــدولــــــة، والـــــدكـ
ن عام مجلس الوزراء، ولونا  خ�ن أمني
ي رئاسة 

الشبل المستشارة الخاصة �ن
الجمهورية، إضافة إىل الدكتور بشار 
الــجــعــفــري ســفــري الــجــمــهــوريــة العربية 

ي موسكو.
السورية �ن

ــا يـــبـــحـــثـــان ســبــل  ــ ــــوريـ الـــبـــحـــريـــن وسـ
تعزيز التعاون االقتصادي 

ي 
من جهة اخرى، أكد سفري البحرين �ن

دمشق وحيد مبارك حرص بالده عىل 
تــعــزيــز عــالقــاتــهــا مـــع ســـوريـــة وتــطــويــر 
ن  الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــجــاري بــني

البلدين.
وأعــــــــــرب الــــســــفــــري مـــــبـــــارك عـــــن عــمــق 
ي تـــجـــمـــع  الــــــعــــــالقــــــات األخــــــــويــــــــة الــــــــــــــ�ت
 عــن تطلعه 

ً
ا ســوريــة والــبــحــريــن، مــعــرب

لـــلـــعـــمـــل مـــــن أجـــــــل تــــطــــويــــر وتـــوســـيـــع 
ي جميع المجاالت 

هــذه الــعــالقــات �ن
ــيــــل دور الــــــغــــــرف الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــعــ ــفــ وتــ
ي البلدين 

والتجارية ورجال األعمال �ن
ي هذا اإلطار.

�ن
ي 

ــنــــاعــــة �ن ودعـــــــــا الــــســــفــــري غـــــــرف الــــصــ
ي الــمــعــارض 

ســــوريــــة إىل الـــمـــشـــاركـــة �ن
ي الــبــحــريــن 

ي تـــقـــام �ن الــتــخــصــصــيــة الــــــ�ت
ي  ــــن الـــتـــســـهـــيـــالت الــــــ�ت واالســـــتـــــفـــــادة مـ
ي هـــذه 

ن �ن ــلـــمـــشـــاركـــني تــقــدمــهــا بــــــالده لـ
ن  الــمــعــارض ولــرجــال األعــمــال الــراغــبــني

ي االستثمار.
�ن

أعرب الرئيس السوري، بشار األسد، 
 ، ــائـــه مــــع الــــرئــــيــــس الــــــــروسي خــــــالل لـــقـ
ن عن دعم  ي الكرملني

، �ن ن فالديمري بوتني
ي عمليتها العسكرية 

ســوريــا لروسيا �ن
بـــأوكـــرانـــيـــا ووقــــوفــــهــــا مــــع روســــيــــا ضــد 

النازية.
وقــــــــــال األســـــــــــد: "ســــعــــيــــد جــــــــدا بـــهـــذه 
ن مــســؤولــيــنــا  ـــني ــ ــارة.. الــــلــــقــــاءات بــ ــ ــ ـــزيـ ــ الــ
ات الـــدولـــيـــة  ــتــــغــــري ال تــنــقــطــع ولـــكـــن الــ
ي تتطلب مــنــا أن 

خـــالل الــعــام الـــمـــا�ن
كة لهذه  ي لوضع تــصــورات مشرت

نلت�ت
المرحلة".

وأضـــــــــــــــــــــاف: "نــــــشــــــكــــــر روســـــــــيـــــــــا عـــىل 
ي قــدمــتــهــا  ة الـــــــ�ت الـــمـــســـاعـــدات الــــكــــبــــري
لمواجهة تداعيات الزلزال وخصوصا 
وزارة الــدفــاع والجيش الـــروسي الــذي 
ن جراء  ة بإنقاذ المصابني ساهم مبا�ش

الزلزال".
وأشـــار الرئيس الــســوري إىل أن زيــارتــه 
ستفتح مرحلة جديدة من العالقات 

مع روسيا وستحقق نتائج حقيقية.
ــــه األوىل إىل  ــــارتـ ونــــــوه إىل أن هـــــذه زيـ
روســـيـــا بــعــد بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ي أوكرانيا. وجدد عىل "دعم 

الخاصة �ن
ي حــربــــهــا ضــد الــنــازيــة 

ســوريــا لــروســيــا �ن
ي يدعمها الغرب". ال�ت

ن  وكــــانــــت آخـــــر مـــــرة الــــتــــ�ت فــيــهــا بـــوتـــني
ي سبتمرب 2021 ، عندما زار 

واألسد �ن
الرئيس السوري موسكو أيضا.

وحـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــارة، أجــــــمــــــع 
دبــلــومــاســيــون ومــحــلــلــون ســيــاســيــون 
ــيــــد  روس عــــــــىل أهـــــمـــــيـــــة زيـــــــــــــــارة الــــســ
الرئيس بشار األســد إىل روســيــا لجهة 
ي 

ن الــعــالقــات الــثــنــائــيــة �ن بــحــث وتــمــتــني
الــمــجــاالت كــافــة، ودفــعــهــا نحو األمــام 
ــالــــحــــدث الــمــهــم  ن الــــــزيــــــارة بــ واصــــــفــــــني

لروسيا وأصدقائها.

ن  نــائــب رئــيــس رابــطــة الدبلوماسي�ي
الروس

وفيسور أندريه باكالنوف  وأوضح الرب
ن  نـــائـــب رئـــيـــس رابــــطــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــني
الروس: أن زيارة الرئيس األسد تحمل 
ة، وهي حــدث  ي طــيــاتــهــا أهــمــيــة كـــبـــري

�ن
ي 

مهم لروسيا وأصدقائها، وال سيما �ن
ي يشن فيها  الــظــروف االستثنائية الـــ�ت

.  ضد االتحاد الروسي
ً
الغرب حربا

ي مقابلة مع مراسل 
ودعــا باكالنوف �ن

ــــادة  ــــاء إىل زيـ ــعـ ــ ي مـــوســـكـــو األربـ
ــانـــا �ن سـ

ن البلدين  االتصاالت والمشاورات بني
ي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 

ن �ن الــصــديــقــني
 إىل أن الــــكــــثــــري مــــن الــنــصــائــح 

ً
ا مـــــشـــــري

ي قدمها الرئيس  والتنبؤات واألفكار ال�ت
ــــة  ــــوريـ ــــخـــــص سـ ــا يـ ــمــ ــيــ ــيـــــس فــ ــ األســـــــــــد لـ
 قد 

ً
فحسب بل والعالم بمجمله أيضا

تحققت بالكامل، وصــدقــت تنبؤاته 
ــيـــمـــا مـــــا يـــتـــصـــل بــتــوســع  كــــلــــهــــا، وال سـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وبــــلــــدان الـــنـــاتـــو،  ــــواليـ الـ
. ابها من حدود روسيا أكرث فأكرث واقرت

ــيــــس  وأضـــــــــــــاف بـــــــاكـــــــالنـــــــوف: إن الــــرئــ
األســــــد يـــنـــتـــ�ي إىل تـــلـــك الـــكـــوكـــبـــة مــن 
ي الــعــالــم الــذيــن 

ن �ن الـــقـــادة الــســيــاســيــني
فون  يعطون تقييمات صائبة ويست�ش
 تــــــــطــــــــورات األحــــــــــــــداث، 

ً
مـــــوضـــــوعـــــيـــــا

ــلــــغــــطــــرســــة والـــهـــيـــمـــنـــة  ويــــــتــــــصــــــدون لــ
األجنبية.

أهمية العالقات مع سورية 
ي سوسلوف الخبري  بدوره أكد دميرت
ن الـــخـــارجـــيـــة  ي مـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـتـــني

�ن
ي روسيا: أن زيارة الرئيس 

والدفاعية �ن
األسد إىل موسكو تنطوي عىل مغزى 

ي الظروف 
ودالالت فائقة األهمية �ن

 إىل أهمية العالقات 
ً
ا الحالية، مــشــري

ي ذلـــــــك مـــواصـــلـــة 
ــا �ن ــمــ ــة بــ ــ ــــوريــ ــــع ســ مــ

ك لمكافحة اإلرهــــاب  الــعــمــل الــمــشــرت
والحفاظ عىل سيادة سورية ووحــدة 

أراضيها وسالمتها اإلقليمية.
ي مــقــابــلــة مماثلة: 

وقــــال ســوســلــوف �ن
إن روسيا م�ة عىل االضطالع بدور 
ي العالم المتعدد األقطاب، 

أســاسي �ن
ن األكــــرث  ي عـــــداد الـــالعـــبـــني

وأن تـــبـــ�ت �ن
ق األوســـــط، وتــمــارس  ي الــــ�ش

أهــمــيــة �ن
ســــيــــاســــة فــــعــــالــــة هــــــنــــــاك، وأضـــــــــــاف: 
إن مــــوســــكــــو تـــــدعـــــم وحــــــــــدة ســــوريــــة 
واستقاللها وستواصل دعمها لجهود 
ــمـــار،  ي إعــــــادة اإلعـ

الــــدولــــة الـــســـوريـــة �ن
 إىل 

ً
ا وتــجــاوز تــداعــيــات الــزلــزال، مــشــري

احتالل الواليات المتحدة األمريكية 
وتــــركــــيــــا ألراض ســــــوريــــــة، وال ســيــمــا 
وات الــطــبــيــعــيــة  مـــنـــاطـــق تــــواجــــد الــــــــــرث
للشعب السوري، األمــر الــذي يشكل 

ي استقرار وأمــن سورية 
 �ن

ً
 رئيسا

ً
عائقا

 أن بــــالده تــدعــو 
ً
والــمــنــطــقــة، ومــــؤكــــدا

ــــدول  إىل انـــســـحـــاب قـــــــوات جـــمـــيـــع الــ
ي 

عـــيـــة مـــن األرا�ن األجــنــبــيــة غــــري الـــ�ش
السورية.

ــيــــس قـــســـم األمـــــن  ــانـــبـــه رأى رئــ مـــــن جـ
ي األكــــاديــــمــــيــــة 

ي �ن الـــــــــــــدوىلي والـــــــــوطـــــــــ�ن
الدبلوماسية التابعة لــوزارة الخارجية 
وفيسور أوليغ إيفانوف:  الروسية الرب
أن زيارة الرئيس  األسد إىل روسيا تعترب 
ن  مهمة جدا نظرا للعالقات العريقة بني
بلدينا من جهة، وألن الوضع الــدوىلي 
بالنسبة لروسيا يتطلب تعميق هذه 
الـــعـــالقـــات وتــطــويــرهــا إىل مــســتــويــات 

اتيجية من جهة أخرى. اسرت

ي زيارة عمل
األسد �ن

وكــــان الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار األســـد، 
ي زيــــارة 

ي مــوســكــو �ن
الـــمـــوجـــود حــالــيــا �ن

عمل، وضع األربعاء، إكليال من الزهور 

أكـــد مــديــر عـــام مــطــار صــنــعــاء الـــــدوىلي خالد 
الشايف: أن الحركة الجوية للمطار الزالت 
ـــدوان ولــــم تــشــهــد أي  ـــعـ رهــــن تــعــنــت دول الـ

انفراجة تذكر.
وقـــال الشايف األربــعــاء، إن الــعــدوان عطل 
ي الــمــطــار ومــا سلم من 

كــل مظاهر الــحــيــاة �ن
االستهداف لم يسلم من الحظر والتعطيل.

ن  ولفت إىل أن تحالف العدوان عمل عىل تعطيل مطار صنعاء عىل مرحلتني
ن عرب مطار بيشة السعودي، ثم  ن مقيدتني ما بعد مارس 2015 بتسيري رحلتني

ي أغسطس 2016 ح�ت توقيع الهدنة المؤقتة.
اإلغالق التام �ن

فيما أوضح المراقب الجوي بمطار صنعاء عىل العزيري، إنه قبل 3 ساعات 
كية  ان الم�ية والرت من الغارة األوىل عىل المطار تفاجأنا بإلغاء رحالت طري
واألردنــيــة وذلــك أثــار الشكوك لدينا. وذكــر أنــه عند الساعة الــواحــدة و35 
دقيقة صبيحة 26 مارس 2015م تفاجأ طاقم المطار بأول غارة عىل مدرج 

ئ المطار بشكل كامل. مطار صنعاء وأخرى عىل مخزن، لينط�ن
ي بــمــطــار صــنــعــاء-، أن لحظة 

ــــرا�ي - مــرشــد أر�ن مــن جــانــبــه، أكـــد محمد الـ
الغارات األوىل للعدوان كانت صاالت المطار مكتظة بالمسافرين والذين 

أصيبوا بحالة من الرعب والخوف الشديد.
 بانهيار 

ً
ي تظاهرات شعبية تنديدا

موت، �ن إىل ذلك خرج أبناء محافظة ح�ن
ي المحافظة. وبحسب مصادر محلية، خرج 

األوضاع المعيشية واألمنية �ن
ي تظاهرات غاضبة ضد السلطة 

ي الشحر وبروم ميفع، �ن
ي مدير�ت

اآلالف �ن
 عىل تصاعد األزمــات المركبة وعىل 

ً
المحلية وحكومة المرتزقة، احتجاجا

رأسها غالء األسعار وانعدام الغاز والمشتقات النفطية.
ورفــــع الــمــحــتــجــون شـــعـــارات تــنــدد بــفــســاد حــكــومــة الــمــرتــزقــة ومــســؤولــيــهــا، 

اب شهر رمضان الكريم. مؤكدين أنها تتعمد مضاعفة األزمات مع اقرت
ي ظــل تــزايــد تــدهــور األوضـــاع المعيشية مــع استمرار 

ي االحــتــجــاجــات، �ن
تـــأ�ت

انــهــيــار العملة الــمــحــلــيــة، وتــجــاهــل حــكــومــة الــمــرتــزقــة عــن وضـــع أي حلول 
. من جهة اخرى، أرتفع عدد الضحايا جراء االعتداءات  ن لمعاناة المواطنني
السعودية عىل المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، منذ األربعاء، إىل 4 
ي 

جــرىح. وأفـــاد مصدر محىلي بــوصــول جــريــــــح ثــاٍن إىل مستش�ن رازح الــريــ�ن
جراء قصف مدفعي للعدو السعودي عىل مديرية شدا الحدودية.

ي 
أعـــرب رئيس مجلس الــــوزراء الــعــرا�ت

ي األربعاء، عن رفضه 
محمد السودا�ن

أن تــكــون أرض الــعــراق مــكــانــا لتهديد 
ــــدا أن الـــدســـتـــور  ــــؤكـ أمــــــن الــــــجــــــوار، مـ
ي شؤون 

ي ُيلزم بعدم التدخل �ن
الــعــرا�ت

اآلخرين .
ي كلمة ألقاها خالل 

، �ن ي
وقال السودا�ن

افـــتـــتـــاح مــلــتــ�ت الــســلــيــمــانــيــة الــســابــع- 
ــا لـــمـــا أوردتــــــــــه الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة  ـــقــ وفـ
الـــعـــراقـــيـــة لـــأنـــبـــاء -"إن انـــعـــقـــاد مثل 
هذه المؤتمرات بحضور هذا الجمع 
ن  ن والــــمــــهــــتــــّمــــني الــــكــــبــــري مـــــن الــــبــــاحــــثــــني
، دلــــيــــل عــــىل حــريــة  ي

بـــالـــشـــأن الـــــــعـــــــرا�ت
التعبري وممارسة الحياة الديمقراطية 

ي عراق اليوم " .
�ن

وأكـــد: أن الــنــعــرات المشوهة لوحدة 
ي تــــرى أن قــــوة جــــزء من  الــــعــــراق، الــــــ�ت
أجــــــــزائــــــــه هي بـــــإضـــــعـــــاف الـــحـــكـــومـــة 
االتــــحــــاديــــة أو بـــإضـــعـــاف الــمــكــونــات 
ي الــــــبــــــالد، كــــانــــت مــــدخــــًا 

األخــــــــــرى �ن

لتنظيم داعــش اإلرهـــا�ب لالنقضاض 
 جــمــيــع 

ً
عـــــىل قــــلــــب الـــــــدولـــــــة، مــــــهــــــددا

ا  الــمــكــونــات مــن دون اســتــثــنــاء، مــشــري
ي 

إىل أن تاريــــخ العراق وموقعه الجغرا�ن
وإمــكــانــيــاتــه وقــدراتــه االقــتــصــاديــة وما 
يــــة، تــؤهــلــه  ويــمــتــلــكــه مــــن مـــــــوارد بــــ�ش
ي مـــنـــطـــقـــة 

لــــلــــعــــب دور مـــــــحـــــــوري �ن
ق األوســـــط والـــعـــالـــم، كي يصبح  الـــــ�ش
 إقليميا . وأوضـــح: أن االتفاق 

ً
مرتكزا

وع قـــانـــون الـــمـــوازنـــة، يمثل  عـــىل مـــــ�ش
خــطــوة جــريــئــة، تــتــفــادى اإلخــفــاقــات 
ّ عــــــــن الــــــوضــــــوح  الــــــســــــابــــــقــــــة، وتـــــــــعـــــــــرب
ــــة لـــــأهـــــداف  ــــومـ ــــرسـ ــمـ ــ ي الـــــــرؤيـــــــة الـ

�ن
ا  ي خــدمــة الــمــواطــن، مــشــري

الــُمــعــلــنــة �ن
ــاٌح مــهــم  ــتــ ــفــ إىل أن الـــــمـــــوازنـــــة تـــعـــد مــ
لــفــتــح أبــــــــواب الـــحـــل لــمــشــاكــل عــــدة، 
وتحقيق أولــويــات معالجة البطالة، 
وع  ومكافحة الفقر، والفساد، والــ�ش
باإلصالح االقتصادى .كما أكد رئيس 
ي محمد شياع 

مجلس الــــوزراء الــعــرا�ت

، أنه أجرى مباحثات مثمرة  ي
السودا�ن

ي أربيل.
وبناءة �ن

ي تــــغــــريــــدة عــىل 
ي �ن

ــتــــب الــــــــســــــــودا�ن وكــ
": "أجـــريـــنـــا مــبــاحــثــات مــثــمــرة  "تــــويــــرت
ي مدينة أربيل مع كل من رئيس 

وبناءة �ن
ي 

ـــزب الــــديــــمــــقــــراطي الـــكـــردســـتـــا�ن الــــحـ
ي إقليم 

ورئــيــ�ي اإلقليم والحكومة �ن
كردستان العراق".

وأضــاف: "لقد وجدنا تفاعال إيجابيا 
ي تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــنـــا 

مـــــع خــــطــــواتــــنــــا �ن
ي 

، كــمــا لمسنا رغــبــة جــــادة �ن الــحــكــومي
العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء 
 ،

ً
ي كل مــكــان". ميدانيا

شعبنا العزيز �ن
ــعــــاء،  ، األربــ ي

ي عــــــــرا�ت أفـــــاد مـــصـــدر أمــــــ�ن
" وإصابة عن�  ن بسقوط 3 "إرهابيني
ن  ي أحد بساتني

ي خالل اشتباكات �ن أم�ن
قضاء الطارمية شماىلي بغداد.

ــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــائـــد الـــعـــام  ــلــــن الـ وأعــ
ــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الـــــــلـــــــواء يـــحـــ�ي  ـــقـ ــلــ ــ لـ
ن  رسول، األربعاء، مقتل ثالثة إرهابيني

ي قضاء الطارمية شماىلي بغداد.
�ن

ي بيان تلقته وكالة 
وقال اللواء رسول �ن

األنباء العراقية )واع(:" بعملية نوعية 
اســتــنــدت ٕاىل مــعــلــومــات استخبارية 
دقيقة من قبل مديرية االستخبارات 
ــــالل الــعــمــلــيــات  ــــن خـ الـــعـــســـكـــريـــة، ومـ
ــــوة مــــن لــــواء  االســـتـــبـــاقـــيـــة، تــمــكــنــت قـ
يــــن الــفــرقــة  الـــمـــشـــاة الـــثـــالـــث والــــعــــ�ش
الـــســـادســـة، وفـــــوج حــشــد الــطــارمــيــة - 
ن لــعــصــابــات داعـــش  مـــن نــصــب كـــمـــني
ي 

ن �ن ــيــــني ــابــ اإلرهـــابـــيـــة وقـــتـــل ثـــالثـــة إرهــ
ــارمـــيـــة شــــمــــاىلي الــعــاصــمــة  قـــضـــاء الـــطـ

بغداد".

يارة بشار األسد إلى روسیا؟ ما أهمیة ز

رئیس وزراء العراق: نرفض أن تكون بالدنا 
حركة مطار صنعاء الجوية التزال مكانا لتهديد أمن الجوار

رهن تعنت دول العدوان

ويلتقي الرئيس الروسي فالديمري بوتني

تظاهرات غاضبة بحرضموت تنديدا السوداني: مباحثاتنا في أربيل مثمرة وبناءة
بتدهور األوضاع المعيشية

هالك 3 إرهابيني 
وإصابة عنرص 

أمني في الطارمية 
شمالي بغداد

جرحى بقصف 
لجيش العدو 

السعودي على 
صعدة

الرئيس السوري 
يضع إكليال من 

يح  الزهور على رض
الجندي المجهول 

في الساحة الحمراء
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