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منذ اندالع األزمة

مجلس النواب العراقي يشيد

األردن :وفد برلماني يزور دمشق للمرة األولى

بالدور القطري في إعادة اإلعمار

• لقطة تذكارية للوفد

• رئي�س جمل�س النواب العراقي وحمادثات يف ال�ش�أن العربي

�أكد رئي�س جمل�س النواب العراقي،
حممد احللبو�سي ،متانة العالقات
القطرية العراقية على كل امل�ستويات،
م�شيد ًا بالدعم الذي قدمته الدوحة
وجهودها يف �إعادة �إعمار العراق.
وق��ال احللبو�سي� :إن «قطر بالفعل
ت�سعى مل�ساعدة العراق ،فالدوحة
قدمت مبلغ مليار دوالر ،يف م�ؤمتر
املانحني الذي عقد بالكويت لإعادة
�إعمار املناطق املحررة يف العراق،
على �شكل م�شاريع ومبالغ مبا�رشة،
ونحن حتدثنا عن �رضورة تفعيل هذا

امللف وال��دخ��ول بفاعلية يف �إعادة
�إعمار العراق وا�ستقراره».
وك�شف رئي�س جمل�س النواب العراقي
�أن �سفري قطر �سيبا�رش عمله يف بغداد،
و�سيتم فتح مكاتب لإعادة الإعمار يف
بع�ض املحافظات.
و�أ�ضاف �أن «امل�ستثمر القطري �سيجد
الدعم ال�لازم من احلكومة العراقية
ومن املواطن �أي�ضا الذي �أ�صبح على
وع��ي وفهم و�إمي���ان باال�ستثمارات
اخلارجية» ،معربا عن �أمله يف �أن
«ي��ك��ون رج���ال الأع��م��ال القطريون

مبادرين �أ��سرع للتواجد يف امليدان
داخل العراق».
و�أ�شار احللبو�سي �إل��ى وج��ود جلان
م�شرتكة بني قطر والعراق لتفعيل
جم���االت ال��ت��ع��اون يف االقت�صاد،
وخا�صة يف النقل امل�شرتك �سواء
النقل البحري �أو اجلوي وخالفه.
وقد ا�ستقبل �أمري قطر ،ال�شيخ متيم بن
حمد ،رئي�س جمل�س النواب العراقي،
حممد احللبو�سي ،خ�لال الزيارة
الر�سمية ،التي قام بها �إلى الدوحة
ورافقه فيها وفد نيابي.

العراق :لم نتوسط بين إيران والسعودية
نفت رئا�سة اجلمهورية العراقية ،ام�س االثنني،
الأخبار التي تداولتها و�سائل �إعالم خليجية ب�ش�أن
عر�ض �إيران التفاو�ض مع ال�سعودية عرب قنوات
عراقية.
وق��ال البيان الرئا�سي العراقي يف ه��ذا ال�صدد
�إن «و�سائل �إع�لام خليجية ن�رشت عن م�صدر غري
ر�سمي ،خرب ًا يفيد ب�أن �إيران تعر�ض التفاو�ض على
ال�سعودية ،وان الرئي�س العراقي اقرتح التو�سط
وحمل ر�سالة للريا�ض من نظريه الإيراين» ،م�ؤكدا
«عدم �صحة هذا اخلرب باملطلق».
وتابع البيان قائال �إن «العراق ال يلعب دور الو�ساطة
بقدر �سعيه ل����ضرورة جتنب تداعيات ال�رصاع
يف املنطقة ،لأن العراق نقطة تالقي امل�صالح
امل�شرتكة بني حميطه العربي والإقليمي».

و�شدد البيان الرئا�سي العراقي على �رضورة «�أخذ
املعلومات الدقيقة من م�صادرها املوثوقة ،وما
يتفق مع املواثيق املهنية للإعالم».
وكان م�صدر دبلوما�سي ،قد اكد �إن الرئي�س العراقي
برهم �صالح ،عر�ض خالل زيارته لطهران م�ؤخرا
القيام بو�ساطة حلل اخلالفات بني ال�سعودية
و�إيران ،وتلقى ردا �إيجابيا باخل�صو�ص من املر�شد
الأعلى علي خامنئي.
ونقل امل�صدر تفا�صيل �أخرى من بينها �أن الرئي�س
حمل الرئي�س العراقي برهم
الإيراين ح�سن روحاين ّ
�صالح ر�سالة �إلى ال�سعوديني فحواها �أن ما يجري
من ت�سيي�س لق�ضية مقتل خا�شقجي ،وحماولة دول
ا�ستغالل هذه الق�ضية لل�ضغط على القيادة ال�سعودية
«عك�سا ال�صورة الواقعية للعدو وال�صديق».

السيسي :البعض أساء التفسير
وانحرف عن تعاليم الشريعة
قال الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي خالل كلمته
مبنا�سبة ذكرى املولد النبوى ال�رشيف ،ام�س االثنني:
«�إنه من دواعي الأ�سف ان يكون من بيننا من مل ي�ستوعب
�صحيح الدين وتعاليم نبينا حممد �صلى الله عليه
و�سلم ،ف�أخط�أ الفهم و�أ�ساء التف�سري وهجر الو�سطية
واالعتدال منحرفا عن تعاليم ال�رشيعة ال�سمحة ليتبع
اراء جاحمة ور�ؤى متطرفة متجاوزا بذلك ما جاء يف
القر�آن الكرمي و�سنة نبيه �صلى الله عليه و�سلم من حرمة
النف�س وقد�سية حمايتها و�صونها من الأذى واالعتداء.

وقد ب��د�أت احتفالية وزارة الأوق��اف باملولد النبوي
ال�رشيف ،بقراءة القر�آن الكرمي.
وح�رض االحتفالية ف�ضال ع��ن الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي ،كل من الدكتور م�صطفى مدبويل ،رئي�س
جمل�س الوزراء ،والإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب،
�شيخ الأزه��ر ،والدكتور حممد خمتار جمعة ،وزير
الأوق��اف ،والدكتور �شوقي عالم ،مفتي اجلمهورية،
والوزراء واملحافظون ،وكبار رجال الدولة ،و�سفراء
الدول العربية والإ�سالمية.

النواب الأردين عمان،
�إلى العا�صمة ال�سورية
الأول��ى من نوعها منذ

غ��ادر وفد من جمل�س
ام�س االثنني ،متوجه ًا
دم�شق ،يف زي��ارة هي
اندالع الأزمة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «برتا �أن الوفد
رفيع امل�ستوى ،زار �سورية  ،و�سيبحث «تعزيز
التعاون الربملاين» امل�شرتك بني البلدين.

كما حتدثت تقارير �إعالمية �أردنية �أن الوفد
اجرى لقاءات مع الرئي�س ب�شار الأ�سد ،ورئي�سي
احلكومة وجمل�س ال�شعب ،كما �سيلتقي مع وزير
اخلارجية وليد املعلم.
وت�أتي ه��ذه اخلطوة بعد �أن حتدثت تقارير
�إع�لام��ي��ة ع��ن تغري يف م��واق��ف بع�ض ال��دول
العربية ،وعلى ر�أ�سها دول اخلليج ،جتاه

بعد أن كبدهم خسائر في األفراد والعتاد

الجيش السوري أحبط محاوالت تسلل إرهابيين
إلى ريف حماة الشمالي
وا�صلت املجموعات الإرهابية خرقها
اتفاق املنطقة منزوعة ال�سالح يف
ريفي �إدلب اجلنوبي وحماة ال�شمايل
عرب ت�سللها باجتاه نقاط وثغور
حاكمة التخاذها منطلق ًا لالعتداء
على النقاط الع�سكرية املرابطة
هناك حلماية املدنيني يف القرى
الآمنة.
وذك��ر مرا�سل �سانا �أن وح��دة من
اجل��ي�����ش ر���ص��دت يف حم��ي��ط بلدة
اللطامنة بالريف ال�شمايل حترك
جمموعة �إرهابية من تنظيم «كتائب
العزة» الإره��اب��ي باجتاه ع��دد من
ال��ن��ق��اط الع�سكرية على �أط���راف
املنطقة منزوعة ال�سالح وتعاملت
معها ب��رم��اي��ات �أ���س��ل��ح��ة خفيفة
حمققة �إ�صابات مبا�رشة يف �صفوف
الإرهابيني الذين فروا حتت نريان
اجلي�ش.
و�إل���ى ال�شمال م��ن مدينة حمردة
بني املرا�سل �أن وح��دة من اجلي�ش
متمركزة يف حميط قرية احلماميات
ت�صدت ملجموعة �إرهابية ت�سللت
من حميط بلدة تل ال�صخر باجتاه
نقاط ع�سكرية و�أمطرتها بالقذائف
ما ت�سبب ب�إيقاع قتلى وم�صابني
ب�صفوف الإرهابيني.
و�أ�شار املرا�سل �إلى �أن جمموعات
�إرهابية من التنظيم ذات��ه حتركت
من حمور اللطامنة الزكاة م�ستغلة

�شنّت ق���وات االح��ت�لال فجر �أم�س
االثنني ،حملة اعتقاالت يف �أنحاء
متفرقة بال�ضفة الغربية ،طالت 22
ّ
مواطن ًا بينهم رئي�س جمل�س طلبة
جامعة بريزيت.
واعتقلت قوات االحتالل رئي�س جمل�س
طلبة جامعة بريزيت ،يحيى ربيع،
من منزل عائلته يف قرية املزرعة
الغربية برام الله .وقال والده يف
من�شور عرب «في�سبوك»� ،إن اجلنود
اقتحموا امل��ن��زل ،وح� ّ
�ط��م��وا بابه
الرئي�سي ،قبل �أن يعتقلوا جنله،
الذي �أم�ضى �ساب ًقا ثمانية �أ�شهر يف
االعتقال العام املا�ضي.
كما اعتقل جنود االحتالل ال�شاب
با�سل لدادوة من منزله يف املزرعة
الغربية ،وال�شاب عمر حممود ربيع
من قرية دير �أبو م�شعل �شمال غرب رام
الله ،والتي �شهدت الليلة املا�ضية
�إ�صابة �أربعة �ش ّبان يف املواجهات
مع االحتالل ،بينهم �إ�صابة خطرية
بالر�صا�ص احلي يف الفخذ �أدت �إلى
�إ�صابة �رشيان رئي�سي.

• قوات االحتالل م�ستمرة يف حمالت االعتقال

توقعات بحرب جديدة على غزة
قال وزي��ران �إ�رسائيليان  :قرر نتنياهو
تولية نف�سه من�صب وزير احلرب بهدف
�إح��داث تغيري �أمني ،ف�إذا كان «بنيامني
نتنياهو» رئي�س ال��وزراء «الإ�رسائيلي»،
جاد ًا ب�ش�أن نواياه ،ف�سوف نزيل كل مطالبنا
ال�سيا�سية يف هذه اللحظة ون�ساعده على
�إع��ادة ال��ردع �إل��ى «�إ�رسائيل» ،ما يعني

توقعات بحرب جديدة على غزة.
وم���ن ج��ان��ب��ه  ،ق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء
«الإ��سرائ��ي��ل��ي» بنيامني نتنياهو خالل
ح�ضور جل�سة جلنة اخلارجية واالم��ن
يف الكني�ست «الإ��سرائ��ي��ل��ي»« :م��ا زالنا
يف خ�ضم معركة وف�ترة �أمنية ح�سا�سة
ومن غري امل�س�ؤولية االطاحة باحلكومة

والذهاب لإنتخابات».
وت��اب��ع « :اجتمعت م��ع ق��ائ��د االرك���ان
اجلرنال غادي ايزنكوت  ،ونحن ن�ستعد
جلميع التحديات و�سنعمل بكل حكمة
وم�س�ؤولية وعزم  ،وتابع « :انا اعتمد على
اجلي�ش اال�رسائيلي وقوات االمن وال�شعب
اال��سرائ��ي��ل��ي ل�ضمان ام��ن «�إ��سرائ��ي��ل»

• معارك ال�صمود �ضد حماوالت الإرهاب م�ستمرة

ال�ضباب الكثيف يف �ساعات ال�صباح
الأولى للت�سلل واالعتداء على نقطة
ع�سكرية على �أط��راف قرية �شليوط
�شمال مدينة حمردة ،مبينا �أن يقظة
الع�سكريني املرابطني ومناظري
ال��ر�ؤي��ة الليلية و�أدوات الر�صد
املتطورة �أوقعت الإرهابيني يف كمني
وكبدتهم خ�سائر يف الأفراد والعتاد
وفر الباقون حتت وابل من القذائف
باجتاه حمور ت�سللهم.

قوات االحتالل تعتقل  22فلسطيني ًا في الضفة
و�أ���ش��ارت م�صادر حمل ّية العتقال
االحتالل ال�شابني با�سم زايد ،وعمار
يا�رس مطري من خميم قلنديا �شمال
القد�س املحتلة.
ويف خم ّيم جنني� ،شمال ال�ضفة
الغربية� ،أف��اد مرا�سل «القد�س»
ب��اع��ت��ق��ال ج��ه��اد ف����وزي طالب،
وحممد وجم��د ه��اين بركات ،فيما
�أ�صيب الع�رشات باالختناق �أثناء
املواجهات مع االحتالل.
و�أف����ادت م�صادر حملية باعتقال
ن�رص �رشمي ،زوج الأ�سرية املحررة
ف�ي�روز ن��ع��ال��وة �شقيقة املطارد
حي املعاجني
�أ��شرف نعالوة من ّ
يف نابل�س ،وال�شاب عز مر�شود من
خميم بالطة ،وال�شاب حممود في�صل
ق��واري��ق من قرية ع��ورت��ا ،و�أن�س
ا�شتية من قرية �سامل �رشق نابل�س.
ويف بلدة ق��راوة بني ح�سان ق�ضاء
�سلفيت ،اعتقل االح��ت�لال ثالثة
مواطنني ،وه��م :يو�سف عا�صي،
وع���ب���د ال���ل���ه حم���م���ود ع��ا���ص��ي،
وليث مرعي.

دم�شق وم�س�ألة «�رشعية» الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد.
ويف الوقت ،الذي حتدثت فيه تقارير �إعالمية
عن �إعادة فتح الإم��ارات ل�سفارتها يف دم�شق،
�أبدت احلكومة ال�سورية ترحيبها ب�أي خطوة
عربية باجتاه عودة ال�سفارات �إلى العا�صمة
دم�شق وتفعيل عملها من جديد.

على حد زعمه».
وي�شار الى ان موجة الت�صعيد الأخرية
مع قطاع غ��زة ادت الع�لان ليربمان عن
ا�ستقالته من من�صبه كوزير للدفاع بعد
ف�شله يف ادارة الت�صعيد مع غزة ،و�سط
مطالبات ب�إ�سقاط احلكومة  ،وا�رصار من
نتنياهو يف البقاء يف احلكومة.

و�أحبطت وح��دات من اجلي�ش �أم�س
حماولة ت�سلل جمموعات �إرهابية
من حمورين باجتاه نقاط حاكمة
على �أطراف املنطقة منزوعة ال�سالح
بريف حماة ال�شمايل لالنطالق منها
واالعتداء على نقاط ع�سكرية حتمي
املدنيني يف قريتي اخلربة وزلني
وكبدتها خ�سائر يف الأفراد والعتاد.
وتوا�صل التنظيمات الإرهابية التي
ين�ضوي معظمها حتت زعامة تنظيم

جبهة الن�رصة الإرهابي املنت�رشة
يف عدد من قرى وبلدات ريف حماة
ال�شمايل املتاخم ملحافظة �إدلب
خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر
يف �إدلب عرب اعتداءاتها وهجماتها
على مواقع اجلي�ش ونقاطه والقرى
الآمنة يف املنطقة منزوعة ال�سالح
وحميطها على الرغم من اخل�سائر
الكبرية التي تتكبدها خالل ت�صدي
وحدات اجلي�ش لها.

عفو متوقع من الرئيس السوداني
عن معارضه المهدي
�أعلنت احلكومة ال�سودانية
�أن «البالغات املقيدة بحق
رئي�س حتالف نداء ال�سودان
وزع��ي��م ح��زب الأم���ة القومي
املعار�ض ،ال�صادق املهدي،
قد ي�صدر حيالها عفو من رئي�س
اجلمهورية عمر الب�شري».
ورجح وزير الإعالم واالت�صاالت
ال�����س��وداين ،جمعة ب�شارة
�أرور� ،أن ي�صدر عفو رئا�سي
عن املهدي �أو يجري جتميد
البالغات املوجه �ضده.
و�أ�ضاف �أرور �أنه« :ال ميكن �أن
نرحب بعودة املهدي ،ويف
نف�س ال��وق��ت نحرك بالغات
ونلقي القب�ض عليه».
و�أك��د �أن احلكومة راغبة يف
احلوار ،وتابع« :نائبة رئي�س
حزب الأمة مرمي املهدي عادت
�إل��ى البالد ال�سبت املا�ضي،
دون �أن تتعر�ض لأي م�ساءلة
قانونية».
جتدر الإ�شارة �إلى �إن ال�سلطات
الأمنية تعتزم اعتقال نائبة
رئي�س حزب الأم��ة املعار�ض
م��رمي ال�����ص��ادق امل��ه��دي فور
ع��ودت��ه��ا �إل���ى اخل��رط��وم من
ال��ق��اه��رة ل��وج��ود ب�لاغ��ات
�ضدها.
ي�شار �إل��ى �أن حزب امل�ؤمتر
الوطني احلاكم بال�سودان،
رحب يف وقت �سابق من ال�شهر

امل��ا���ض��ي ب��ع��ودة ال�صادق
املهدي �إلى البالد.
وغادر املهدي �إلى �أدي�س �أبابا
يف �شهر ف�براي��ر املا�ضي،
ومنها توجه �إلى القاهرة وظل
مقيما فيها منذ مار�س ،2018
حتى منعته ال�سلطات امل�رصية
من دخول �أرا�ضيها قادما من
العا�صمة الأملانية برلني ،يف
 30يونيو املا�ضي ،عقب ذلك
توجه �إلى العا�صمة الربيطانية
لندن وعا�ش هناك.
واتهمت نيابة �أم��ن الدولة
ال�سودانية يف �أبريل املا�ضي،
ال�صادق املهدي ،مبحاولة
�إ�سقاط نظام الرئي�س عمر
ووج��ه��ت بتقييد
ال��ب�����ش�ير،
ّ
الدعاوى اجلنائية �ضده على
خلفية «التعامل والتن�سيق مع
احلركات امل�سلحة املتمردة
لإ�سقاط النظام».
على �صعيد مت�صل توقع �أرور
�أن تتو�صل احلكومة بنهاية
ال���ع���ام احل����ايل �إل����ى وق��ف
�شامل ودائم لإطالق النار مع
جميع احل��رك��ات امل�سلحة،
و�أي�ضا �إلى ت�سوية يف دارفور
واملنطقتني «النيل الأزرق
وج��ن��وب ك��ردف��ان» ،على �أن
تكمل بقية التفا�صيل اخلا�صة
مبلفات التفاو�ض بعد نهاية
العام احلايل.

