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الحكومة الفلسطينية تطالب العالم بإدانة العدوان على المسجد األقصى

المقداد يشيد بمواقف بكين تجاه بالده

شهيد برصاص االحتالل في الضفة الغربية

الصين :استخدمنا «الفيتو»  6مرات

ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني� ،أم�س،
بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي
على حاجز ع�سكري يف الطريق «»90
مبنطقة غور الأردن يف �أريحا و�سط
ال�ضفة الغربية.
و�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية
ا�ست�شهاد �سالمة �صالح �سالمة كعابنة
« ٢٢عاما» بعد �إطالق االحتالل النار
عليه ،قرب �أريحا.
وزع��م موقع «يديعوت �أحرنوت»
الإ�رسائيلي نقال عن م�صادر �أمنية
�إن ال�شاب كان يقود �سيارة و�أثناء
عبوره على احلاجز جت��اوز مركبة
متوقفة ورف�����ض ال��وق��وف ،ف�أطلق
جنود االحتالل النار عليه.
و�أ�ضاف املوقع �أنّ �شابني اثنني كانا
برفقة ال�سائق متكنا من الفرار من
املكان جتاه منطقة مفتوحة ،على
حد زعمه.وذكر املوقع �أنّ ه مل ت�سجل
�أي �إ�صابات يف �صفوف قوات االحتالل
باملكان.
يف �سياق مت�صل ،طالبت حكومة
ت�سيري الأع��م��ال الفل�سطينية �أم�س
العامل ب�إدانة العدوان الذي ارتكبه
احد عنا�رص االحتالل يف م�صلى باب
الرحمة ام�س االول.
وقال املتحدث با�سم احلكومة يو�سف
املحمود يف بيان �صحايف �إن «واقعة
باب الرحمة هزت �ضمري ووجدان كل
من �شاهدها ومن �ش�أنها ان ت�صيب قلب
وروح كل ان�سان حر».
وك��ان �أح��د عنا�رص �رشطة االحتالل
دخل �أم�س الى م�صلى باب الرحمة
ودا�س بحذائه ب�شكل متعمد �سجادات
ال�صالة ووزع ن�شطاء فل�سطينيون
�رشيط فيديو لل�رشطي الإ�رسائيلي
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
وق���ال ال����شرط��ي متحديا امل�صلني
الذين حاولوا منعه «�س�أح�رض مرة
كل �ساعة».وجدد املحمود الت�أكيد ان

• قوات االحتالل تواصل جرائمها ضد الفلسطينيني

باب الرحمة جزء من امل�سجد الأق�صى
الذي تبلغ م�ساحته « »144دومنا وكل
ما يلتحق بال�سور من اخلارج.
وب�ين ان م��ا ق��ام ب��ه �أح���د عنا�رص
االح��ت�لال يعك�س حقيقة االحتالل
وي�شري ال��ى �أي حد و�صلت امرا�ض
«احلالة العدوانية» التي تتغلغل
وتتحكم يف عقليته وت�رصفاته.
و�شدد املحمود على �رضورة التحرك
العاملي لإع��ادة االعتبار واالحرتام
الم��اك��ن ال��ع��ب��ادة ح�سب االتفاقات
والقوانني العاملية.
واك���د ان احل��ري��ة والدميقراطية
وامل�ساواة والكرامة وكافة القيم
العاملية هي نف�سها التي دا�س عليها

االحتالل بعد هذا امل�شهد الرهيب وانه
يتوجب على العامل الإ�رساع الى انقاذ
وا�ستعادة قيمه ومبادئه وكرامته.
و�أع��اد املقد�سيون فتح م�صلى باب
الرحمة ال�شهر املا�ضي بعد اغالقه
من قبل االحتالل الإ�رسائيلي مدة 16
عاما.
على �صعيد �آخ��ر ،قال نادي الأ�سري
الفل�سطيني ان ق����وات االح��ت�لال
اال�رسائيلي اعتقلت فجر �أم�س� ،ستة
ع�رش فل�سطينيا من �أن��ح��اء خمتلفة
بال�ضفة الغربية املحتلة.
وا���ض��اف ال��ن��ادي يف بيان ان قوات
االحتالل اال�رسائيلي اعتقلت ه�ؤالء
امل��واط��ن�ين ب��زع��م ان��ه��م مطلوبون

نائب البشير يدعو حاملي السالح لنبذ العنف واالنضمام لمسيرة السالم

السودان :أحكام بالسجن والجلد بحق متظاهرات
ق�ضت حمكمة ط��وارئ �سودانية،
�أم�س االول ،بحب�س ت�سع ن�ساء،
بينهن طبيبة ،مل��دة �شهر مع
عقوبة اجللد ع�رشين جلدة بتهم
تت�صل مب�شاركتهن يف التظاهرات
ال��ت��ي ان��دل��ع��ت يف العا�صمة
اخلرطوم اخلمي�س املا�ضي.
وتعد هذه هي ال�سابقة الأولى من
نوعها باحلكم على املتظاهرين
باجللد والتي عادة تعد عقوبة
ملخالفي قانون النظام العام.
و�أك��د حمامو الدفاع �أن القا�ضي
مبحكمة امتداد الدرجة الثالثة
جنوب اخلرطوم �أوقف تنفيذ حكم
اجللد واحلب�س على الن�ساء الت�سع
حلني اال�ستئناف ال��ذي �سيقدم
لنق�ض احلكم.
و�أك��د املحامون �أن املدانات مل
يتم اعتقالهن من و�سط التظاهرات

و�إمنا مت اعتقال بع�ضهن من داخل
املنازل �إبان اندالع التظاهرات يف
حي بري يف اخلرطوم.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قال جتمع
امل��ح��ام�ين ال��دمي��ق��راط��ي�ين يف
بيان �صحايف �إن القا�ضي الذي
�أ�صدر حكم احلب�س واجللد بحق
املتظاهرات تراجع عن تنفيذ
حكم اجللد على الن�ساء الت�سع
حت��ت �ضغط امل��ح��ام�ين الذين
ح����ضروا وق��ائ��ع املحاكمة ومت
�إرج���اء التنفيذ حل�ين البت يف
اال�ستئناف.
من جانبه ،دعا عثمان كرب نائب
الرئي�س ال�سوداين ،جميع حاملي
ال�����س�لاح ،خا�صة �أب��ن��اء والية
النيل الأزرق� ،إل��ى نبذ العنف
واالقتتال ،واالن�ضمام مل�سرية
ال�سالم يف هذه املرحلة املهمة

من تاريخ ال�سودان.
وطالب كرب جميع فئات وقطاعات
امل��ج��ت��م��ع ب��ال�����س��م��و ف���وق كل
االن��ت��م��اءات ،وتقدمي امل�صلحة
العامة على امل�صالح ال�شخ�صية،
داع��ي� ًا املواطنني �إل��ى الرتكيز
على زيادة الإنتاج يف القطاعني
الزراعي وال�صناعي.
وق��ال �إن زيارته للوالية ت�أتي
�إنفاذ ًا لتوجيهات الرئي�س عمر
الب�شري ،نظر ًا لأهمية وخ�صو�صية
والية النيل الأزرق.
و�أ�شاد نائب الرئي�س ال�سوداين
بدعم وم��ب��ارك��ة مواطني والية
النيل الأزرق ل��ق��رارات رئي�س
اجلمهورية الأخرية ،م�ؤكدا �أنها
تهدف لتعزيز �أمن وا�ستقرار البالد
وا�ستنها�ض همة الأمة ،وحماية
الدولة واملجتمع.

خ�لال اقتحامها مناطق متفرقة يف
مدن نابل�س وجنني واريحا واخلليل
والبرية و�سط اطالق كثيف للنريان.
�إلى ذلك ،جرفت �آليات امل�ستوطنني
فجر �أم�����س ،م�ساحات وا�سعة من
�أرا�ضي الفل�سطينيني يف قرية جالود
جنوب مدينة نابل�س �شمال ال�ضفة
الغربية.
وقال م�س�ؤول ملف اال�ستيطان �شمال
ال�ضفة غ�سان دغ��ل�����س� ،إن �أه��ايل
جالود اكت�شفوا يف �ساعات ال�صباح
�أع��م��ال جت��ري��ف وتخريب يف �سهل
البلدة ال�رشقي ،املحاذي للب�ؤرتني
اال�ستيطانيتني» اح��ي��ا» و«اي�����ش
كود�ش».

نتحايل عليه ،كامل الوزير قال �أنا
�شدد الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
حتت رجل م�رص يف �أي وقت».
ال�سي�سي ،على �إنهاء خدمة املوظف
و�أ�ضاف الرئي�س امل�رصي ،رد ًا على
احل��ك��وم��ي م��ت��ع��اط��ي امل��خ��درات
الت�سا�ؤالت حول �أ�سباب عدم تويل
على الفور ،وفقا لقانون اخلدمة
اللواء �أرك��ان حرب كامل الوزير
املدنية اجلديد.
لهذه امل�س�ؤولية حتى الآن« ،الزم
وع��ن ح��ادث��ة قطار حمطة م�رص،
ال�برمل��ان ي��واف��ق ،وال�برمل��ان يف
ق��ال ال�سي�سي ،يف ن��دوة تثقيفية
�إجازة الآن».
للقوات امل�سلحة امل�رصية� ،أم�س:
وت��اب��ع« :عندما يعود الربملان
«ن��ح��ن عملنا يف ق��ان��ون اخلدمة
من �إجازته �سوف يحلف املر�شح
املدنية اجلديد �إجراءات كي ن�ضبط
اليمني ليتولى امل�س�ؤولية».
�أداءن��ا ،ولي�س لنعذب �أوالدن��ا»،
و�أك��د ال�سي�سي «�أن��ا �أعطي لهذا
متابعا «هل يجوز �أن يتعاطى �أحد
املرفق واحدا من �أح�سن �ضباط
«ا�سرتوك�س» وي��رك��ب قطار لكي
اجلي�ش ،ويف اجلي�ش يعلمون
يكون �صاروخا طائرا على الأر�ض
ذلك ،ويعرفون ماذا يفعل ،وما
يفجر الدنيا وي�ضيع �أوالدنا و�أهلنا
• عبدالفتاح السيسي
هو حجم امل�رشوعات القومية
يف املحطة».
التي تتم يف ال��دول��ة �أك�ثر من
و�أ�ضاف« :ال ميكن �أن نقبل� ،أقول
ذلك لأننا لن ن�سمح ،و�سوف نحا�سب ،لي�س بق�سوة ،هائل ،وهو �ضخم جدا».
ولكن بالقانون الذي ارت�ضينا به ،ووافق عليه جمل�س وتابع «لدينا م�رشوعات تنتهي بحلول  30يونيو 2020
ال�شعب ،نواب ال�شعب ،وقال �إن من يتعاطى املخدرات بقيمة  4تريليونات جنيه ،انتهى ن�صفها حتى الآن».
ولقي � 22شخ�صا على الأقل م�رصعهم ،و�أ�صيب �أكرث من
يتم �إنهاء خدمته فورا».
ولفت الرئي�س امل�رصي« :التحاليل التي �سوف جنريها � 40آخرين� ،إثر حريق اندلع جراء ا�صطدام جرار قطار
�أمانة و�سوف تنفذ ب�صدق و�أمانة» ،مو�ضحا «هذا لي�س بحاجز خر�ساين ،يف حمطة رم�سي�س للقطارات و�سط
القاهرة.
فقط على ال�سكك احلديد ،بل على كل مرفق».
و�أعلن ال�سي�سي� ،أم�س ر�سميا تر�شيح اللواء �أركان وعلى �إث��ر ذل��ك ،ق��دم وزي��ر النقل امل����صري ،ه�شام
حرب رئي�س الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة ،كامل عرفات ،ا�ستقالته �إلى رئي�س الوزراء امل�رصي م�صطفى
مدبويل ،والذي بدوره ،كلف وزير الكهرباء والطاقة
الوزير ،ملن�صب وزير النقل.
وقال ال�سي�سي« :من �سيتولى هذا الأمر كامل الوزير ،ال املتجددة حممد �شاكر بالقيام م�ؤقتا مبهام وزير النقل
�أحد يعرف هذا الكالم ،لكن هل لدينا يف اجلي�ش �أحد بالإ�ضافة �إلى مهام من�صبه.

استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاة  11وليداً

�أعلن رئي�س احلكومة التون�سية ،يو�سف ال�شاهد لدى
حتركه �إلى م�ست�شفى و�سيلة بورقيبة بالعا�صمة ملتابعة
تطورات حادثة وفاة  11ر�ضيعا ،عن قبوله ا�ستقالة
وزير ال�صحة عبد الر�ؤوف ال�رشيف.
كما �أعلن ال�شاهد ،عن فتح بحث �إداري للوقوف على

مالب�سات هذا احلادث ،متوعدا مبحا�سبة كل من �سيك�شف
عنه هذا البحث.
و�أك��د م�صدر ر�سمي �أن وزي��ر ال�صحة ،قدم ا�ستقالته
لرئي�س احلكومة ،خالل االجتماع الذي انعقد بق�رص
احلكومة بالق�صبة� ،أم�س الأول ملتابعة هذا املو�ضوع.

�أكد نائب وزير اخلارجية ال�سوري
في�صل امل��ق��داد مل�ساعد وزي��ر
اخلارجية ال�صيني ت�شن �شياودونغ
�أهمية االرتقاء بالعالقات الثنائية
بني البلدين �إلى م�ستوى العالقات
اال�سرتاتيجية التي تعد ترجمة
فعلية لر�ؤية الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد بالتوجه �رشق ًا يف كل
املجاالت.
وق��دم امل��ق��داد عر�ض ًا �سيا�سي ًا
وم��ي��دان��ي � ًا م��ف�����ص� ً
لا ح���ول �آخ��ر
امل�ستجدات املتعلقة بالأزمة يف
�سورية موجها ال�شكر �إلى ال�صني
قيادة و�شعب ًا على وقوفها �إلى
جانب �سورية يف احل��رب التي
تخو�ضها �ضد الإرهاب ،وعرب عن
االمتنان العميق للمواقف املبدئية
التي �أبدتها ال�صني يف جمل�س
الأم��ن من خ�لال ا�ستخدامها حق
النق�ض الفيتو يف وجه م�شاريع
ال��ق��رارات الغربية التي كانت
ت�ستهدف �سيادة وا�ستقالل ووحدة
اجلمهورية العربية ال�سورية
�أر�ض ًا و�شعب ًا».
و�أ���ش��اد امل��ق��داد بـ«امل�ساعدات
الإن�سانية التي تقدمها ال�صني
�إلى �سورية لتعزيز �صمود ال�شعب
ال�سوري يف مواجهة الإج���راءات
االق��ت�����ص��ادي��ة �أح���ادي���ة اجلانب
التي تفر�ضها الواليات املتحدة
وحلفا�ؤها �ضده بعد جناح اجلي�ش
ال�سوري يف هزمية الإره��اب على
معظم الأرا�ضي ال�سورية».
ونقلت الوكالة الر�سمية ال�سورية
عن ت�شن قوله خ�لال اللقاء �إن
«زيارته ل�سورية ت�أتي ت�أكيد ًا على
�أهمية العالقات ال�صينية-ال�سورية

• املقداد مستقبالً شياودونغ

م�ستذكر ًا يف هذا املجال �أن �سورية
ك��ان��ت م��ن ب�ين �أوائ���ل ال���دول يف
املنطقة التي �أقامت عالقات مع
جمهورية ال�صني ال�شعبية».
و�أ�ضاف ت�شن�« :سورية هي الدولة
الوحيدة التي ا�ستخدمت ال�صني
من �أجلها حق النق�ض الفيتو يف
جمل�س الأمن  6مرات».
وب����دوره� ،أ���ش��اد م�ساعد وزي��ر
اخلارجية ال�صيني بـ«الإجنازات
التي حققتها الدولة ال�سورية يف
�إطار حربها على الإرهاب والتعاون
ال�صيني-ال�سوري يف هذا الإطار».
يف �سياق �آخر ،جددت وزارة الدفاع
الرو�سية ت�أكيدها �أن قوات االحتالل
الأمريكي متنع �إخ��راج املهجرين
ال�����س��وري�ين م��ن خميم الركبان
و�إعادتهم �إلى قراهم وبلداتهم التي
هجرهم منها الإرهاب.
و�أ����ش���ار م��دي��ر م��رك��ز التن�سيق
الرو�سي يف حميميم اللواء فيكتور

كوبت�شي�شني يف بيان م�ساء �أم�س
االول �إل��ى �أن «القوات الأمريكية
قامت مبنع احلافالت التي �أعدتها
�سورية ورو�سيا من الو�صول �إلى
خميم الركبان لإج�لاء املدنيني
ال�سوريني منه».
ولفت اللواء كوبت�شي�شني �إلى �أنه
«وبهدف منع وقوع كارثة �إن�سانية
يف خميم الركبان مبنطقة التنف
ولإجالء املهجرين منه ب�شكل �آمن
وطوعي �إل��ى �أماكن �إقامتهم قام
اجلانبان الرو�سي وال�سوري بفتح
ممر �إن�ساين دائ��م ونقطة تفتي�ش
متنقلة يف منطقة جليب التي
وجهت �إليها قافالت من احلافالت
مت ت�شكيلها لهذا الغر�ض».
و���ش��دد كوبت�شي�شني ع��ل��ى �أن
«احلكومة ال�سورية �ضمنت �أمن
امل��ه��ج��ري��ن ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف
اال�ستفادة من هذه الفر�صة وطبقت
نظاما م�سهال لإعادة وثائقهم».

مفوض شؤون الالجئين يدعو إلى دور أكبر للمنظمة

األمم المتحدة :تحديات تمنع النازحين السوريين
من العودة إلى ديارهم

• فيليبو غراندي

دعا إلى إنهاء خدمة الموظف الحكومي متعاطي المخدرات

السيسي يرشح «الوزير» لوزارة النقل

من أجل سورية

الداخلية الجزائرية:
توفير كافة الوسائل
لالنتخابات الرئاسية

�أك��د الأم�ين العام ل��وزارة الداخلية
واجل��م��اع��ات املحلية والتهيئة
العمرانية اجلزائرية �صالح الدين
دحمون� ،أم�س�� ،ضرورة توفري كل
الو�سائل املادية والب�رشية بق�صد
�ضمان التح�ضري الأمثل لالنتخابات
الرئا�سية.وذكر بيان لوزارة الداخلية
اجلزائرية �أن دحمون تر�أ�س اجتماعا
تن�سيقيا مع الكوادر املركزية لوزارة
الداخلية بخ�صو�ص خمتلف امل�شاريع
القطاعية اجلارية ،تناول حت�ضريات
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم
� 18أبريل املقبل.
و�أ�شار �إل��ى التقدم اجليد يف جمال
حتديث الن�سق االنتخابي وا�ستغالل
الو�سائط التكنولوجية ،م�ؤكدا
�رضورة توفري كل الو�سائل املادية
والب�رشية للتح�ضري الأم��ث��ل لهذا
املوعد االنتخابي املهم.
و�أ�شار �إلى �رضورة العمل على تقريب
م��راك��ز الت�صويت م��ن املواطنني
م��ن خ�لال امل��راك��ز اجل��دي��دة التي
مت ا�ستحداثها خا�صة يف املناطق
ال�سكنية اجلديدة ،وكذا الأمر بالن�سبة
للجالية اجل��زائ��ري��ة يف اخل��ارج،
م�ؤكدا �أهمية موا�صلة دورات التدريب
والإعداد اجلارية بالن�سبة للم�رشفني
على العملية االنتخابية.
ولفت �إل��ى التعليمات التي تق�ضي
ب�رضورة تعزيز التن�سيق مع خمتلف
ال�رشكاء خا�صة الهيئة امل�ستقلة
العليا ملراقبة االنتخابات وكذا
ت�سهيل ع��م��ل ب��ع��ث��ات املراقبني
الدوليني ومتكينها من �أح�سن ظروف
الإقامة باجلزائر».

قال املفو�ض ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني بالأمم
املتحدة فيليبوغراندي �إن��ه يتعني �أن يكون
للمفو�ضية وج��ود �أك�بر داخ��ل �سورية ملتابعة
الالجئني وم�ساعدتهم على العودة من اخلارج
وكذلك النازحني داخل الدولة التي تعاين من
احلرب.
وبعد � 8أعوام تقريب ًا من القتال �أ�صبح الرئي�س
ب�شار الأ�سد ي�سيطر على معظم �أنحاء �سورية،
وتبدو خطوط اجلبهة بني الأرا�ضي اخلا�ضعة
ل�سيطرة احلكومة ومنطقتني يف ال�شمال وال�رشق،
ما زالتا خارج �سيطرة دم�شق ،دون �أي تغيري يف
الوقت الراهن.
ويفكر كثري من ال�سوريني الذين رُ
��ُشردوا داخل
وخارج �سورية ،ومنهم �أكرث من مليون يف لبنان
املجاور ،يف �إمكانية العودة لديارهم.
وق���ال غ��ران��دي يف ب�ي�روت م��ع اق�ت�راب حلول

الذكرى الثامنة للحرب خالل �أيام «من املهم �أن
يكون ملنظمات مثل املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني التابعة للأمم املتحدة وجود يف مناطق
العودة و�أن تتمكن من متابعة العودة والتوا�صل
مع العائدين وم�ساعدتهم يف معاجلة بع�ض
امل�شكالت التي يواجهونها» .و�أ�ضاف« :بدون
ذلك الوجود �سيكون عن�رص الثقة مفقود ًا يف عودة
الأ�شخا�ص».و�أدت احلرب يف �سورية �إلى مقتل ما
يقدر بنحو ن�صف مليون �شخ�ص وفرار نحو 5.6
ماليني �إلى خارج البالد ونزوح نحو  6.6ماليني
داخل حدود الدولة.
وقال غراندي �إن هناك «حتديات كبرية» متنع
النا�س من العودة �إلى ديارهم مبا يف ذلك الق�ضايا
الأمنية والقانونية والإدارية .وقال �إن املفو�ضية
تعمل مع احلكومة ال�سورية ورو�سيا ب�ش�أن هذه
الق�ضايا.

القبض على  9إرهابيين في األنبار وكركوك والموصل

الرئيس العراقي يدعو

إلى غلق منافذ الفساد

املو�صل �شمال العراق
�شدد رئي�س اجلمهورية
و�ألقت القب�ض عليهم.
العراقي برهم �صالح،
كما �أفاد م�صدر �أمني ب�أن
�أم�س الأول ،على �رضورة
ق��وات احل�شد ال�شعبي
تهيئة ت�رشيعات حازمة
وخلية ال�صقور �ألقوا
و���ص��ارم��ة ب��ه��دف غلق
القب�ض على �إرهابي يف
منافذ الف�ساد ومكافحة
حمافظة كركوك �شمال
و�سائله� ،إ���ض��اف��ة �إلى
العراق.
ا�ستعادة الأموال املهربة
وتوا�صل القوات العراقية
وامل�رسوقة.
الع�سكرية
عملياتها
واعترب رئي�س اجلمهورية
املكثفة ملالحقة ما تبقى
العراقي يف كلمة له خالل
م��ن ف��ل��ول الإره����اب يف
افتتاح الف�صل الت�رشيعي
بع�ض املناطق العراقية
الثاين ملجل�س النواب �أن
وخا�صة غ��رب البالد.
الف�ساد كالإرهاب الذي
من جهة �أخ���رى ،و�صل
يعيق البناء والتطوير.
• برهم صالح
وزير اخلارجية الإيراين
ودعا �إلى تفعيل الدور
حممد ج��واد ظريف �إلى
الرقابي للربملان على
�أ�س�س مهنية متحررة من الت�أثريات ال�سيا�سية ،العا�صمة العراقية بغداد� ،أم�س االول ،متهيدا
م�ؤكدا �أهمية العمل الت�ضامني والتكافلي ما بني لزيارة الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين املقررة
ال�سلطتني الت�رشيعية والق�ضائية مبا ي�صب يف اليوم.
ال�صالح العام للعراق.على �صعيد �آخر� ،ألقت وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية العراقية
القوات الأمنية العراقية القب�ض على ت�سعة �أحمد ال�صحاف� ،إن «وزير اخلارجية الإيراين
حممد ج��واد ظريف و�صل �إل��ى بغداد ،متهيدا
�إرهابيني يف الأنبار وكركوك واملو�صل.
وجاء يف بيان ملديرية اال�ستخبارات الع�سكرية لزيارة الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين».
العراقية نقلته وكالة �أنباء الإع�لام العراقي وكانت الرئا�سة الإيرانية ،قد ك�شفت عن تفا�صيل
ام�����س« :ب��ن��اء ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ا�ستخبارية وبرنامج زيارة روحاين �إلى العراق.
دقيقة وبعملية نوعية متكنت مفارز مديرية وق��ال رئي�س املكتب الإع�لام��ي يف الرئا�سة
اال�ستخبارات الع�سكرية يف مقر الفرقة  10برويز �إ�سماعيلي� ،إن «روحاين �سيقوم ،اليوم،
وبالتعاون مع ا�ستخبارات اللواء  40من القب�ض بزيارة للعراق ت�ستغرق � 3أيام ،تلبية لدعوة
على �أحد الإرهابيني يف منطقة الر�شاد بق�ضاء ر�سمية من رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء
الكرمة يف الأنبار غرب العراق وهو مطلوب العراقيني» ،مبينا �أن��ه «�سيجري يف بغداد
حمادثات ثنائية مع الرئي�س العراقي برهم
للق�ضاء مبوجب قانون مكافحة الإرهاب».
ووفق البيان متكنت املفارز الع�سكرية من ر�صد �صالح ورئي�س الوزراء عادل عبد املهدي ب�ش�أن
حتركات جمموعة �إرهابية مكونة من �سبعة العالقات الثنائية والتعاون الإقليمي بني �إيران
�إرهابيني يف قرية تل حيال بناحية ربيعة يف والعراق.

