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االحتالل يستهدف قرية فلسطينية بـ «قنابل سامة»

المقاومة تسقط طائرة مسيرة في غزة
�أعلن جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي
�أم�س ،عن �إ�سقاط طائرة «م�سرية»
تابعة له اثر ا�ستهدافها من قبل
املقاومة الفل�سطينية جنوب قطاع
غزة.
وقال اجلي�ش يف ت�رصيح �صحايف
نقله موقع «وال�ل�ا» اال�رسائيلي
�إن طائرة م�سرية من ط��راز درون
تابعة له مت ا�سقاطها ام�س الأول،
يف ج��ن��وب ق��ط��اع غ��زة ومازالت
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م�����س��ت��م��رة يف هذا
احلادث.
وا���ض��اف �أن ق��وة م�سلحة تابعة
حل��رك��ة ح��م��ا���س الح��ظ��ت وج��ود
الطائرة امل�سرية التابعة للجي�ش
يف �سماء القطاع �رشق رفح و�أطلقت
النريان عليها و�أ�سقطتها.
وك���ان جي�ش االح��ت�لال ق��د اعلن
ام�����س الأول ع��ن �سقوط طائرة
م�سرية �صغرية درون تابعة له
يف الأرا�ضي اللبنانية �أثناء ن�شاط
و�صفه «بالعادي» م�شريا الى «�أنه
ال تخوف من ت�رسب معلومات».

• الطائرة امل�سرية التي مت ا�سقاطها يف غزة
من جانبه� ،أعلنت كتائب الق�سام
يف فل�سطني املحتلة �أم�س� ،أنها
جنحت يف ال�سيطرة على طائرة
تابعة لالحتالل كانت يف مهمة
خا�صة داخل قطاع غزة ،وحتدي ًدا

�رشق رفح.
من جهته� ،أكد اجلي�ش الإ�رسائيلي
بح�سب بيان �صدر عن املتحدث
با�سمه �أفيخاي �أدرع���ي� ،سقوط
طائرة م�سرية �صغرية جنوب قطاع

أكدت عدم شن غارات في إدلب منذ نهاية أغسطس الماضي

غزة.
على جانب �آخ��ر� ،أ�صابت قوات
االح��ت�لال اال��سرائ��ي��ل��ي ع���ددا من
مواطني قرية �أم �صفا �شمال غرب
رام الله ،واحتجزت �آخرين خالل

اقتحامها للقرية يف �ساعة مت�أخرة
من �أم�س الأول.
وقال رئي�س جمل�س قروي �أم �صفا،
م���روان ���ص��ب��اح� ،إن ال��ع��دي��د من
�سكان القرية �أ�صيبوا باالختناق
جراء قنابل الغاز ال�سام واملدمع
التي اطلقها جنود االحتالل �صوب
املنازل وت�سببت �أي�ضا بتك�سري
بع�ض نوافذ م�سجد القرية ،فيما
مت احتجاز �شابني لعدة �ساعات
قبل �أن يتم الإفراج عنهما.
�إل���ى ذل���ك ،ق���ال ن���ادي الأ���س�ير
ق���وات االحتالل
الفل�سطيني ان
ّ
الإ�رسائيلي اعتقلت �صباح �أم�س
�سبعة ع�رش مواطنا فل�سطينيا من
مناطق خمتلفة يف ّ
ال�ضفة الغربية
املحتلة.
وذكر نادي الأ�سري يف بيان ان قوات
االحتالل اال�رسائيلي اقتحمت مناطق
متفرقة يف م��دن جنني واخلليل
ونابل�س وقلقيلية ورام الله و�سط
اط�لاق كثيف للنريان و�أعتقلت
ه�ؤالء املواطنني �أنهم مطلوبون.

العاهل األردني يشيد بتجربة
تونس الديمقراطية

من جهته ،ثمن اجلهيناوي
عمق ومتانة ال��رواب��ط التي
جتمع البلدين ،و�أك���د على
�أهمية دفع التعاون بني البلدين
يف املجال الأمني والع�سكري
والعمل على تطوير العالقات
االقت�صادية والتجارية �إلى
م�ستوى الإمكانيات والفر�ص
املتاحة.
و�أ���ش��اد ال��وزي��ر التون�سي
بتطابق املواقف ووجهات
النظر ب�ين البلدين حيال
ال��ق�����ض��اي��ا ذات االهتمام
امل�����ش�ترك ،م�����ش��ددا على
�أهمية تعزيز العمل العربي
امل�شرتك وتفعيل م�سارات
الت�سوية بكل م��ن �سورية
وليبيا واليمن ،بالإ�ضافة
�إلى �رضورة تن�سيق املواقف
خ��ا���ص��ة يف �أف����ق ع�ضوية
تون�س غري الدائمة مبجل�س
الأمن الدويل للفرتة -2020
.2021

�أ�شاد العاهل الأردين عبد الله
الثاين التجربة الدميقراطية
يف ت��ون�����س ،و�أع�����رب عن
ثقته يف ق��درة امل�ؤ�س�سات
ال��ت��ون�����س��ي��ة ع��ل��ى �إجن���اح
االنتخابية
اال�ستحقاقات
ال��ق��ادم��ة ،كما �أع���رب عن
ارت��ي��اح��ه لتطابق ال���ر�ؤى
واملواقف جتاه الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك ،م�ؤكدا
على �أهمية موا�صلة التن�سيق
والت�شاور بني البلدين يف
هذا املجال.
و�أك��د العاهل الأردين خالل
ا�ستقباله وزي���ر ال�ش�ؤون
اخلارجية التون�سي خمي�س
اجلهيناوي ،حر�صه على
تو�سيع ق��اع��دة التعاون
امل�شرتك بني تون�س والأردن
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت،
ال�سيما يف املجاالت الأمنية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ويف قطاع
ال�صحة.

أكد أن الكيان الصهيوني فشل في القضاء على المقاومة

روسيا تنفي استهداف منطقة خفض نصراهلل :الحرب على إيران ستنهي الوجود
التصعيد في سورية
األميركي في المنطقة

نفت وزارة الدفاع الرو�سية ما تردد حول قيام القوات
اجلوية الرو�سية ب�شن غ��ارات على منطقة خف�ض
الت�صعيد ب�إدلب.
و�أك��دت الدفاع الرو�سية �أم�س� ،أن القوات اجلوية
الرو�سية وال�سورية مل تنفذ �أي غارات منذ بدء نظام
وقف �إطالق النار يف �إدلب يوم � 31أغ�سط�س املا�ضي.
وقد �أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» نهاية
ال�شهر املا�ضي� ،شن التحالف الدويل غارات على مواقع
تنظيمات مرتبطة بالقاعدة يف �شمال �إدلب �أ�سفرت عن
وقوع ع�رشات القتلى بينهم قياديون.
و�أك��د البنتاغون �أن العملية «ا�ستهدفت قادة تنظيم
القاعدة يف �سورية ،امل�س�ؤولني عن هجمات تهدد
املواطنني الأمريكيني و�رشكائنا واملدنيني الأبرياء».
وانتقدت رو�سيا ال�رضبة اجلوية التي نفذها اجلي�ش
الأمريكي يف منطقة وقف الت�صعيد يف �إدلب دون �إبالغ
اجلانبني الرو�سي والرتكي بها ،وقالت �إنها عر�ضت

نظام وقف �إطالق النار هناك للخطر.
على جانب �أخر ،قال وزير اخلارجية الرتكي �أم�س� ،إن
�أمريكا ت�سعى لتعطيل اتفاق املنطقة الآمنة يف �سورية،
و�أن �أمريكا ال تتخذ �إال خطوات �شكلية يف هذا االتفاق.
ي�أتي هذا يف الوقت الذي دخلت فيه العديد من الآليات
الع�سكرية الرتكية الأمريكية الأرا�ضي ال�سورية يف
الفرتة املا�ضية ،فقد �أعلن جمل�س تل �أبي�ض الع�سكري
التابع لقوات �سورية الدميقراطية ،انتهاء القوات
الرتكية والأمريكية �أم�س �أول ،اجلولة الأولى لتفقد
املنطقة الآمنة يف �رشق الفرات ،املتفق عليها بني
الواليات املتحدة الأمريكية وتركيا.
فيما قال �سكان حمليون� ،إن «الرتل الع�سكري الرتكي
ال��ذي دخل �إل��ى الأرا�ضي ال�سورية من قرية فويالن
وعاد �إلى الأرا�ضي الرتكية ،وتركت القطعة الأ�سمنتية
التي �أزيلت من اجلدار على احلدود مفتوحة بعد عودة
القوات الرتكية».

أكد أن نظام البشير ارتكب أخطاء فادحة وتسبب في العزلة الدولية

السودان :لن ننحاز إلى دول عربية
على حساب أخرى

قالت وزيرة اخلارجية ال�سودانية
�أ�سماء عبد الله �إن نظام الرئي�س
املعزول عمر الب�شري ارتكب �أخطاء
فادحة ،منها رهن حرية ال�سودان
وق��رارات��ه ل�ل�آخ��ري��ن ،وت�سبب يف
العزلة الدولية.
وق��ال��ت �أ���س��م��اء يف �أول مقابلة
تلفزيوينة بعد توليها من�صبها
ك ��أول وزي��رة للخارجية يف تاريخ
ال�سودان ،مع قناة «اجلزيرة» �إن
�أول امللفات التي �ستعمل عليها
الوزارة ،هي �إزالة ا�سم ال�سودان من
قائمة الإرهاب.
و�أ�ضافت �أن امللف الثاين لل�سيا�سة
اخلارجية عالقات ال�سودان اخلارجية
والعالقات مع دول اجلوار ،م�ؤكدة
يف ذات الأثناء �أن �سيا�سة املحاور
لي�ست يف م�صلحة ال�سودان.
و�أردف����ت�« :سنحافظ على عالقات
متوازنة بندية والعالقات حتددها
م�صالح البلد ولي�س االنحياز ملحور
على ح�ساب �آخر».
وح�ين �س�ألها امل��ح��اور عما �إذا
ك��ان من ال��وارد �أن يقبل ال�سودان
م�ساعدات مالية لإقالته من عرثته
مقابل االبتعاد عن دولة معينة قالت
�أ�سماء «�أنا �أفهم �س�ؤالك .ال ..ال».
ولفتت �أ�سماء الى �أن ال�سودان ينتظر
الدعم املعنوي من الدول العربية،
وق��ال��ت« :ن��رح��ب ب��ال��دع��م امل��ايل
غ�ير امل����شروط ودون التدخل يف

ج��دد الأم�ين العام لـ«حزب الله»،
ح�سن ن�رصالله ،الت�أكيد لل�شعب
الفل�سطيني �أن «ال خيار لأمتنا �سوى
املقاومة ملواجهة ما يخطط يف هذه
املرحلة من �صفقة القرن».
وتطرق ن�رصالله يف كلمة له خالل
�إحياء مرا�سم العا�رش من حمرم� ،إلى
«العقوبات الأمريكية ،معتربا �أنها
«ع��دوان متار�سه الإدارة الأمريكية
لل�ضغط االقت�صادي وامل���ايل بعد
ف�شل ح��روب كيانها ال�صهيوين �ضد
املقاومة يف لبنان وفل�سطني ،وبعد
ف�شل ال�سيا�سة الأمريكية يف حروب
الوا�سطة عرب اجلماعات التكفريية
الإرهابية وف�شل �سيا�ساتها اجتاه دول
املقاومة» ،وذلك ح�سب قناة «املنار»
اللبنانية.
وتناول الأمني العام لـ»حزب الله»،
ال��ت��ط��ورات الأخ�ي�رة التي �شهدتها
احلدود اللبنانية ،م�شريا �إلى �أن «�أحد
مظاهر قوة املقاومة �أن��ه دائما يف
لبنان كان العدو اال�رسائيلي يبحث
عن �أحزمة �أمنية».
وك�شف ن�رص الله �أنه «للمرة الأولى يف
ال�رصاع بني لبنان والعدو الإ�رسائيلي
ين�شئ ال��ع��دو ح��زام��ا �أمنيا داخل
الأرا�ضي املحتلة من احلدود بعمق 7
كلم».
ورف�ض «�أي م�رشوع حرب على �إيران»،
م��ه��ددا ب����أن «ه���ذه احل���رب �ست�شعل
املنطقة و�ستدمر دوال و�شعوبا».
و�أردف ق��ائ�لا« :ال��ذي��ن يظنون �أن
احلرب املفرت�ضة �إن ح�صلت �ست�شكل
نهاية حم��ور املقاومة� ،أق��ول لهم
�إن ه��ذه احل��رب املفرت�ضة �ست�شكل

الجزائر :ال ّ
تدخل
في االنتخابات
الرئاسية
• �أ�سماء عبد الله

�ش�ؤوننا».
وذكرت �أ�سماء �أن تعيينها رد اعتبار
لها بعد ف�صلي من قبل «الإنقاذ»،
و�أ���ض��اف��ت« :ح��رم��ت م��ن حقي 30
�سنة».
ور�أت �أن تقلد ام��ر�أة ملن�صب وزير
اخلارجية هو رمز للتغيري الكبري
الذي �أحدثته الثورة.
وقالت �إنها مل تبتعد عن العمل
الدبلوما�سي .ونبهت �أ�سماء �إلى �أن
التحديات كثرية وامللفات متعددة

ب��اخل��ارج��ي��ة ،وم�����ض��ت بالقول:
«كفاحتة للملفات �س�أعمل على �إزالة
ا�سم ال�سودان من قائمة الإره��اب
والإزالة �ستفتح �أبواب كثرية جد ًا.
ونوهت �أ�سماء �إلى �إجراء ات�صاالت
م��ع الإدارة الأم�يرك��ي��ة و�أ�ضافت:
«الأ�سباب انتفت الآن وال �أرى بانتفاء
تلك الأ���س��ب��اب ،داع��ي� ًا لبقاء ا�سم
ال�سودان بالقائمة والباب مفتوح
للمجتمع الدويل لر�ؤية التغيري يف
ال�سودان».

عائلة القذافي تطالب بالتحقيق في وفاته

�أ�صدرت عائلة القذايف بيانً ا طالبت فيه االحتاد الإفريقي
بت�شكيل جلنة ق�ضائية للتحقيق يف ملف وفاة الرئي�س
الليبي ال�سابق معمر القذايف ،بعد مرور � 8سنوات على
وفاته.
ون�رشت عائلة القذايف ،البيان على ال�صفحة الر�سمية
الناطقة با�سم العائلة على موقع التوا�صل «في�سبوك»،
وقالت �إنها تثمن جهود االحتاد الأفريقي يف النهو�ض
بالقارة الأفريقية ،ولكنها طالبت بالتحقيق يف ملف
اغتيال القذايف.
و�شهدت ليبيا ثورة �ضد نظام معمر القذايف يف  15فرباير
 ،2011حتى قتله املتظاهرون يف مدينة �رست يوم 20
�أكتوبر من عام .2011
على �صعيد �أخر ،حث �سفراء �أمريكا وبريطانيا وفرن�سا
و�أملانيا لدى ليبيا على العودة للعملية ال�سيا�سية يف
البالد.
جاء ذلك خالل ا�ست�ضافة م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي
ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط ،ديفيد �شينكر وال�سفري الأمريكي
لدى ليبيا ريت�شارد نورالند� ،أم�س الأول ،مبقر مكتب
العمل اخلارجي للبعثة الدبلوما�سية الأمريكية يف

تون�س� ،سفراء كل من بريطانيا و�أملانيا وفرن�سا لدى
ليبيا،بح�سب بيان لل�سفارة الأمريكية يف ليبيا عرب
ح�سابها على موقع «تويرت».
وقال البيان ،ان لقاء �شينكر وال�سفراء الأربعة ي�أتي
«�ضمن اجلهود الدولية امل�ستمرة املبذولة لوقف القتال
يف طرابل�س ،وحثوا على العودة ال�رسيعة للعملية
ال�سيا�سية بو�ساطة الأمم املتحدة».
كان �شينكر التقى ،مبعوث الأمم املتحدة رئي�س بعثتها
للدعم يف ليبيا غ�سان �سالمة ،مبقر البعثة الدبلوما�سية
الأمريكية التي تعمل م�ؤقتًا من تون�س.
وقالت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا عرب ح�سابها
على موقع «تويرت» �إن لقاء �سالمة و�شينكر «تطرق �إلى
الأو�ضاع الراهنة واال�ستحقاقات الإقليمية والدولية
الآنية املتعلقة بليبيا».
ي�شار �إلى �أن ليبيا ت�شهد �رصاعا م�سلحا بني اجلي�ش
الوطني الليبي وحكومة الوفاق املدعومة دوليا.
ويعمل ال�سفراء لدى ليبيا من العا�صمة تون�س منذ
2014عقب اندالع ا�شتباكات م�سلحة بني ف�صائل مت�صارعة
يف طرابل�س.

�أك���د وزي���ر ال��ع��دل اجل��زائ��ري
بلقا�سم زغ��م��ات��ي �أم�����س� ،أن
ّ
تتدخل يف
ال�سلطات يف بالده لن
�أي مرحلة من مراحل االنتخابات
الرئا�سية.
ّ
وقال زغماتي ،يف نّ دوة �صحافية
عقدها بالعا�صمة �أم�����س� ،إن
«ال�سلطة التي �سيتم ا�ستحداثها
ّ
ل�ل��إ��ش�راف ع��ل��ى االنتخابات
�ستتحلى باال�ستقاللية التّامة».
و�أ����ض���اف« :ت��ت��ح� ّل��ى ال�سلطة
امل�ستقلة مل��راق��ب��ة وتنظيم
االنتخابات بجميع ال�صالحيات
التي تتيح لها ت�سيري العملية
االن��ت��خ��اب��ي��ة� ،أم���ا احلكومة
ف�ستلتزم ب�أق�صى درجات احلياد
ط����وال م���راح���ل ه���ذا امل�سار
وتكتفي بتوفري الأر�ضية املادية
واللوج�ستية التي ت�ساعدها على
القيام مبهامها».
من جهة �أخ��رى ،قالت وكالة
«روي��ت�رز»� ،أم�����س� ،إن رئي�س
ال��وزراء اجلزائري ،نورالدين
بدوي� ،سيتقدم با�ستقالته قري ًبا
لت�سهيل �إجراء االنتخابات.
و�أ�صدر املجل�س ،فتوى د�ستورية
�أتاحت لرئي�س الدولة اال�ستمرار
يف من�صبه حتى تنظيم االقرتاع.
وتواجه رغبة ال�سلطات يف تنظيم
انتخابات ب�شكل م�ستعجل جملة
من العراقيل� ،أبرزها ا�ستمرار
ال�شعارات الراف�ضة للرئا�سية
داخل احل��راك ال�شعبي ،وتيار
املعار�ضة الراديكالية امل�رص
على ال��ذه��اب لفرتة انتقالية
«خ���ارج ال��د���س��ت��ور» ،وتطبيق
ال��دول��ة جملة م��ن �إج����راءات
التهدئة.

,,

جيش االحتالل
تحول إلى

«هوليوودي»
ويستخدم

أساليب ساقطة

• حسن نصر الله متحدثا في ذكرى «عاشوراء»

نهاية للهيمنة والوجود الأمريكي يف
منطقتنا».
و�أعلن الأمني العام حلزب الله� ،أن
اجلي�ش الإ�رسائيلي حتول يف الفرتة
الأخ��ي�رة �إل���ى جي�ش هوليوودي
م�ستخدما �أ�ساليب �ساقطة كاملج�سمات
والأل��ع��اب ملحاولة خ��داع عنا�رص
املقاومة اللبنانية.
وقال �أن «لبنان يفر�ض نف�سه على دول
العامل والكل ات�صل به بعد االعتداء
اال�رسائيلي الأخري قبل رد املقاومة
و�أثناء رد املقاومة».
و�أ���ض��اف �أن «على لبنان �أن يعرف
�أنه قوي مبعادلة اجلي�ش وال�شعب
واملقاومة ،ومل تبق دولة يف العامل

�إال وات�صلت باحلكومة لتمنعنا من
الرد على العدوان اال�رسائيلي».
و�أ���ش��ار ن�رصالله �أن ك�رس اخلطوط
احلمر ال يعني التخلي عن القرار
 1701علما ان �إ�رسائيل ال حترتمه
�أبدا.
على جانب �آخ���ر� ،أع���رب الرئي�س
اللبناين مي�شال ع��ون� ،أم�س ،عن
تطلع ب�لاده �أن ت�ست�أنف الواليات
املتحدة الأمريكية جهود الو�ساطة
التي كانت تقودها للتو�صل �إلى
تر�سيم احلدود الربية والبحرية يف
اجلنوب اللبناين مع �إ�رسائيل ،من
حيث توقفت ،ال �سيما �أن نقاطً ا عدة
قد مت بالفعل االتفاق عليها ومل يبق

لخداع المقاومة

�سوى القليل من النقاط العالقة يف
بنود التفاو�ض.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال عون م�ساعد
وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط ،ديفيد �شنكر ،الذي
يزور لبنان للمرة الأولى منذ توليه
مهام من�صبه قبل نحو �شهرين ،خل ًفا
لل�سفري ديفيد �ساترفيلد ،الذي �أ�صبح
ريا للواليات املتحدة الأمريكية
�سف ً
لدى تركيا.
و�شدد الرئي�س اللبناين على �أن �أي
ت�صعيد من قبل �إ�رسائيل جتاه لبنان،
�سي�ؤدي �إلى �إ�سقاط حالة اال�ستقرار
التي تعي�شها املنطقة احلدودية منذ
حرب عام .2006

انطالق عملية عسكرية للقوات العراقية والتحالف الدولي جنوب الموصل

مسيرة استهدفت مخزن ًا
طائرة
ّ
لألسلحة في األنبار

ك�شف م�صدر حكومي رفيع
امل�ستوى يف العراق �أم�س،
عن �أن طائرة م�سرية ق�صفت
خمزنا للأ�سلحة والذخرية
تابعا للح�شد الع�شائري يف
ق�ضاء هيت غربي الأنبار.
وقال امل�صدر�« :إن الأنباء
التي ت��رددت ب�ش�أن حدوث
ح��ري��ق يف خم��زن للح�شد
ال��ع�����ش��ائ��ري يف منطقة
امل��ع��م��ورة بق�ضاء هيت
غربي الأنبار نتيجة ما�س
كهربائي غري دقيقة».
و�أ���ض��اف :طبيعة االنفجار
ناجمة ع��ن ق��ي��ام طائرة
م�سرية �أطلقت �صاروخا
باجتاه خم��زن الأ�سلحة،
مو�ضحا �أن جميع خمازن
احل�شد الع�شائري ال يوجد
• قيادة عمليات نينوى قبل بدء العملية
فيها �أ�سلحة ثقيلة و�إمنا
الفتا �إل��ى �أن جمل�س النواب �سيمنح احلكومة ،الدعم
فقط متو�سطة وخفيفة.
وال�رشعية والقوة ،للتعاقد على �رشاء منظومة «�إ�س « 400
حريقا
أن
�
ب
أول،
ال
أم�س
�
�رصح
قد
عراقي
وكان م�صدر �أمني
املتطورة للدفاع اجلوي.
هيت.
بق�ضاء
الع�شائري
للح�شد
أ�سلحة
ل
ل
اندلع يف خمزن
وقال الزيادي« :لدينا ر�ؤية وا�ضحة ترتكز على �أن يكون
من جهة �أخرى� ،أعلنت قيادة عمليات نينوى� ،أم�س ،عن هناك تنوع يف م�صادر الت�سليح للقوات امل�سلحة ،بهدف
بدء عملية ع�سكرية للقوات العراقية يف جنوب املو�صل عدم ال�سماح لأي جهة بالتحكم بقرارات العراق ،وت�سمح
وبا�سناد جوي من قوات التحالف الدويل.
بانتهاك �سيادته».
وقال م�صدر يف عمليات نينوي �إن العمليات الع�سكرية و�أ�ضاف �أن «االتفاقية اال�سرتاتيجية مع الواليات املتحدة
ب��د�أت وب�إ�سناد و�رضبات جوية من قبل التحالف على مل يكن لها دور يف حماية �أج��واء البالد ،حني خرقت
قرية كنعو�ص �ضمن ناحية القيارة جنوب املو�صل وجزر طائرات معادية من اخلارج �أجواءنا و�رضبت �أهداف داخل
نهرية �ضمن ق�ضاء ال�رشقاط بني حمافظتي نينوى و�صالح العا�صمة».
الدين».
و�أ�شار �إلى �أن «العراق دولة �سيادية ،ومن حقها اال�ستعانة
و�أ�ضافت الوكالة� ،أن العمليات الع�سكرية جاءت على خلفية بدولة لديها منظومة دفاع جوي متطورة حتفظ �سيادة
ت�سلل عنا�رص من التنظيم الإرهابي يف هذه املناطق.
البلد ومتنع اخلروقات امل�ستقبلية» ،الفتا �إلى �أن هناك
الربملانية
من جهة �أخرى� ،أكد ع�ضو جلنة الأمن والدفاع
رغبة بالتعاقد على �رشاء منظومة «�إ�س  »400املتطورة
يف العراق بدر الزيادي �أم�س� ،أن تنوع م�صادر الت�سليح �سواء من رو�سيا �أو من �أي دولة �أخرى بح�سب االتفاقيات
وعدم ح�رصه بدولة واحدة �سيكون م�صدر القوة للعراق ،والتعاقدات الأن�سب للعراق.

