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موسكو :يمكن تأجيل محاربة التنظيمات اإلرهابية في إدلب ولكن يجب حل هذه القضية

اخبار قصيرة

أوامر للخوذ البيضاء بنقل مواد كيميائية إلى قلعة املضيق وكفرنبوده

ووزارة الخارجية تتعمد إزالة اسم امللك «سلمان»

3

السعودية تقصي األجانب من مهن جديدة وسط تشاؤم كبير
الرياض ـ وكاالت :دخلت حيز التنفيذ يف السعودية جمموعة من القيود على عمل الوافدين
األجانب وتقضي بتخفيض نسبتهم يف  12قطاعا ليحل حملهم السعوديون.
وذكرت صحيفة « »Saudi Gazetteالسعودية يف تقرير أن كثريا من حمالت بيع السيارات
واملالبس واألواني قد مت إغالقها يف مناطق متفرقة من اململكة نظرا ملخاوف أصحابها األجانب
من التعرض لغرامات مالية من السلطات اليت بدأت محالت التفتيش لضمان تفعيل اإلجراءات
اجلديدة.
وأصدرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية السعودية يف مطلع العام  2018قرارا يقضي بتوطني
 12قطاعا اعتبارا من العام اهلجري القادم  1440الذي بدأ الثالثاء.
ومن املتوقع أن تدخل اإلجراءات التقييدية يف باقي القطاعات اليت طاهلا قرار السلطات بشكل
تدرجيي الحقا لتنهي هذه العملية يف يناير .2019
وتتعرض هذه اإلج��راءات النتقادات من قبل خرباء االقتصاد كون استبدال البائع األجنيب
او العامل األجنيب بآخر سعودي ال حيل مشكلة االقتصاد السعودي الذي يفتقر للكوادر املؤهلة
العميقة يف العديد من اجملاالت العصرية حسب أقواهلم.
من جانب آخر تسببت صيغة التهنئة اليت نشرتها وزارة اخلارجية السعودية عرب حسابها مبوقع
“تويرت” حول تهنئة القيادة السعودية لرئيس مجهورية مقدونيا بذكرى استقالل بالده بتعمد
حذف اسم امللك ،يف طرح أسئلة هامة حول هذا االسلوب اجلديد ،فهل يكشف ذلك عن قرب
ازاحته من احلكم؟
املتابع لصيغ تقدم التهنئة من قبل القيادة السعودية للدول اخلارجية ،جيد أن التهاني خترج
مستقلة ،واحدة باسم امللك سلمان بن عبد العزيز وأخرى باسم ولي العهد حممد بن سلمان ،وهو
األمر الذي دفع املغردين لطرح مثل هذا التساؤل.

الشيخ قاسم :يجب أن تكون نسبة التمثيل الحكومي بما يتناسب مع التمثيل النيابي

مستعد للتحرك على ّ
ّ
خط تأليف الحكومة
لبنان ..الرئيس بري
y

إحكام الطوق على من تبقى من إرهابيي «داعش» في تلول الصفا

y

االستخبارات التركية تنفذ عملية خاصة في مدينة الالذقية السورية

دمشق ـ وكاالت :أفاد مصدر من جسر الشغور
ب�ص��دور أوام ��ر خارجية للخوذ البيضاء بنقل
م��واد كيميائية إىل قلعة املضيق وكفرنبوده
بريف محاه.
وحتدث هذا املصدر عن تصوير  10فيديوهات
ملسرحية الكيميائي سيتم إرس ��ال  2منها اىل
األم��م املتحدة ،كاشف ًة تأجيل اجتماع كان

م �ق��رراً ال�ث�لاث��اء لنشر مقاطع الفيديو بشأن
امل�س��رح�ي��ة امل� ��ذك� ��ورة .وك ��ان ��ت وزارة ال��دف��اع
ال��روس �ي��ة ع��ن ب ��دء ت�ص��وي��ر حم��اك��اة «ه�ج��وم
كيميائي» يف مدينة جسر الشغور مبحافظة
إدل� ��ب ال �س��وري��ة مب �ش��ارك��ة ع�ن��اص��ر إره��اب �ي��ة،
لتحميل حكومة دمشق مسؤوليته.
وأع� �ل ��ن م ��رك ��ز امل��ص ��احل ��ة ب�ي�ن األط � ��راف

طيران العدوان يستهدف منزال في الظاهر بصعدة
صنعاء ـ وكاالت :لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي
األمريكي مصرعهم وجرح اخ��رون ،األربعاء ،أثناء حماولتهم
التسلل يف جبهة حام مبحافظة اجلوف.
وأف � ��اد م �ص��در ع �س �ك��ري ل��ـ «امل� �س�ي�رة ن� ��ت» س �ق��وط قتلى
وجرحى يف صفوف الغزاة بتفجري عبوة ناسفة أثناء حماولة
ت�س�ل��ل هل ��م ب ��اجت ��اه م ��واق ��ع اجل �ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
جبهة حام.

املتحاربة يف سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية
يف ب�ي��ان صحفي« :ح�س��ب معطيات وردت من
سكان حمافظة إدل ��ب ،جي��ري يف مدينة جسر
الشغور اآلن تصوير مشاهد استفزاز مفربك
حياكي استخدام اجليش السوري لـ»السالح
الكيميائي» ضد املدنيني» .ومنذ يومني أفاد
مصدر يف جسر الشغور بهروب قيادي من جبهة

النصرة من جسر الشغور اىل تركيا يشرف على
تعديل صواريخ حتمل موا ّد كيميائية.
وحب �س��ب امل��ص ��در ف ��إن ال �ق �ي��ادي ه ��رب بعد
تعطيله منظومة إطالق صواريخ سامة ال تزال
يف قرية حلوز بريف جسر الشغور بريف إدلب.
وقد جرى تعديل هذه الصواريخ حبيث حتمل
موا ّد سامة تقتل من يستنشقها.
من جانب آخر أعلن املبعوث اخلاص للرئيس
ال��روس��ي إىل س��وري��ا ألكسندر الفرينتييف أن
القتال ضد التنظيمات اإلرهابية يف إدلب ميكن
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مصرع مرتزقة وتدمير آلية في محاولة تسلل بالجوف

كما دمر اجليش واللجان الشعبية آلية عسكرية ما أسفر
عن مقتل طاقمها شرق صفر احلنايا باجلبهة نفسها وشوهدت
سيارات اإلسعاف تهرع للمكان.
يأتي ذلك يف سياق معركة التنكيل اليت خيوضها اجليش
واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته يف خمتلف جبهات
القتال.
من جهة اخرى أصيب رجل وام��رأة ،األربعاء ،بغارة لطرين

ال �ع��دوان ال�س�ع��ودي األم��ري�ك��ي على م�ن��زل مبحافظة صعدة
مشال البالد .وأف��اد مراسل «املسرية نت» يف احملافظة إصابة
رجل وامرأة بغارة للعدوان استهدفت منزال مبنطقة غافرة يف
مديرية الظاهر.
وال ي �ك��اد مي��ر ي ��وم دون س �ق��وط ض�ح��اي��ا م��ن امل��دن �ي�ين يف
املديريات احملاذية للحدود يف حمافظة صعدة ج��راء غ��ارات
لطريان العدوان او القصف املدفعي الصاروخي السعودي .

العدو الصهيوني يغلق البوابات املؤدية إلى الخان األحمر تمهيداً القتحامها

البصرة ..حملة اعتقاالت واسعة ..واصرار على استمرار االحتجاجات

قوات االحتالل تعتقل  23فلسطينيا من الضفة..
ومستوطنون يدنسون األقصى

شهداء وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في تكريت
شمال بغداد

y

y

الرئيس الفرنسي يعد بإنقاذ «األونروا»

القدس احملتلة ـ وك��االت :أغلقت ق��وات االحتالل اإلسرائيلي البوابات املؤدية إىل قرية
اخلان األمحر شرق القدس وسط خشية من اقتحام القرية وهدمها.
يف املقابل أعلن أهالي اخلان األمحر عن رفضهم إخالء منازهلم والصمود يف وجه االحتالل
االسرائيلي وآلياته وأك ��دوا أنهم لن يسمحوا بتمرير مشروع االستيطان ال��ذي سريبط
املستوطنات احمليطة بالقدس على شكل حزام استيطاني.
هذا وانتهت املهلة اليت منحتها احملكمة العليا اإلسرائيلية ألهالي القرية باإلخالء بعد
رفضها طلب االلتماس وموافقتها على اهلدم.
بدوره ،ا ّتهم وزير اخلارجية الفلسطينية رياض املالكي اإلدارة األمريكية مبحاولة تصفية
وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها موقف املالكي ذاك ج��اء خ�لال اجتماع وزراء
اخلارجية العرب.
من جانبه أع��رب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون عن «أسفه» لقرار أمريكا قطع
متويل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) وأكد التزام باريس مبساعدة
الوكالة لتخطي األزمة اليت متر بها.
واعترب ماكرون ،خالل حمادثة هاتفية مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني،
فيليبو غراندي ،األربعاء ،أن خدمات األونروا «ضرورية لالستقرار احمللي واإلقليمي» ،وفقاً
لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.
واختذت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف نهاية الشهر املاضي ،سلسلة إجراءات ضد
الفلسطينيني ،بينها إلغاء أكثر من  200مليون دوالر من املساعدات الثنائية للفلسطينيني،
وقطع التمويل املالي عن «األونروا» .
وأعلنت الواليات املتحدة االثنني إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن،
بذريعة رف��ض ال�ق��ادة الفلسطينيني التواصل مع إدارة ترامب وب��دء مفاوضات س�لام مع»
إسرائيل».
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ضبط  10منصات إلطالق الصواريخ و 21عبوة ناسفة في االنبار

بغداد /نافع الكعيب -اعلنت وزارة الصحة ،االربعاء ،ان حصيلة تفجري مشال تكريت بلغت 37
شهيدا وجرحيا ،وقال املتحدث للوزارة سيف البدر يف حديث لـ السومرية نيوز ،ان «حصيلة انفجار
السيارة املفخخة اليت استهدفت أمس مطعم القلعة الشعيب يف قضاء احلجاج مشال تكريت ،بلغت
مخسة شهداء و 32جرحيا».
من جانبه ،كشف مصدر أمين يف صالح الدين ،االربعاء ،عن طبيعة االنفجار الذي وقع قرب
مطعم شعيب مشال تكريت ،فيما اشار اىل ان احلصيلة سبعة شهداء و 14جرحيا.
وقال املصدر يف حديث لـ السومرية نيوز ،ان «سيارة مفخخمة انفجرت االربعاء قرب مطعم القلعة
يف قضاء احلجاج مشال تكريت ،ما أدى اىل استشهاد شخص واصابة ستة اخرين جبروح متفاوتة»،
مبينا ان «هذه احلصلية اولية ومن املتوقع ان تشهد ارتفاعا».
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن امسه ،ان «قوة امنية طوقت مكان احلادث ،ونقلت
املصابني اىل مستشفى قريب لتلقي العالج واجلثة اىل الطب العدلي».
ويف األثناء ،اعلن مركز اإلعالم األمين ،عن ضبط  10منصات إلطالق الصواريخ و 21عبوة
ناسفة يف حمافظة االنبار.
وق��ال الناطق باسم مركز اإلع�لام األم�ني العميد حييى رس��ول يف بيان صحفي إن «القوات
األمنية يف قيادة عمليات اجلزيرة ،وخالل عمليات تفتيش يف منطقة جبة ،متكنت من العثور على
 10منصات إلطالق صواريخ حملية الصنع ومتت معاجلتها موقعيا».
ومن جانب آخر ،أضاف رسول ،أن «قيادة عمليات شرق األنبار ألقت القبض على مطلوب يف قضاء
الفلوجة ،ومتكنت وفقا ملعلومات دقيقة من العثور على  6عبوات ناسفة يف منطقة الزغاريت و8
أخرى يف الشيحة و 7عبوات يف منطقة البوطة» ،مشريا اىل أن «مجيع هذه املواد عوجلت ميدانيا
على وفق اجراءات التعامل مع خملفات عصابات داعش اإلرهابية».
يشار اىل ان مركز االعالم االمين يعلن بني فرتة واخرى عن العثور على اكداس من االسلحة
واملتفجرات من خملفات تنظيم «داعش» مبناطق خمتلفة من احملافظات اليت كان يسيطر عليها
قبل حتريرها.
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ب�يروت ـ وك��االت :أكد رئيس جملس النواب نبيه بري أن األم��ور بالنسبة ملوضوع احلكومة
مازالت على حاهلا وال مربر على اإلطالق للتأجيل أو التأخري ،مضي ًفا «أننا ال نستطيع أن نعيش
حالة الرتف يف تأليف احلكومة نظرا لألوضاع اليت بات يعرفها اجلميع خصوصا بالنسبة للوضع
اإلقتصادي».
ونقل النواب عن الرئيس بري بعد لقاء االربعاء يف عني التينة قوله إنه بادر للمساعدة يف الدفع
بإجتاه والدة احلكومة ،وهو ما يزال مستع ّد لبذل املزيد من اجلهد يف هذا اإلطار.
وحول موضوع مطار بريوت الدولي ،نقل النواب عن الرئيس بري قوله إنه ال يستغرب أن يكون
ربا أن
بعض ما حصل مفتعل ،وأن ما حيصل من معاجلات اليوم يف املطار هي نوع من املهدئات ،معت ً
ودائما وأبدًا بتطبيق القوانني.
املعاجلة احلقيقية تكون بتعيني اهليئة الناظمة ً
من جهته أكد نائب األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم أن احلل لألزمة احلكومية هو أن
تكون نسبة التمثيل احلكومي مبا يتناسب مع التمثيل النيابي.
وشدد الشيخ قاسم على ان «انتصارات املقاومة ستستمر على حمور الشر» ،مشرياً إىل أن «وترية
املقاومة ارتفعت يف كل املنطقة».

السلطات البحرينية تمنع دخول الباكستانيني الى أراضيها
املنامة ـ وك��االت :كشفت صحيفة “غلف ديلي نيوز  ”GDNاحمللية الناطقة باإلجنليزية
نقال عن عدد من املواطنني الباكستانيني بأنه مت منعهم من دخول البحرين مؤخرا.
وقالت الصحيفة يف تقرير هلا ،إن السلطات البحرينية فرضت حظرا على دخول الباكستانيني
إىل البالد ،ناقلة عن مسؤول يف شركة حملية قوله إنها واجهت مشكلة يف طلبات التأشريات
للباكستانيني لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
وقال املسؤول الذي مل يكشف عن امسه “مت تعليق طلبات قدّمت الستصدار تأشريات جديدة
لباكستانيني”.
كما أوض�ح��ت الصحيفة أن ع��دة باكستانيني اس� ُت��دع��وا إىل م��راك��ز شرطة للتحقق من
بصماتهم ،يف حني أخرب العديد من املواطنني الباكستانيني الصحيفة أنه ُطلب منهم احلضور
إىل أقرب مركز شرطة إليهم مصطحبني جواز سفرهم األصلي وبطاقتهم الشخصية ،حيث مت
أخذ بصماتهم.
وق��ال��ت الصحيفة إن ه��ذه اإلج � ��راءات األم�ن�ي��ة دخ�ل��ت حيز التنفيذ بشكل غ�ير معلن ضد
الباكستانيني منذ الشهر املاضي ،ألسباب غري واضحة.

مطار العاصمة الليبية يتعرض الستهداف بالصواريخ

طرابلس ـ وك ��االت :سقطت ص��واري��خ ليلة الثالثاء يف حميط امل�ط��ار الوحيد العامل يف
العاصمة الليبية طرابلس الغرب من دون أن تسفر عن خسائر يف األرواح أو املمتلكات ،كما
أفاد مصدر مالحي.
وقال املصدر لوكالة فرانس برس إ ّن القصف استدعى حتويل مسار طائرة تابعة لشركة
اخلطوط اجلوية الليبية كانت تقوم برحلة بني االسكندرية وطرابلس إىل مطار مصراتة،
املدينة الواقعة على بعد  200كلم ش��رق طرابلس .وأض��اف إن «التحضريات جارية إلخالء
مد ّرج» مطار معيتيقة ونقل الطائرات املوجودة فيه حالياً إىل مطار مصراتة.
ومطار معيتيقة الدولي هو الوحيد العامل يف طرابلس وقد أغلق من  31آب ولغاية  7أيلول
بسبب معارك خ ّلفت  63قتيال على االقل قرب العاصمة الليبية .من جهتها اكدت إدارة املطار
أنه مل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ حتى اآلن ،مشري ًة إىل أن رحلة ليبية قادمة
من مصر اضطرت إىل حتويل مسارها باجتاه مدينة مصراتة يف غرب البالد.

طائرة مصر للطيران تهبط بسالم في بلغراد بعد انفجار
إطاراتها الخلفية
القاهرة ـ وك��االت :هبطت طائرة مصر للطريان ،األرب�ع��اء ،بسالم مبطار بلغراد جبمهورية
صربيا ،بعد انفجار إطاراتها اخللفية يف اجلانبني أثناء اهلبوط ،دون وقوع إصابات بني الركاب.
وأوضحت مصادر مبصر الطريان ،أن الطائرة من طراز بوينغ  800/737كانت يف رحلة خاصة
حتمل رقم  3100إىل مطار بلغراد ،حيث أن الشركة ال تسري رحالت إىل تلك الوجهة ،وأن قائد
الطائرة فوجئ بانفجار اإلطارات أثناء اهلبوط ،ومتكن من احلفاظ على مسارها دون احنرافها عن
املدرج ،ومل حتدث تلفيات سوى يف إطارات الطائرة فقط.
وأضافت املصادر ،أنه مت إغالق املدرج لسحب الطائرة للصيانة ،مشرية إىل أن انفجار إطارات
اجلانبني تؤكد حتمية وجود شيء ما طارئ بأرضية املدرج اخلاص بهبوط الطائرة ،مثال عدم
استواء أرضيته.

