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مقتل شخصني وإصابة ستة آخرين بانفجار مفخخة في تكريت

اخبار قصيرة

رئيس الوزراء العراقي يرشح الجبوري والفياض وأمني للوزارات املتبقية

 12ألف مهندس سعودي عاطلون عن العمل

بغداد ـ وك��االت :أكد نائب عن ائتالف دولة
القانون ،الثالثاء ،تقديم رئيس الوزراء عادل عبد
املهدي «كتابا رمسيا» يتضمن ترشيح «سليم
اجلبوري وفاحل الفياض ورزكار امني» للوزارات
املتبقية ،فيما دعا اعضاء الربملان للحضور املكثف
يف اجللسة املقبلة لغرض مترير االمساء.
وقال عبد السالم املالكي يف حديث لـ السومرية
نيوز ،ان «رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي اصدر
كتابا رمس��ي��ا يتضمن ترشيح ف��احل الفياض
لوزارة الداخلية وسليم اجلبوري ل��وزارة الدفاع
ورزك����ار حممد ام�ي�ن ل����وزارة ال���ع���دل» ،متوقعا
«عرض هذه االمساء جبلسة اخلميس املقبل».
ودع��ا املالكي الكتل السياسية اىل «احلضور
املكثف جللسة اخلميس والتصويت على مترير
الوزارات املتبقية وخاصة االمنية للمضي بتطبيق
املنهاج احلكومي ضمن امل��دد احمل���ددة» ،مشددا
على ض���رورة «استكمال رئ��اس��ات اللجان وباقي
ال��ق��وان�ين املهمة وخ��اص��ة امل��وازن��ة ال�تي تعطلت
بسبب املقاطعات وال��س��ج��االت السياسية على
الوزارات».
وكانت رئاسة جملس النواب العراقي ،قررت
الثالثاء ،تأجيل جلسة الربملان إىل يوم اخلميس
الساعة الواحدة ظهراً.
وك���ان م��ن امل��ق��رر أن يعقد جملس ال��ن��واب،
ال��ث�لاث��اء ،جلسته ال���ـ 24م��ن الفصل التشريعي
احلالي.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر اك���د عضو يف جلنة االم��ن
والدفاع بالربملان العراقي ،الثالثاء ،وجود توجه
داخ��ل جملس ال��ن��واب الص���دار ق��رار ملزم خيرج
ال���ق���وات االم��ري��ك��ي��ة امل���ت���واج���دة ع��ل��ى االراض����ي
العراقية «بشكل غري قانوني» ،فيما اشار اىل ان
قاعدة عني االسد تضم قرابة اخلمسة عشر الف
مقاتل عسكري حربي امريكي وليس مستشارين.
وق��ال كريم عليوي يف حديث ل��ـ السومرية
ن��ي��وز ،إن «ه��ن��اك اراء وت��وج��ه��ات ك��ث�يرة داخ��ل
الربملان للخروج بقرار ملزم للقوات االمريكية
باخلروج من العراق كونها قوات متواجدة على
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الرياض ـ وكاالت :كشف مصدر يف اهليئة السعودية للمهندسني أن حنو  12ألف مهندس
سعودي عاطلون عن العمل ،معترباً أنها مشكلة «كبرية جداً».
وق��ال املصدر إن ع��دداً كبرياً من املهندسني مشرتكون يف نظام التأمينات االجتماعية،
ورواتبهم ال تتعدى  3500ريال ،حبسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» الثالثاء.
وأض��اف« :كما أن  36ألف مهندس سعودي حيملون عضوية اهليئة ،يف مقابل  155ألف
مهندس وافد حيملون العضوية نفسها ،إال أن أعداد املهندسني األجانب وصلت خالل الفرتة
السابقة ،إىل  194ألفاً ،غادر منهم حنو  40ألفاً» .ووعد بأنه خالل األشهر الستة القادمة سيشهد
ملف «بطالة املهندسني» انفراجاً ،بعد إلزام الشركات رفع نسب التوظيف يف املهن اهلندسية
إىل  ،%10وسيتم إدخال املهندسني دورات تدريبية .وكشفت إحصائيات حديثة أصدرتها اهليئة
السعودية للمهندسني ،عن خروج  19ألف مهندس أجنيب من سجالت اهليئة ،يف حني ارتفع عدد
املهندسني املواطنني املسجلني بنسبة  %43خالل عام .2018

رئيس حزب صهيوني يزور اإلمارات سر ًا
وكاالت :كشف اإلعالم اإلسرائيلي عن زيارة سرية لرئيس حزب العمل اإلسرائيلي آيف غباي
مطلع ديسمرب  2018إىل اإلمارات على منت رحلة جتارية ،التقى خالهلا كبار املسؤولني يف أبو ظيب.
وحسب القناة العاشرة اإلسرائيلية ،فإن غباي التقى خالل الزيارة ثالثة مسؤولني إماراتيني
مبستوى وزير أو أعلى ،وحبث معهم الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين ،وخطة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب للسالم املعروفة بـ»صفقة القرن» ،والتهديد اإلقليمي املتمثل يف إيران والوضع
السياسي يف الكيان اإلسرائيلي .وأضافت القناة ،أن وسيطا مغربيا نسق الزيارة اليت جرت بني 2
و 4ديسمرب ،وأن األمن اإلماراتي هو من توىل محاية غباي خالل إقامته يف البالد.
وحسب املصدر ،فإن غباي فور عودته إىل» إسرائيل» أطلع رئيس املوساد يوسي كوهني على
نتائج حمادثاته ،فيما رفض مكتب رئيس أكرب أحزاب املعارضة اإلسرائيلية التعليق على هذه
األنباء .وكانت اإلمارات قد استضافت وزيرين إسرائيليني يف نهاية أكتوبر املاضي.
سالح الجو يقضي على إرهابيين في محافظة ديالى
زيارة ترامب للعراق كشفت عن وجود  15ألف مقاتل اميركي
في عين االسد

اراضينا بطريقة غري شرعية او قانونية» ،مبينا
ان «االتفاقية االسرتاتيجية املربمة بني العراق
وامريكا تنص على وجود مستشارين حمدودين
ل��ت��دري��ب ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة وال��دع��م اللوجسيت
لقواتنا».
وعلى املستوى األمين كشف مركز اإلعالم
األم��ن��ي ،ال���ث�ل�اث���اء ،ت��ف��اص��ي��ل ان��ف��ج��ار ال��س��ي��ارة

الشرطة العسكرية الروسية تس ّير دورياتها في منبج

الجيش السوري يقصف التكفيريني رد ًا على
خروقاتهم في ريف حماة
أنقرة تطالب واشنطن بتسليمها المواقع التي ستخليها
في سوريا
دولة عربية جديدة تعلن استئناف رحالتها الجوية الى دمشق

املفخخة يف تكريت ،مؤكداً أن القوات األمنية
اكتشفت العجلة م��ا دف���ع «اإلره���اب���ي» ال��ذي
يقودها اىل تفجريها.
وق���ال امل��رك��ز يف بيان تلقت السومرية نيوز
نسخة منه ،إن «ال��ق��وات األمنية وخ�لال عملية
التفتيش يف سيطرة االق����واس مبدينة تكريت
اكتشفت العجلة املفخخة وال�تي هي من نوع

ب��ي��ك اب م��ا دف���ع اإلره���اب���ي ال���ذي ي��ق��وده��ا اىل
تفجريها وه��و بداخلها» .وأض���اف أن «احل��ادث
اسفر ع��ن استشهاد مواطنني اثنني وإص��اب��ة ٦
آخرين».
وك�����ان م���ص���در أم��ن�ي أف�����اد يف وق����ت س��اب��ق
م����ن ال����ث��ل�اث����اء ب�����أن ث��ل�اث����ة اش����خ����اص ق��ت��ل��وا
واص��ي��ب  10اخ�����رون ب��ان��ف��ج��ار س��ي��ارة مفخخة
يف س��ي��ط��رة االق������واس مب��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت مش��ال��ي
صالح الدين.
ميدانياً أحبطت ال��ق��وات العراقية الثالثاء
حم��اول��ة تسلل إلرهابيي “داع���ش” مش��ال شرق
حمافظة دياىل.
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االحتالل يعتقل منفذ عملية رام الله بعد اقتحامات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس األمن بالتدخل
لوقف االستيطان
أراض للفلسطينيين
قوات الكيان الصهيوني تتوغل في قطاع غزة وتجرف
ٍ

القدس احملتلة ـ وك��االت :أدانت وزارة اخلارجية الفلسطينية خمطط سلطات االحتالل
اإلسرائيلي إلقامة مستوطنة جديدة على أراض��ي الفلسطينيني جنوب بيت حلم بالضفة
الغربية والذي يؤدي إىل تطويقها جبدار استيطاني من مجيع اجلهات مطالبة جملس األمن
الدولي بالتدخل الفوري لوقف االستيطان.
وأوضحت اخلارجية يف بيان الثالثاء نقلته وكالة وفا الفلسطينية لألنباء أن سلطات
االحتالل تعمل على خلق وقائع جديدة على األرض من خالل املخطط االستيطاني اخلطري
جنوب بيت حلم وعمليات التوسع االستيطاني يف منطقة األغوار وشق الطرق االستيطانية
الضخمة يف مناطق خمتلفة من الضفة الغربية بهدف ربط املستوطنات ببعضها وحتويلها إىل
جتمع واحد ما يؤدي إىل القضاء نهائيا على أي فرصة لتحقيق السالم.
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منظومة صاروخية جديدة تدخل في الخدمة للجيش اليمني واللجان الشعبية

التحالف السعودي ينفذ 1924خرق ًا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم
انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف

دمشق ـ وكاالت :قال الناطق باسم جملس منبج العسكري شرفان درويش يف تصريح
لـ« :RTقامت دورية للشرطة العسكرية الروسية بدورية يف اخلط املمتد ما بني قرية
جب خمزوم إىل غرب العرمية وقرية ايالن» ،مضيفا أن الدورية انتشرت يف منطقة النفوذ
التابعة لقوات ح��راس احل��دود التابعة للجيش السورية ،حتديداً يف احل��دود املتامخة
لفصائل «درع الفرات» املدعومة تركياً.
وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد صرحت بأنها بدأت بتسيري دوريات لطواقمها
يف منطقة منبج مشالي سوريا قرب احلدود الرتكية.
وذكرت أن الدورية األوىل قطعت عشرات الكيلومرتات عرب بلدات ميل ويران وعجمي
ويالنلي ،مضيفة أن الدوريات القادمة ستتبع مسارات خمتلفة تتبدل باستمرار.
م��ن جانبها ذك��رت صحيفة «حرييت» الرتكية أن أن��ق��رة ستطلب م��ن املسؤولني
األمريكيني خالل حمادثات الثالثاء ،تسليمها املواقع العسكرية األمريكية يف سوريا أو
تدمريها.
واختارت «حرييت» خلربها عنوانا يقول «سلموها أو دمروها» يف إشارة إىل ما وصفته
بأنها « 22قاعدة عسكرية أمريكية» يف سوريا ،مؤكدة نقال عن مصادرها أن تركيا لن
تقبل بأن تس ّلم واشنطن هذه القواعد لوحدات محاية الشعب الكردية.
وينسجم تقرير الصحيفة مع ما قاله مسؤول أمين تركي كبري لوكالة «رويرتز»
األسبوع املاضي ،مشريا إىل أنه على واشنطن السماح لرتكيا باستخدام قواعدها يف
سوريا.
واجتمع مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون مع نظريه الرتكي إبراهيم
كالني الثالثاء يف تركيا بعد أيام من إضافة بولتون شرطا جديدا لالنسحاب األمريكي
عندما قال إن على تركيا املوافقة على ضمان سالمة وح��دات محاية الشعب الكردية
حليفة واشنطن اليت تعتربها أنقرة إرهابية.
ويف تصرحيات يبدو أنها ستوتر أجواء العالقات ،أعرب الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغ���ان الثالثاء عن رفضه ما وصفه ب��ادع��اءات بولتون باستهداف تركيا لألكراد،
واعتربها «افرتاء دنيئا».
وذك��رت وسائل إعالم تركية أن أردوغ��ان رفض لقاء بولتون أثناء زي��ارة األخري إىل
أنقرة الثالثاء.
ميدانياً ردت وحدات من اجليش السوري ،الثالثاء ،على خروقات التكفرييني التفاق
املنطقة منزوعة السالح يف إدلب من خالل التسلل من باجتاه عدد من النقاط العسكرية
بريف مح��اة الشمالي .وأف��ادت وكالة األنباء السورية «سانا» ب��أن وح��دة من اجليش
متمركزة يف ريف محاة الشمالي ردت باألسلحة املناسبة على جمموعات تكفريية تسللت
عرب حمور وادي الدورات شرق بلدة اللطامنة (حنو  35كم مشال غرب محاة) باجتاه
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ص��ن��ع��اء ـ وك������االت :ق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م
القوات املسلحة اليمنية العميد حييى سريع
إن التحالف السعودي نفذ  1924خرقاً منذ
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق س��ت��وك��ه��ومل يف  13ك��ان��ون
األول /ديسمرب .2018
واش��ار إىل أن التحالف ش ّ��ن خ�لال أسبوع
126غارة جوية على خمتلف املناطق اليمنية.
وأش����ار إىل أن اجل��ي��ش ال��ي��م�ني وال��ل��ج��ان
ال��ش��ع��ب��ي��ة ص�����دّوا  40ع��م��ل��ي��ة زح���ف ل��ق��وات
التحالف املتعددة يف خمتلف اجلبهات خالل
أسبوع .
وك���ش���ف ال��ع��م��ي��د س���ري���ع ع���ن م��ن��ظ��وم��ة
صاروخية جديدة للجيش واللجان ستدخل
يف اخلدمة خالل األيام القادمة.
وأش��ار إىل أنهم نف ّذوا  73عملية عسكرية
خ�ل�ال أس��ب��وع ،يف مقدمتها ق��ص��ف اجتماع
ل��ق��ي��ادات التحالف مبعسكر خ��ال��د ب��ص��اروخ
«بدر »1الباليسيت.
وأك�����د س���ري���ع أن ض���رب���ة م��ع��س��ك��ر خ��ال��د
الباليستية كانت دقيقة جداً ،وقد حصدت
رؤوس كبرية للقوات املتعددة» ،مشرياً إىل أنه
سيتم اإلعالن عن تفاصيلها يف وقت قريب.
ويف السياق ،ينتظر أن يعقد املبعوث األممي
إىل اليمن مارتن غريفيث لقا ًء مع الرئيس
املعزول عبد ربه منصور هادي يف الرياض بعد
اللقاءات اليت عقدها مع حكومة اإلنقاذ يف
صنعاء.
هذا ويعقد جملس األمن الدولي األربعاء
جلسة لالستماع إىل تقرير غريفيث بشأن
اتفاق ستوكهومل ،وجهوده إلنهاء النزاع يف
اليمن ،والسيما يف مدينة احلديدة.
وم��ن املقرر أيضاً أن يقدم مساعد األمني
العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارك
لوكوك خالل اجللسة تقريراً بشأن األوضاع
اإلنسانية يف اليمن.

ويف سياق متصل ،ت��داول ع��دد من مواقع
التواصل االجتماعي ص���وراً تظهر معتقلي
سجن «بئر أمح��د» يف ع��دن ال��ذي يعد أحد
السجون السرية التابعة لإلمارات.
وتظهر الصور إط�لاق السجناء مناشدات
إىل املنظمات الدولية واحمللية وإىل أهاليهم
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب�����اإلف�����راج ع��ن��ه��م وال��ت��ح��ق��ي��ق
يف م���ا ي��ت��ع��رض��ون ل���ه داخ�����ل ال��س��ج��ون من
ان���ت���ه���اك���ات وت���ع���ذي���ب ع���ل���ى ي����د ال����ق����وات
اإلماراتية.
كما ق��ام السجناء املضربون عن الطعام
خبياطة أفواههم وإقفاهلا عمداً احتجاجاً
على أوض��اع��ه��م الصعبة وم��ا يتعرضون له،
وف��ق ال��ص��ور املنتشرة على وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي.
يف السياق أك��د جملس جنيف للحقوق
وال���ع���دال���ة االث���ن�ي�ن أن ال��ت��ع��ذي��ب واالب���ت���زاز
اجلنسي أصبح سلوكاً ممنهجاً يف السجون
اليت تشرف عليها اإلمارات يف اليمن.
وقال اجمللس يف بيان «إن اإلمارات تتحمل
مسؤولية أي تداعيات على صحة املضربني يف
سجن تابع هلا مبحافظة عدن اليمنية».
م��ي��دان��ي��اً لقي ع��دد م��ن م��رت��زق��ة ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي األم��ري��ك��ي ،ال��ث�لاث��اء ،مصرعهم
وج��رح آخ���رون بانفجار عبوتني ناسفتني يف
جهات حمافظات البيضاء.
وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري ب��ان��ف��ج��ار عبوتني
ناسفتني مبجموعة من الغزاة يف جبهة قانية
أسفرتا عن مصرع وإصابة عدد منهم.
وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي
األم��ري��ك��ي ل��ق��وا مصرعهم وأص��ي��ب آخ���رون،
االثنني ،إثر كسر زحفني واسعني هلم على
أحد مواقع اجليش واللجان يف جبهة قانية
مبحافظة البيضاء.
التتمة يف الصفحة 11

إطالق نار خالل القبض على أحد أقرباء رئيس مجلس
األعيان باألردن
عمان ـ وكاالت :ألقت السلطات األردنية ،القبض على مطلوب مثري للجدل ،من أقرباء رئيس
جملس األعيان ،فيصل الفايز .وحبسب األمن العام األردني ،فإنه وبعد االشتباك مبركبة من
نوع «جيب» ،رفض سائقها االمتثال ألوامر الشرطة ،والنزول من املركبة ،وبادرهم بإطالق
عيارات نارية يف اهلواء.
واضطرت األجهزة األمنية إىل إطالق رصاص مطاطي ،أصاب الشاب املطلوب يف وجهه ،وأفقده
الوعي .وحبسب بيان األمن ،فإن اثنني من مرافقي املطلوب سلما نفسيهما طوعا إىل األمن ،وبعد
التدقيق بهويتيهما ،تبني أن ال سجل جنائيا أو طلبات قضائية حبقهما .فيما ذكر بيان األمن
أن الشاب الذي أثار اجلدل بإطالقه النار حبقه  47أسبقية ،وطلبان قضائيان .وتداول ناشطون
فيديوهات للحادثة ،تدل على تزوير الشاب ملركبة سيارته ،ووضع الرقم  1فقط عليها.

«العدل واملساواة» في السودان تؤكد استمرار الحراك
الشعبي وتدعو للتظاهر األربعاء
اخل��رط��وم ـ وك���االت :أك��دت حركة العدل وامل��س��اواة عن دعمها الكامل حل��راك الشارع
السوداني ،من أجل احلصول على حقوقه املشروعة ،والقضاء على الفساد واجلربوت والطغيان
وتأسيس دول��ة املواطنة واحلكم الرشيد .وقالت احلركة يف بيان هلا تلقت «سبوتنيك»
نسخة منه الثالثاء« ،حتيي حركة العدل واملساواة السودانية الشعب السوداني املقدام على
التضحيات ،اليت قدمها فداء للوطن وعلى جسارته ،وصموده يف وجه الطاغية ،رغم ترسانته
العسكرية ،واستخدامه للذخرية احلية واعتقاالته التعسفية ومحالته القمعية».
وتابعت «كما حتيي احلركة جتمع املهنيني السودانيني والقوى املوقعة على إعالن احلرية والتغيري،
ومجيع القوى السياسية والنسوية والشبابية والطالبية واملهنية ،وكل الثائرين والثائرات الذين
خرجوا يف وجه الطاغوت متحدين جوره و بطشه و ترسانة أسلحته» .ومير السودان بأزمة اقتصادية
خانقة أدت إىل تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها  19شخصا حبسب إحصائيات حكومية ،واندلعت
االحتجاجات يف عدة مدن سودانية بسبب شح اخلبز ،ولكنها تطورت إىل املطالبة بإسقاط حكومة
الرئيس عمر البشري ،فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا مجهوريا بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق حول
األحداث األخرية اليت شهدتها البالد برئاسة وزير العدل موالنا حممد أمحد سامل.

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في املغرب
الرباط ـ وك��االت :أعلنت الداخلية املغربية صباح الثالثاء تفكيك خلية إرهابية موالية
لتنظيم “داع���ش” ،كانت تنشط يف مدينيت الناظور وال��دري��وش ،وختطط لتنفيذ عمليات
إرهابية باململكة.
ونقلت وكالة األنباء املغربية أن “املكتب املركزي لألحباث القضائية التابع ملديرية مراقبة
الرتاب الوطين متكن من تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثالثة عناصر ترتاوح أعمارهم بني 18
و 31سنة ،ينشطون مبدينيت الناظور والدريوش” .وأضافت أن املعلومات األولية تفيد أن “أفراد
هذه اخللية املوالني لـ”داعش” كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية يف اململكة،
وذلك بعد اكتساب مهارات يف جمال صنع املتفجرات والعبوات الناسفة والسموم”.

ظهور مفاجئ للرئيس التونسي األسبق زين العابدين بن علي في السعودية

تونس ـ وكاالت :ظهر الرئيس التونسي األسبق زين العابدين بن علي ،يف اململكة العربية
السعودية ،االثنني ،يف صورة مجعته بزوجته ليلى وابنته نسرين وزوجها كادوريم.
وحبسب موقع «أنباء تونس» ،نشرت نسرين ،الصورة عرب حسابها على موقع «إنستغرام»،
خالل حفل عقد قرانها على مغين الراب التونسي الشهري والثري كادوريم.
وأش��ار املوقع ،إىل «أن كادوريم كان قد أعلن يف وقت سابق عن عالقته بابنة الرئيس
اهلارب ،وقال خالل لقاء تلفزيوني إنه يتحدى الشعب والعامل من أجل حبه هلا».
وكانت مواقع التواصل االجتماعي ،اشتعلت باجلدل والتكهنات ،بعدما نشر مغين الراب
التونسي العاملي كادوريم صورة مع نسرين بن علي ،مبناسبة رأس السنة .2019
واعرتف زين العابدين بن علي ،الذي حكم تونس ملدة  23سنة ،بارتكاب أخطاء كثرية ،وأوهلا
ارتكاب النظام الذي كان يرتأسه جرائم تعذيب واستهداف شخصيات سياسية معارضة ،كما
أقر بن علي ،بأن أصهاره أضروا بالبالد التونسية يف فرتة حكمه وتسببوا يف اإلطاحة بنظامه
بتجاوزهم للقانون وارتكاب مظامل ضد التونسيني ،وفق ما قال القيادي السابق يف حركة
النهضة صابر احلمروني ،الذي التقاه يف مقر إقامته يف مدينة جدة السعودية.

