عربيات
انتخاب علي الصجري رئيس ًا للجنة
النزاهة النيابية

العراق ..نائب يكشف
عن انسحاب النواب
الكرد من جلسة الثالثاء
لالخالل بالنصاب
ب��غ��داد ـ وك���االت :أف��اد مصدر نيابي،
الثالثاء ،بانتخاب النائب علي الصجري
رئيساً للجنة النزاهة النيابية.
وق���ال امل��ص��در يف ح��دي��ث ل��ـ السومرية
نيوز ،إن «أعضاء جلنة النزاهة النيابية
انتخبوا ال��ن��ائ��ب علي ال��ص��ج��ري رئيساً
للجنة».
وكان مصدر برملاني كشف ،يف وقت
س��اب��ق م��ن ال��ث�لاث��اء ،ع��ن ع��ق��د اج��ت��م��اع
للجنة النزاهة حلسم اختيار رئيس هلا.
وح���ددت جلنة ال��ن��زاه��ة النيابية ،يوم
ال��ـ 15من حزيران احلالي ،موعداً أخرياً
الن��ت��خ��اب رئ��اس��ت��ه��ا ،اال ان���ه اخل�لاف��ات
تسببت بتأجيل املوعد.
يف السياق كشف النائب عدي عواد،
الثالثاء ،عن انسحاب النواب الكرد من
جلسة الربملان الثالثاء من اجل االخالل
بالنصاب.
وق��ال ع��واد يف حديث لعدد من وسائل
االعالم بينها السومرية نيوز ،ان «النواب
ال���ك���رد ان��س��ح��ب��وا ال���ث�ل�اث���اء م���ن جلسة
جملس النواب لالخالل بالنصاب».
واض����اف ان «ذل���ك ج���اء ب��ه��دف ع��دم
التصويت على تشكيل جلنة حتقيقية
بعقود شركيت كار وقيوان».
ي���ذك���ر ان رئ���ي���س جم���ل���س ال���ن���واب
حممد احللبوسي اكد ان رئاسة اجمللس
س��ت��ص��در ام���را نيابيا اىل جل��ن��ة النفط
والطاقة النيابية لتشكيل جلنة حتقيقة
خبصوص عقود اخلدمة واجلباية وعقود
شركيت كار وقريوان.
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خسائر في صفوف املرتزقة بعملية إغارة في نجران

 40ألف حالة ورم سرطاني جراء العدوان على
اليمن سنويا
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اخبار قصيرة

طائرة ركاب كويتية تصطدم بمبنى املطار في فرنسا
الكويت ـ وكاالت :اصطدمت طائرة بوينغ  777تابعة للخطوط اجلوية الكويتية مببنى املطار يف
مدينة نيس الفرنسية .وذكرت اخلدمة الصحفية للناقل أنه مت مساعدة مجيع الركاب وأفراد الطاقم
على الفور .ومتكن الناس من مغادرة الطائرة ،ومل يصب أي منهم بأذى.
وكان التصادم سببا لتأخر العديد من الرحالت اجلوية على الوصول واملغادرة ،وف ًقا لصحيفة ديلي
ستار .وجرى استقبال ركاب الطائرة يف الفنادق إىل أن يتم حجز طائرة جديدة هلم.

مواجهات ومداهمات واعتقاالت بمناطق متفرقة في الضفة الغربية
القدس احملتلة ـ وك��االت :شنت ق��وات العدو الصهيوني ،فجر الثالثاء ،محالت مداهمة واعتقال
بالضفة احملتلة ،كما قامت مبصادرة أموال عدد منهم.
وأفادت وكالة «فلسطني اآلن» أن قوات العدو اعتقلت ثالثة شبان بعد مداهمة وتفتيش منازهلم يف
بلدة مجاعني جنوب نابلس .كما مت اعتقال شاب من خميم العزة مشالمدينة بيت حلم ،وآخر بعد
مداهمة منزله يف قرية النيب صاحل مشال غرب رام اهلل .وداهمت قوات العدو ً
منزل وفتشته يف «حي كفر
سابا» داخل مدينة قلقيلية ،وسط انتشار جنود العدو على مدخل بلدة عزون الشمالي .ويف وقت متأخر
من ليلة االثنني اقتحم جنود العدو خميم جنني وسط إطالق قنابل الصوت.
وسلمت قوات العدو النائب باجمللس التشريعي والوزير السابق» نايف الرجوب» وأسريا حمررا بالغات
ملراجعة خمابراتها بعد مداهمة منزليهما يف مدينة دورا جنوب غرب اخلليل.
ويف السياق اندلعت مواجهات بني الشبان الفلسطينيني وقوات العدو ليلة االثنني ،يف مناطق متفرقة
من الضفة الغربية.

ملك املغرب أول زعيم عربي يهنئ رئيس موريتانيا الجديد

استشهاد مدنيين بنيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة

صنعاء ـ وكاالت :كشف وزير الصحة العامة
والسكان الدكتور طه املتوكل ،الثالثاء ،عن
تسجيل  40أل��ف حالة ورم كل ع��ام يف اليمن،
مؤكدا أن القصف الذي تعرضت له البالد أحد
أه��م األسباب الكربى يف ارتفاع نسبة اإلصابة
ب����األورام ،جم��ددا ال��دع��وة إىل رف��ع احلصار عن
م��ط��ار ص��ن��ع��اء وإن���ق���اذ آالف امل���رض���ى .وأوض���ح
املتوكل خالل مؤمتر صحفي بالعاصمة صنعاء
أن  20ألف نسمة يتوفون كل عام من املصابني
ب�����األورام ال��س��رط��ان��ي��ة بسبب ن��ق��ص اخل��دم��ات
ال��ص��ح��ي��ة وع����دم ت��وف��ر ال��ع�لاج نتيجة حصار
العدوان السعودي األمريكي على اليمن.
وأش���ار إىل أن��ه يسجل يف العاصمة صنعاء
فقط م��ن  25إىل  35ح��ال��ة أورام بشكل يومي

وت��ل��ك ح��ال��ة وب��ائ��ي��ة ك��ارث��ي��ة .وأك���د أن دول
حتالف العدوان على اليمن متنع سفر مرضى
السرطان للعالج يف اخلارج ومتنع يف الوقت ذاته
إدخ��ال األجهزة الطبية اخلاصة بعالج مرضى
السرطان .كما أكد الوزير أن القصف الذي
تعرضت له بالدنا يسهم يف ارتفاع نسب اإلصابة
ب��األورام وهو أحد األسباب الكربى ،موضحا أن
ما نسبته  %25يتوفون بسبب العدوان واحلصار.
وب�ين أن سيطرة حتالف ال��ع��دوان على املنافذ
أغرق البلد باملواد املسرطنة ،مقدما الشكر إىل
كافة اجلهات احلكومية ال�تي تبذل جهودها
ملواجهة ذلك.
وجدد وزير الصحة الدعوة إىل رفع احلصار
عن مطار صنعاء وإنقاذ آالف املرضى املهددين

بالوفاة بسبب إغ�لاق املطار وع��دم قدرتهم على
السفر لتلقي العالج يف اخلارج.
م��ي��دان��ي��ا ،ل��ق��ي ع����دد م���ن م��رت��زق��ة اجل��ي��ش
ال��س��ع��ودي ،ال��ث�لاث��اء ،ج���راء قصف جتمعاتهم
قبالة جيزان .وأوضح مصدر عسكري أن اجليش
واللجان الشعبية قصفوا جتمعات ملرتزقة اجليش
السعودي شرق جبل النار قبالة جيزان ،ما أسفر
عن وقوع قتلى وجرحى يف صفوفهم .كما نفذ
اجليش واللجان الشعبية ،مساء االثنني ،عملية
هجومية على عدد من مواقع مرتزقة العدوان
األمريكي مبحافظة اجلوف وكبدوهم خسائر
يف األرواح .وأوض��ح مصدر عسكري أن اجليش
وال��ل��ج��ان ه��امج��وا م��واق��ع للمرتزقة يف جبهة
املصلوب من  3مسارات ما أسفر عن مقتل عدد
من املرتزقة وكبدوهم خسائر يف العتاد.
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سوريا تعلن موقفها من الحظر االمريكي
الجديد ضد ايران

املعلم :دمشق وبيونغ
يانغ تقفان مع ًا بوجه
اإلرهاب ومحاوالت
الهيمنة األمريكية

القائم باألعمال السوري
يكشف شروط عودة العالقات
مع االردن

على اعتاب ذكرى استشهاد مراسم الوداع
(ع) االربعاء  / 26يونيو ،خالل صالتي املغرب والعشاء
االمام جعفر الصادق
اتو ستراد الشهيد حقاني ،متحف الثورة االسالمية والدفاع املقدس
تشييع الجثامني الطاهرة مراسم التشييع

 150شهيد ًا مجهو ًال

لسنوات الدفاع املقدس الثماني

في طهران و 10محافظات أخرى

الخميس  / 27يونيو – شارع انقالب ،جامعة طهران  /الساعة  9صباح ًا

مراسم التشييع في  10محافظات
اردبيل ،اصفهان ،ايالم ،جهارمحال وبختياري ،خراسان الجنوبية ،خراسان الشمالية،
سمنان ،قم ،املركزية وهرمزغان

دمشق ـ وكاالت :يف إطار الزيارة اليت يقوم
بها إىل العاصمة الكورية بيونغ يانغ التقى
ن��ائ��ب رئ��ي��س جملس ال����وزراء وزي���ر اخلارجية
واملغرتبني وليد املعلم اليوم تشيه ريونغ هيه
رئيس هيئة الرئاسة جمللس الشعب األعلى.
وحبث اجلانبان عالقات الصداقة التارخيية
املتميزة بني البلدين وسبل تطويرها خدمة
للمصاحل املشرتكة لكال البلدين والشعبني
وال���وق���وف م��ع��اً يف وج���ه اإلره����اب االق��ت��ص��ادي
وحم����اوالت اهليمنة ال�تي مت��ارس��ه��ا ال��والي��ات
امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة ع���ل���ى ك��ل�ا ال��ب��ل��دي��ن
باإلضافة إىل تطورات األوضاع يف سورية وشبه
اجلزيرة الكورية.
إىل ذلك اعربت سوريا عن إدانتها الشديدة
لقرار اإلدارة األمريكية ال��ذي يستهدف رموز
وقيادة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مؤكدة
أن هذا القرار هو وسام شرف على صدر األحرار
يف العامل الرافضني للتبعية واالنقياد خلف
السياسات املدمرة هلذه اإلدارة.
وق����ال م��ص��در رمس����ي يف وزارة اخل��ارج��ي��ة
وامل��غ�ترب�ين يف تصريح ل��ـ «س��ان��ا» ال��ث�لاث��اء إن
اجلمهورية العربية السورية تعرب عن سخطها
وإدان��ت��ه��ا ال��ش��دي��دة ل��ق��رار اإلدارة األمريكية
ال�����ذي ي��س��ت��ه��دف رم�����وز وق���ي���ادة اجل��م��ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية.
من جانب آخر قال القائم باألعمال السوري
يف األردن ،أمين علوش ،إنه ال يوجد لدى بالده
م��ا مي��ن��ع م��ن ت��ب��ادل ال��س��ف��راء م��ع األردن يف
أي وقت.
واع��ت�بر ع��ل��وش أن ع���ودة األم���ور إىل سابق
عهدها بني البلدين حتتاج مناخات إجيابية
وح���������وارات ت��ن��ط��ل��ق م����ن م��ص��ل��ح��ة ال��ب��ل��دي��ن
والشعبني دون أي تدخل خارجي.
ك��م��ا أش����ار إىل ت��دخ��ل امل��ل��ح��ق ال��ت��ج��اري
األمريكي وتهديده التجار األردن��ي�ين يف حال
تعاملوا مع سوريا.
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نواكشوط ـ وك��االت :بعث ملك املغرب حممد السادس ،بربقية تهنئة إىل حممد الشيخ حممد
أمحد الشيخ الغزواني ،مبناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اإلسالمية املوريتانية.
وقال امللك املغربي ،يف هذه الربقية« :يطيب لي مبناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية اإلسالمية
املوريتانية ،أن أبعث لكم ،بأحر التهاني ،مقرونة بأصدق متنياتي بكامل التوفيق يف مهامكم السامية»،
وذلك حسب وكالة األنباء املغربية.
وأضاف« :وإننا لنبارك لكم الثقة الغالية اليت حظيتم بها من لدن الشعب املوريتاني الشقيق ،تقديرا
منه ملا تومسه فيكم من غرية صادقة على خدمة مصاحله ،وإرادة قوية للمضي به قدما على درب حتقيق
التنمية الشاملة ،يف ظل األمن والطمأنينة والعدالة االجتماعية».
وجاء يف الربقية أيضا« :وإنها ملناسبة ساحنة ،كذلك ،ألؤكد لفخامتكم حرصي الشديد على
العمل سويا معكم من أجل إعطاء دفعة قوية لعالقات التعاون املثمر القائم بني بلدينا ،وتعزيز سبل
االستغالل األمثل للفرص واملؤهالت املتاحة هلما ،جتسيدا ملا يشد شعبينا اجلارين من وشائج األخوة
والتضامن والتقدير املتبادل ،وحتقيقا ملا ينشدانه من تقارب وتكامل واندماج جدير برفع خمتلف
التحديات اليت تواجههما» .وأعلنت جلنة االنتخابات املركزية ،االثنني ،فوز وزير الدفاع السابق حممد
ولد الغزواني باالنتخابات الرئاسية يف بالبالد.

السعودية ..قرار بتجريم ظاهرة إطالق النار في املناسبات
الرياض ـ وك��االت :أص��در النائب العام السعودي سعود املعجب ،ق��رارا اعترب فيه إط�لاق النار يف
املناسبات جرمية تستوجب التوقيف.
وحسب صحيفة «سبق» السعودية ،فقد «ص��در ه��ذا ال��ق��رار م��راع��اة ملا تقتضيه املصلحة العامة
والنتشار ظاهرة إطالق النار يف املناسبات بشكل كبري ما يشكل خطرا على األرواح واملمتلكات وبعد
دراسة الظاهرة وآثارها اخلطرية» .وأمرت النيابة العامة يف اململكة فروعها بإيقاف من جتمع حبقه أدلة
كافية على ارتكاب مثل هذه األفعال إىل حني حماكمته.
وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السالح أو إطالق النار يف األفراح واملناسبات
أو السماح للغیر باستعمال السالح املرخص له يف ذلك ،أو استعمال الغیر للسالح نتیجة إهماله،
مؤكدة أنها جرمية یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إىل سنة وفق نظام األسلحة والذخائر.

تفكيك خلية داعشية واعتقال عناصرها في ضواحي مراكش
الرباط ـ وكاالت :أعلنت الشرطة املغربية ،الثالثاء ،تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد
موالني لتنظيم داعش ،ينشطون مبنطقة احلوز ضواحي مراكش.
وأكد بيان للشرطة أن هذه العملية مكنت أيضا من اكتشاف بقايا مواد كيماوية ومعدات مت
استعماهلا لتحضري م��واد متفجرة بضيعة مبنطقة أوريكا (ضواحي مراكش) يف ملكية عائلة أحد
أعضاء هذه اخللية.
وأض��اف املصدر أن األحب��اث أدت إىل حجز أجهزة إلكرتونية وأسلحة بيضاء ومعدات أخ��رى حبوزة
املوقوفني .وكشفت األحباث األولية حبسب ،مصدر أمين ،أن زعيم هذه اخللية اإلرهابية قام باستقطاب
وتأطري أفراد جمموعته ،ونسج عالقات مشبوهة مع أفراد ينشطون باخلارج بهدف التخطيط واإلعداد
لتنفيذ عمليات إرهابية خطرية باململكة باستعمال عبوات ناسفة ،تنفيذا ملخططات داعش التخريبية.
وأوضح املصدر أن التحقيق متواصل مع املوقوفني حتت إشراف النيابة العامة املختصة.

والسماح للرئيس السوداني السابق بمالبس خاصة

إحتجاجات رموز تابعة لنظام البشير داخل السجن

اخلرطوم ـ وكاالت :احتج رموز نظام البشري املسجونون يف «كوبر» على ما يتعرضون له داخل
السجن ،وذلك منذ اقتالع النظام يف أبريل/نيسان املاضي.
وطالب قياديون من النظام السابق ،مثل علي عثمان وحممد طه وأمح��د ه��ارون ب��أن تسمح
هلم قيادة السجن بامتالك «تلفزيون» داخل الغرف وممارسة األنشطة الرياضية ،حسب صحيفة
االنتباهة السودانية.
واحتجت القيادات السابقة على منعها من أداء الصالة يف مجاعة «ل���دواع أمنية» ،مطالبة
مبساواتها بوالي اخلرطوم السابق ،عبد الرحيم حممد حسني الذي مسح له بسرير خشب من أجل
آالم الظهر.
كما مسحت إدارة السجن لبعض احملتجزين براديو وصحف وكتب ،وأطباء على نفقتهم
اخلاصة.
وتتيح الئحة السجن لغري احملكومني السياسيني احلق يف اقتناء مالبس من منازهلم مثل الرئيس
السابق عمر البشري ،وأمحد هارون ،وحممد حامت ،ونافع على نافع».
وقال اجمللس العسكري السوداني إن الرئيس املعزول عمر البشري ،سيحاكم على كافة اجلرائم
املتهم بها من قبل احملكمة اجلنائية الدولية يف اخلرطوم ،مؤكدا عدم السماح مبحاكمة أي
سوداني يف اخلارج.

