
الكرملين: عالقات روسيا مع الدول الغربية 
عند أدنى مستوياتها

موســكو – وكاالت : صــرح المتحــدث الرســمي باســم الكرمليــن دميتــري بيســكوف بــأن عالقــات 
روســيا مــع الــدول الغربيــة 

عنــد أدنــى مســتوياتها.
جــاء ذلــك فــي اإلفــادة 
لبيســكوف  الصحفيــة 
اليــوم الثالثــاء، حيــث تابــع 
بــأن التســليم المحتمــل 
األلمانيــة  للدبابــات 
يبشــر  ال  كييــف،  إلــى 
علــى  جيــد  شــيء  بــأي 
المســتقبلية  العالقــات 
بيــن البلديــن، إال أنــه عــاد 

حــال. أي  علــى  وألمانيــا  روســيا  بيــن  جوهــري  حــوار  يوجــد  ال  أنــه  علــى  وأكــد 
 وردا علــى ســؤال حــول إمكانيــة إغــالق إســتونيا للمالحــة الروســية قــال بيســكوف إن »ضمــان حريــة 

المالحــة بموجــب القانــون الدولــي، وننطلــق مــن أن هــذا ســوف يســتمر«.
يأتــي ذلــك بعــد إعــالن روســيا وإســتونيا يــوم أمــس االثنيــن خفــض مســتوى العالقــات الدبلوماســية، 
فيمــا تطالــب إســتونيا وجارتاهــا مــن منطقــة البلطيــق التفيــا وليتوانيــا، مــن بيــن أعضــاء حلــف »الناتــو«، 

بتقديــم ألمانيــا دباباتهــا القتاليــة »ليوبــارد« لدعــم أوكرانيــا فــي مواجهــة روســيا.

»نيوزويك«: أميركا الالتينية أصبحت حديقة الصين 
الخلفية وواشنطن في خطر

واشــنطن – وكاالت : تعمــل الصيــن علــى زيــادة حضورهــا فــي أميــركا الالتينيــة، إذ باتــت العميــل 
للــدول  األكبــر  التجــاري 
باســتثناء  هنــاك 

. لمكســيك ا
صحيفــة  وذّكــرت 
فــي  أنّــه  »نيوزويــك« 
كوبــا  كانــت   1981 العــام 
التــي  الوحيــدة  الدولــة 
تجاريــة  عالقــات  لديهــا 
مــن  أكبــر  الصيــن،  مــع 
ــات  ــع الوالي ــي  م ــك الت تل

األميركيــة. المتحــدة 
ــار دوالر. هــذا  ــام 2000، 12 ملي ــي الع ــة ف ــن والمنطق ــن الصي ــة بي ــة الثنائي ــادالت التجاري ــغ حجــم التب وبل
الرقــم كان قبــل انضمــام الصيــن إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، لكــن فــي العــام 2021 قفــزت التجــارة ثنائيــة 

ــادة %41.  ــار دوالر، أي بزي ــة، إذ بلغــت 450 ملي االتجــاه بنســبة مذهل
ويتوقع المجلس األطلسي أن تتجاوز تجارة الصين مع أميركا الالتينية 700 مليار دوالر في عام 2035.

ويدعــو الخبــراء األميركيــون، ومنهــم روبــرت إيفــان إليــس، أســتاذ األبحــاث فــي أميــركا الالتينيــة فــي 
الكليــة الحربيــة للجيــش األميركــي، إلــى االســتعداد للتوســع الصينــي بشــكل أكبــر فــي المنطقــة.

»وول ستريت جورنال«: قطاع صناعة السالح األميركي 
غير مستعد لمواجهة الصين

ــا كشــفت عــن مشــاكل واســعة  ــي أوكراني ــة ف ــدة أن األزم واشــنطن – وكاالت : كشــفت دراســة جدي
صناعــة  فــي  النطــاق 
قــد  األميركيــة  األســلحة 
الجيــش  قــدرة  تعــوق 
خــوض  علــى  األميركــي 
ــد  ــد ض ــة األم ــرب طويل ح

لصيــن. ا
ووفــق صحيفــة »وول 
فــإن  جورنــال«،  ســتريت 
ــده  ــال أم ــذي ط ــراع ال الص
فــي كييــف، كشــف عــن 
االســتراتيجي  الخطــر 
الــذي يواجــه الواليــات المتحــدة حيــث انخفضــت مخزونــات األســلحة إلــى مســتوى منخفــض مــن جهــة، 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن شــركات الدفــاع ليســت مجهــزة لتجديدهــا بســرعة.
جــاء ذلــك وفقــًا للدراســة التــي كتبهــا ســيث جــون، نائــب الرئيــس األول فــي مركــز الدراســات 

واشــنطن. العاصمــة  مقرهــا  فكريــة  مؤسســة  وهــي  والدوليــة،  االســتراتيجية 
وتابــع جونــز قائــاًل إن »الدراســة التــي عكســت آراء كبــار المســؤولين العســكريين والدفاعييــن وغيرهــم 
مــن المســؤولين الحكومييــن، أظهــرت مــدى ســرعة نفــاد ذخائــر الجيــش األميركــي، فــي نــزاع محتمــل مــع 

الصيــن فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ«.
وتعانــي واشــنطن مــن نقــص فــي مخزونــات األســلحة، ظهــر بشــكل واضــح بعــد إنفاقهــا أســلحة ومبالــغ 

ضخمــة فــي إطــار الدعــم العســكري لكييــف.

البقية على الصفحة7

قال اإلمام علي بن محمد الهادي)عليهما السالم(: 

»إذا كان زمان الجور أغلب فيه من العدل فليس 
الحد أن يظن بأحد خيرا ما لم يعلم ذلك منه«

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة  و17 دقيقة.

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة  و44 دقيقة.
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و42 دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و10 دقائق.

البقية على الصفحة7

عقب محاولة المجموعة االرهابية المسلحة التقدم في المنطقة..

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية الثقيلة ارهابيين بالالذقية وسقوط مسيرة تركية بالرقة
*الجيشان الروسي والسوري يفتتحان مطار »الجرّاح« مجددًا الستخدامه بشكل مشترك

 : وكاالت   – دمشــق 
ــاة العالــم  ــاد مراســل قن أف
ســوريا،  مــن  االخباريــة 
الســوري  الجيــش  ان 
بالمدفعيــة  اســتهدف 
الثقيلــة مواقع للمســلحين 
ــا  ــة، فيم ــف الالذقي ــي ري ف
ســقطت طائــرة مســيّرة 
تابعــة للجيــش  التركــي 

الرقــة. فــي 
واوضــح الزميل حســام 

زيــدان، ان الجيــش الســوري اســتهدف بالمدفعيــة 
الثقيلــة مواقــع المجموعــات المســلحة علــى محــاور 
ــة  ــل األكــراد بريــف  الالذقي ــة فــي جب ــة  التفاحي قري
الشــمالي عقــب محاولــة مجموعــة مســلحة التقــدم 

فــي المنطقــة.
وعــن ســقوط طائــرة مســيرة اوضــح مراســل 
ــرة  ــا، ان طائ ــة قوله ــع كردي ــن مواق ــال ع ــم، نق العال
فــي  التركــي ســقطت  تابعــة للجيــش  مســيّرة 
قريــة أبــو صــرة التابعــة لريــف ناحيــة عيــن عيســى 

ــة. ــباب مجهول ــة، ألس ــف الرق ــي بري الغرب
مــن جهــة اخــرى أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، 
أن الطيــران العســكري الروســي انتشــر فــي مطــار 
الجــرّاح الــذي تــم ترميمــه فــي ســوريا، وأن تفاعلــه 
مــع القــوات الجويــة الســورية يجعــل مــن الممكــن 

تغطيــة الحــدود الشــمالية للبــالد.

وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان، أن »العســكريين 
الــروس والســوريين أعــادوا ترميــم مطــار الجــرّاح، 
الــذي دُمــر خــالل األعمــال القتاليــة فــي الجــزء 
الشــمالي مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، وقــد 
أتــاح ذلــك تنظيم االنتشــار واالســتخدام المشــترك 
لطيــران القــوات الجويــة الروســية والقــوات الجويــة 

الســورية«.

وأضــاف البيــان: »جــرى نصــب معــدات لإلضــاءة 
وأكثــر مــن 9 كيلومتــرات مــن التحصينــات، وســاحة 
ــل العســكري  ــواع وســائل النق ــع أن الســتقبال جمي
والطيــران التكتيكــي التابــع للجيــش فــي المطــار«.
ــم  ــك، ت ــى ذل ــالوًة عل ــه »ع ــوزارة أن ــت ال وتابع
تجهيــز بــرج القيــادة والتحكــم بوســائل االتصــاالت 
والدعــم الفنــي الالســلكي للرحــالت الجويــة، ممــا 

يســمح برحــالت علــى مــدار الســاعة«.
ــاع األرضــي  ــم الحراســة والدف ــم تنظي ــا »ت كم
الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  ونشــر  المطــار،  حــول 

الــوزارة. وفــق  والســورية«،  الروســية 
وذكــرت الــوزارة إّن »التمركــز الجــوي المشــترك 
للقــوات الجويــة الروســية والســورية فــي مطــار 
الجــرّاح يســمح بتغطيــة حــدود الدولــة وضمــان 
الشــمالية  المناطــق  فــي  المدنييــن  ســالمة 
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الشــرقية  والشــمالية 

الســورية«.

بريطانيا: مجلس محلي وعن طريق الخطأ يكشف مركزاً 
سرياً تابعاً لالستخبارات 

المخابــرات  جهــاز  نقــل   : وكاالت   – لنــدن 
البريطانــي »MI6« أكاديميــة ســرية للتدريــب علــى 
التجســس فــي لنــدن بعــد أن تســرّبت تفاصيــل 
موقعهــا ومنشــآتها الحديثــة مــن قبــل المجلــس 

ــأ. ــق الخط ــن طري ــة، ع ــي للمدين المحل
وبحســب صحيفــة »ديلــي ميــرور« البريطانيــة، 
ــًا  ــدن مفتوح ــع وســط لن ــب الواق ــز التدري كان مرك
العمــالء  لتعليــم  ويســتخدم  ســنوات،  منــذ 
ــاع عــن النفــس.  ــى التجســس والدف الوافديــن عل
ــع  ــر موق ــدن نش ــي لن ــي ف ــس المحل ــن المجل لك
مــكان مركــز التدريــب والطابــق ووثائــق التخطيــط 
ــه اضطــرت  ــق الخطــأ، وعلي ــه، عــن طري الخاصــة ب
»MI6« إلــى نقــل المركــز إلــى مــكانٍ جديــد آخــر، 

ــرور«. ــي مي ــق »ديل وف
والتــي   ،»MI6« أّن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
يقــع مقرهــا الرئيســي فــي فوكســهول فــي لنــدن، 

قــررت إخــالء مبنــى مدرســة التجســس، الــذي 
يُعتقــد أنــه يقــع فــي وستمنســتر، ألســباٍب تتعلــق 

باالســتراتيجية وليــس ألســباٍب أمنيــة.
وكان ســّكان المبنــى الــذي يضــمّ أكاديميــة 
ــر مــرة ســابقًا،  التجســس الســرية قــد اشــتكوا غي
أّثــر  والــذي  الكهرومغناطيســي«  »التداخــل  مــن 
ــه  ــا لمــا ذكرت ــو، وفًق ــون والرادي ــى أجهــزة التلفزي عل

صحيفــة »ميــل صنــداي«.

»قادة أفريقيا«: واشنطن تنهب الثروة وتزيد االستغالل 
وترفع أرباح الشركات األميركية

واشــنطن – وكاالت : ذكــر موقــع »ذا غرايــزون« 
األميركــي، أّن قمــة قــادة أفريقيــا األميركيــة التــي 
عُقــدت الشــهر الفائــت فــي العاصمــة واشــنطن 
شــّكلت منبــرًا إلدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن 

لدفــع أجندتهــا عبــر القــارة األفريقيــة.
ــر  وأورد الموقــع أّن الصفقــات األخيــرة بيــن وزي
الخارجيــة األميركــي تونــي بلينكيــن ورؤســاء دول 
أفريقيــة تعِــد بأربــاح مذهلــة للشــركات األميركيــة 

متعــددة الجنســيات فــي مجــال التعديــن، وبتوفيــر 
حمايــة أقــل للعمــال األفارقــة الذيــن يكدحــون فــي 

ظــروف غيــر إنســانية  لتعزيــز الثــورة الرقميــة.
جــدول  رأس  علــى  أّن  الموقــع  أضــاف  كمــا 
العمالقــة  الشــركات  عــزم  كان  القمــة،  أعمــال 
ــن،  ــة لقطــاع التعدي ــات التنظيمي ــف المتطلب تخفي
والتــي قالــوا إنهــا ســتجعل القــارة أكثــر »جذبــًا« 

الخارجــي. لالســتثمار 
ونشــرت »ديلويــت«، عمــالق الشــركات األميركيــة 
والشــريك االســتراتيجي للمنتــدى االقتصــادي العالمــي، 
ورقــًة فــي عــام 2018 بعنــوان »مســتقبل التعديــن فــي 
أفريقيــا«، والتــي توضــح جــدول األعمــال الــذي تتقــدم بــه 

ــارة. ــر الق واشــنطن عب

مؤكدة انها سياسة مدانة ومرفوضة وغير محسوبة العواقب..

حماس: استمرار سلطة عباس باالعتقاالت السياسية  للقيادات الفلسطينية  تحقق مصالح العدو الصهيوني
*تقرير استخباري »إسرائيلي« يحذر من خطورة األوضاع األمنية بالضفة الغربية المحتلة

قالــت حركــة حمــاس: 
أجهــزة  اســتمرار  إّن 
باالعتقــاالت  الســلطة 
السياســية بحــقّ قيــادات 
وكــوادر الحركــة واألســرى 
والنشــطاء  المحرريــن 
سياســة مدانــة ومرفوضــة، 
ــب. ــوبة العواق ــر محس غي
-فــي  وأضافــت 
»المركــز  وصــل  بيــان 
لإلعــالم«-  الفلســطيني 

أن تلــك االعتقــاالت تمــادٍ فــي العنــاد لتحقيــق 
مصالــح خاصــة تخــدم التيــار المتنفــذ فــي الســلطة 
ناحيــة  مــن  الصهيونــي  واالحتــالل  ناحيــة،  مــن 
أخــرى، دون اعتبــار لألضــرار المترتبــة عــن هــذه 
ــة  ــد السياســية واالجتماعي ــى الصع ــاكات عل االنته

وغيرهــا. واألهليــة 
لــكل  أخــرى  مــرة  وجــددت حمــاس دعوتهــا 
مكونــات شــعبنا القــادرة علــى التحــرك والتأثيــر، 
والشــخصيات  الحقوقيــة  المؤسســات  فيهــا  بمــا 
االعتباريــة والفصائــل ألخــذ دورهــا فــي إيقــاف هــذه 
السياســة، والعمــل بفاعليــة علــى كل المســتويات 
لإلفــراج عــن جميــع المعتقليــن السياســيين الذيــن 
يقاســون أســوأ ألــوان اإلهانــة والتعذيــب واإلذالل 

ــزة. ــي ســجون األجه ف
وحــذرت مــن تواصــل التغــول علــى أبناء شــعبنا 
عبــر سياســة البــاب الــدوار والتنســيق األمنــي فــي 
الوقــت الــذي ينتفــض شــعبنا للدفــاع عــن نفســه 
فــي ســياق تصعيــد االحتــالل جرائمــه بغطــاء مــن 

حكومتــه اليمينيــة المتطرفــة.
اســتخباري  تقريــر  حــذر  اخــرى  جهــة  مــن 
األوضــاع  خطــورة  مــن  حديثــًا،  صــدر  إســرائيلي 
العــام  خــالل  المحتلــة  األراضــي  داخــل  األمنيــة 
لتدحــرج  مرتفعــة  فرصــة  وجــود  مــع  الحالــي، 

فيهــا. الميدانيــة  األوضــاع 
وجــاء فــي التقريــر الــذي أصــدره مركــز دراســات 

األمــن القومــي اإلســرائيلي، وفــق ترجمــة وكالــة 
»صفــا«، أن هنالــك ســيناريوهات مــن الممكــن أن 
تتطــور خــالل العــام الحالــي وعلــى رأســها اشــتداد 
حالــة المقاومــة فــي الضفــة المحتلــة، ووصولهــا إلــى 

مســتوى االنتفاضــة المســلحة.
كمــا بيَّــن التقريــر أن مالمــح المرحلــة الحاليــة 
والتنظيمــات  األحــزاب  دور  تراجــع  إلــى  تشــير 
الفلســطينية فــي الضفــة، ونشــوء جيــل جديــد دون 

ــاء تنظيمــي واضــح. انتم
أمــا علــى صعيــد حركــة حمــاس، فيــرى التقريــر 
ــة  ــكرية، باإلضاف ــا العس ــة قوته ــل مراكم ــا تواص أنه
إلــى اإلنجــازات السياســية فــي قطــاع غــزة، حيــث 
ــر مــن الشــبان  نجحــت الحركــة فــي إدخــال الكثي

غيــر المؤطريــن تحــت مظلتهــا وخاصــة الشــبان 
وزعزعــة  »إســرائيل«  لتحــدي  المتحمســين 

ــر. ــول التقري ــد ق ــى ح ــة، عل ــي الضف ــتقرار ف االس
كمــا يــرى التقريــر حســب ترجمــة »صفــا« أنــه 
أن يكــون  المتوقعــة  الســيناريوهات  مــن ضمــن 
هنــاك تدخــل دولــي حــال نهايــة فتــرة واليــة رئيــس 
الســلطة محمــود عبــاس وإجبــار الســلطة علــى 
إجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية بمــا فــي ذلــك 

ــة. ــي القــدس المحتل الســماح بالتصويــت ف
ــك  ــر أن هنال ــدو التقري ــد مع ــن يعتق ــي حي ف
الحكومــة  تطــرف  ازديــاد  بيــن  وثيقــًا  ارتباطــًا 
المصالحــة  نجــاح  وفــرص  اإلســرائيلية 
ــق  ــد يواف ــاس ق ــة، وأن »عب الفلســطينية الداخلي
علــى إجــراء االنتخابــات فــي ظــل تراجــع قــوة 
للحكومــة  وتحديــًا  الشــارع،  فــي  الســلطة 

الجديــدة«. اإلســرائيلية 
وينصــح معــدو التقرير الحكومة اإلســرائيلية 
مــع  القطيعــة  نحــو  الذهــاب  بعــدم  الجديــدة 
الســلطة، واســتمرار إنعــاش التنســيق األمنــي، 
وذلــك منعــًا النــدالع انتفاضــة جديــدة، واالمتنــاع 
لعــدم  ســعيًا  جماعــي  عقــاب  خطــوات  عــن 
إدخــال المزيــد مــن الفلســطينيين فــي دائــرة 

المواجهــة.

كاشفًا عن توجه حكومي لتقليل عسكرة المجتمع..

الرئيس العراقي: العراق يُنظر اليه في الخارج كمنطقة »حرب« وإعالمنا لم يصحح هذا التوجه

بغــداد – وكاالت : اســتقبل رئيــس الجمهوريــة 
عبداللطيــف جمــال رشــيد، امــس  الثالثــاء فــي 
قصــر بغــداد، وفــدا إعالميــا أردنيــا وأكــد خــالل اللقاء، 
عمــق العالقــات األخويــة بيــن العــراق والمملكــة 
ــة  ــة الطيب ــة الهاشــمية، واألواصــر االجتماعي األردني
مــدى  علــى  الشــقيقين  الشــعبين  تربــط  التــي 

ــة. ــة الماضي ــب الزمني ــنوات والحق الس
وأشــار الرئيــس رشــيد إلــى أن اإلعــالم الحــر 

جــزء مهــم فــي المجتمعــات فهــو يحــدد الســلبيات 
وااليجابيــات للحكومــة، لكــن بعض وســائل اإلعالم 
ال تبــذل جهــدا فــي نقــل الصــورة الحقيقيــة عــن 
العــراق مضيفــًا :«شــخصيا أريــد أن تكــون لإلعــالم 
قــوة وســلطة كونــه يســاهم فــي حمايــة الدســتور 
ــد  ــات ونق ــن خــالل تشــجيع اإليجابي ــن م والقواني

ــاءة وليســت هدامــة«. الســلبيات بطريقــة بن
ســابقا  عانــوا  العراقييــن  أن«  إلــى  وأشــار 

مــن الحــروب، وهــذا أثــر علــى مجمــل حياتهــم، 
النظــام  إزالــة  بعــد  اإلرهــاب  الــى  باإلضافــة 
الدكتاتــوري ولحــد اآلن ال زالــت بعــض آثــاره باقيــة، 
ــى  ــة إل ــازح، إضاف ومنهــا وجــود مــا يقــارب مليــون ن
أن عصابــات داعــش دمــرت كل شــيء فــي المــدن 
التــي ســيطروا عليهــا، واليــوم يعيــش النازحــون 
أوضاعــا صعبــة، داعيــا اإلعالمييــن إلــى أخــذ دورهــم 
علــى  المســتجدات  مــع  التعامــل  فــي  المهنــي 
الســاحة العربيــة والدوليــة ونبــذ مبــدأ اســتخدام 
اإلعــالم إلذكاء المشــاكل واســتعراض األزمــات دون 
المســاهمة فــي تقديــم حلــول مجتمعيــة تعمــل 
علــى تضييــق ايــة فجــوة  قــد تكــون موجــودة«.

مــع  أن »عالقاتنــا  الجمهوريــة  رئيــس  وأكــد 
الــدول العربيــة واإلقليميــة والعالميــة جيــدة جــدا، 
مبينــا أن«جميــع القــادة والرؤســاء الذيــن التقيناهــم 
ــى أن  ــم عل ــراق وحرصه ــم للع ــرون عــن دعمه يعب
يلعــب دورا أكبــر فــي المنطقــة لترســيخ أســس 

الســالم واالســتقرار«. 
وأضــاف أن العــراق بلــد غنــي بمــوارده والطاقات 
البشــرية ولكــن يُنظــر اليــه فــي الخــارج كمنطقــة 

حــرب، وإعالمنــا لــم يصحــح هــذا التوجــه« مبينــا 

واالربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11148( ــي 2023مالعــدد  ــون الثان ــن 1401 هـــ ش، 25 كان ــاء 3 رجــب المرجــب 1444 هـــ ق 5 بهم االربع

السودان: األحزاب السياسية تبدأ محادثاتها 
بشأن تأليف حكومة مدنية

األحــزاب  بــدأت   : وكاالت   – الخرطــوم 
السياســية فــي الســودان، محادثــات بشــأن تأليــف 
ــة  ــي محاول ــة، ف ــا عالق ــل قضاي ــة وح ــة مدني حكوم
للتوصــل إلــى اتفــاق نهائــي، وذلــك بعــد أكثــر مــن 

عــام علــى االنقــالب العســكري.
ــات  ــي ســتتناولها محادث ــا الت وأول القضاي
هــذا األســبوع، سياســة تفكيــك إدارة عمــر 
البشــير بعــد اإلطاحــة بــه فــي حــراك عــام 2019.
وســتتناول المحادثــات أيضــًا القضايــا الشــائكة 
ــاق اإلطــاري  ــا االتف ــم يتطــرق إليه ــي ل األخــرى الت
األمــن،  قطــاع  وإصــالح  االنتقاليــة  العدالــة  مثــل 
واتفــاق الســالم الــذي تــم توقيعــه فــي عــام 2020، 

والتوتــر فــي شــرق الســودان.
ــة«  ــة الثالثيّ ــت »اآللي ــا أعلن ــك بعدم ــي ذل يأت
ــي  ــاد األفريق ــدة واالتح ــم المتح ــن األم ــة م المكون
ومنظمــة »اإليغــاد«، انطــالق المرحلــة األخيــرة مــن 

ــودان. ــي الس ــية ف ــة السياس العملي

*مصادر سياسية : السوداني وجّه بتفعيل األمن 
االقتصادي للسيطرة على سعر الدوالر

*المالكي: تغييرات اليوم تمثل خطوة في سياق 
تجاوز أزمة رفع سعر الصرف

*الحشد الشعبي: تأمين 280 كم وتدمير مضافات 
لداعش واإلطاحة بمطلوبين في ديالى


