
كشفت وكالة فرانس برس امس 
األحد عن مقتل ثالثة جنود لبنانيني 
ف���ي ان��ف��ج��ار ل��غ��م ق���رب احل���دود 

السورية.
وسجل اجليش اللبناني تقدما 
ف��ي معركته ال��ت��ي ت��ت��واص��ل امس  
األح��د مع تنظيم الدولة اإلسالمية 
ف��ي ش��رق لبنان على احل���دود مع 
سوريا معلنا السيطرة على ثلث 
املساحة التي كانت حتت سيطرة 
التنظيم املتطرف في املنطقة اجلبلية 
املعروفة باسم جرود رأس بعلبك 

وجرود القاع.
من جانبه، أكد حزب الله اللبناني 
ك��ذل��ك إح����راز ت��ق��دم ف��ي م��واج��ه��ة 
التنظيم املتطرف في املعركة التي 
ي��خ��وض��ه��ا ب��ص��ورة منفصلة في 
اجلهة املقابلة في اجلانب السوري 
م��ن احل����دود إل���ى ج��ان��ب اجليش 

السوري.
وأك��د الناطق العسكري باسم 
اجليش اللبناني العقيد الركن نزيه 
جريج ف��ي وق��ت متأخر اول امس 
السبت أن عملية “فجر اجلرود” 
ال��ت��ي انطلقت فجر السبت مكنت 
اجليش م��ن السيطرة على “نحو 
30 ك��ي��ل��وم��ت��را م��رب��ع��ا اي ثلث 
املساحة التي ك��ان يسيطر عليها 

االرهابيون”.
وق���ال الناطق “سيطر اجليش 
اليوم بالنار على مراح درب العرب 
ودليل اخلصيب في ج��رود القاع، 
ومت حت��ري��ر ن��ح��و 30 كيلومترا 
م��رب��ع��ا م��ن س��ي��ط��رة داع���ش وقتل 
20 اره���اب���ي���ا، ومت ت��دم��ي��ر 11 

م��رك��زا ل��الره��اب��ي��ني حت��ت��وي على 
م��غ��اور وأن��ف��اق وخ��ن��ادق اتصال 
وحت��ص��ي��ن��ات واس��ل��ح��ة مختلفة، 
كما مت ضبط كميات من االسلحة 

والذخائر واملتفجرات”.
وأض���اف “اما خسائر اجليش، 
فلدينا 10 جرحى إص��اب��ة أحدهم 

حرجة”.
قبل ب��دء امل��ع��رك��ة، ق��در اجليش 
بنحو 600 عدد مقاتلي تنظيم الدولة 
اإلسالمية وبنحو 120 كيلومترا 
مربعا املنطقة التي كان يسيطر عليها 

التنظيم في اجلانب اللبناني.
وت��ب��ل��غ امل��س��اح��ة اإلج��م��ال��ي��ة 
للمنطقة اجلبلية التي كان تنظيم 
ال��دول��ة االس��الم��ي��ة يسيطر عليها 
بنحو 300 كيلومتر مربع في شرق 

لبنان وفي سوريا.
وق���ال ج��ري��ج “أما ف��ي الوضع 
احلالي، فتواصل وح��دات اجليش 
تقدمها السريع حت��ت دع��م ن��اري 
مكثف من املدفعية الثقيلة وراجمات 
الصواريخ والطائرات، فيما تسجل 
ح���االت ان��ه��ي��ار وف���رار ك��ب��ي��رة في 

صفوف االرهابيني”.
وهي املرة األولى التي يلجأ فيها 
اجليش اللبناني إلى سالح الطيران 
نظرا لطبيعة املنطقة إذ يتحصن 

املسلحون في اجلبال واملغاور.
وأكد اجليش اللبناني السبت أن 
“ال تنسيق ال مع حزب الله وال مع 
اجليش السوري” في هذه املعركة 
التي بدآها بدورهما صباح السبت 
ف��ي عملية اطلق عليه اس��م “وان 

عدمت عدنا”.
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قيادات اجليش اللبناني في مشاورات قبل بدء العمليات ضد »داعش«

مقتل ثالثة جنود لبنانيني بانفجار لغم قرب احلدود السورية

اجليش اللبناني يحرز تقدما في معركته ضد »داعش« بشرق لبنان

آالف املشاركني في تظاهرة مناهضة للعنصرية في بوسطن
شارك آالف املناهضني للعنصرية في بوسطن السبت في تظاهرة 
ضخمة طغت على تظاهرة مضادة نظمها القوميون البيض في نفس 
املكان، ما أدى حلدوث صدامات مع الشرطة لكن دون تسجيل عنف 

كالذي شاب جتمعا مماثال االسبوع الفائت في فيرجينيا.
وليس بعيدا عن هذه التظاهرات، اعلن الرئيس االميركي دونالد 
ترامب السبت انه لن يشارك في تسليم جوائز واحدة من اهم الفعاليات 
الثقافية في البالد في واشنطن، االمر الذي يؤكد العزلة املتزايدة التي 
يعاني منها، في ختام اسبوع اعتبر من االصعب عليه منذ وصوله الى 

البيت االبيض.
ومع تزايد االنتقادات له من قبل كبار زعماء احلزب اجلمهوري، 

واستقالة اشخاص من عالم االعمال من املقربني منه، يبدو واضحا 
ان االستياء الكبير ازاء تصريحات ترامب االخيرة عن اعمال العنف 

العنصرية في شارلوتسفيل ال يزال يتزايد.
وتزامنا مع التظاهرة املناهضة للعنصرية، دعا اليمني املتطرف 

لتجمع حتت اسم “حرية التعبير” في بوسطن ايضا.
لكن قبل نصف ساعة من انطالق هذه التظاهرة، رافقت الشرطة 
املشاركني فيها، الذين لم تتجاوز اعدادهم العشرات، نحو مكان بعيد 

نسبيا عن التظاهرة املناهضة للعنصرية.
وأظهرت صور التقطت جوا املتظاهرين املناهضني للعنصرية وقد 
ملؤوا الشوارع الرئيسية في بوسطن، في رد فعل قوي لسكان هذه 

املدينة الواقعة في شمال شرق البالد واملؤيدين تاريخيا للدميقراطيني.
وشارك نحو 15 ألف متظاهر في هذا التجمع املناهض للعنصرية، 
بحسب ما قدرت وسائل اعالم نقال عن الشرطة. فيما أشارت تقارير 

أخرى إلى ان العدد جتاوز ال�30 ألف مشارك.
وحمل املتظاهرون الفتات كتب على بعضها “ال مكان للحقد”، 

و”عودوا من حيث اتيتم ايها النازيون”.
ويأتي هذا التجمع في وقت يتصاعد اجلدل في البالد حول املواقف 
العنصرية، وهو اجلدل الذي اشتعل أكثر بعد أن دافع ترامب عن بعض 
املشاركني في جتمع النازيني اجلدد والقوميني البيض في فيريجينا، 

واصفا اياهم بانهم “اشخاص طيبون جدا”.

محور احلرب والنفوذ مبحافظة نينوى

العراق يبدأ معركة استعادة تلعفر من داعش  
في شمال البالد

تعد تلعفر، التي شنت القوات العراقية املشتركة 
فجر امس األحد عملية كبرى الستعادتها، آخر أكبر 
معاقل تنظيم الدولة اإلسالمية في محافظة نينوى 
بشمال العراق. وكانت القوات العراقية تستعد لشن 
الهجوم على املدينة الذي مهدت له بضربات جوية. 
وأعلن رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي بدء 

الهجوم فجر امس  األحد.
واستعادة تلعفر، التي حتظى مبوقع محوري بني 
منطقة املوصل واحلدود السورية، ستشكل انتصارا 
جديدا في املعركة النتزاع األراضي التي سيطر عليها 

التنظيم في العراق وسوريا منتصف العام 2014.
وتلعفر موغلة في القدم إذ يعود تاريخها إلى آالف 
السنني وكانت ج��زءا من االمبراطورية اآلشورية. 

وتضم البلدة قلعة من العهد العثماني تضررت في 
العام 2014 حني فجر جهاديو تنظيم الدولة اإلسالمية 

بعضا من أسوارها.
قبل أن يسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على البلدة 
مع بداية هجومه في  يونيو 2014، كان عدد سكان 

تلعفر يقدر بنحو مئتي ألف نسمة.
لم تصمد تلعفر، اجليب ذو الغالبية الشيعية في 
منطقة غالبيتها من السنة، إال أياما عدة بعد سقوط 

املوصل بيد اجلهاديني.
غالبية هؤالء السكان كانت من التركمان، إحدى اكبر 

االقليات اإلثنية في العراق.
وعمق هجوم اجلهاديني الصدع بني تركمان العراق 

على أسس طائفية.

األسد : لن يكون هناك تعاون أمني وال فتح 
سفارات لبعض الدول

اكد الرئيس السوري بشار االسد  امس السبت ان 
ال��دول التي ترغب في اع��ادة عالقاتها الدبلوماسية 
والتعاون مع دمشق عليها ان تقطع اي صلة لها مع 

“االرهابيني”.
وق��ال االس��د خ��الل كلمة القاها في افتتاح مؤمتر 
وزارة اخلارجية “لن يكون هناك تعاون امني وال فتح 
سفارات وال دور لبعض الدول التى تقول انها تسعى 
حلل اال بعد ان تقوم بقطع عالقاتها بشكل صريح وال 

لبس فيه مع االرهاب واالرهابيني”.
وغالبا ما تطلق دمشق لقب “ارهابيني” على مقاتلي 
الفصائل املعارضة كما تطلقه على اجلهاديني. وقال 
االسد “نحن لسنا في حالة عزلة كما يفكرون ولكن هذه 

احلالة من الغرور جتعلهم يفكرون بهذه الطريقة”.
وقطعت ال��والي��ات املتحدة وع��دد كبير من ال��دول 
الغربية عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق  بعد اندالع 
احلركة االحتجاجية ضد النظام السوري في  مارس 
2011 وحتولت الى نزاع مسلح اسفر عن مقتل 330 

الف شخص.

وكانت جريدة احلياة ذكرت في  مايو ان الرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون ينوي العودة عن قرار 
املقاطعة. اال ان وزارة اخلارجية الفرنسية نفت االمر 

مشيرة الى ان “هذا االمر ليس على جدول االعمال”.
وتعد فرنسا من اب��رز داعمي املعارضة السورية 
وطالبت مرات عدة برحيل االسد عن السلطة، والذي 

يعد املسؤول الرئيسي عن اندالع النزاع.
وحت��ول موقف فرنسا اثر الهجمات التي ضربت 
فرنسا ف��ي 2015، ووض��ع��ت م��ح��ارب��ة اجلماعات 
اإلسالمية اجلهادية املنتشرة في العراق وسوريا في 
مقدمة القائمة. لكن التصريح الرسمي ما يزال يتحدث 

عن عدم امكانية بقاء االسد جزءا من مستقبل سوريا. 
وقد القى اغالق السفارة انتقادات من قبل انصار 
سياسة “الواقعية” مع النظام السوري، معتبرين انها 

حرمت باريس من مصادر مهمة للمعلومات.
وتعرضت الفصائل املقاتلة واجلماعات اجلهادية 
لعدة انكسارات على يد القوات النظامية التي تتلقى 

دعما من حلفائها، ايران وروسيا.

صاروخي  قصف  في  قتلى   4
على معرض دمشق الدولي

أف��اد مصدر س��وري مبقتل 4 أشخاص على األق��ل وإصابة 
آخرين، ام��س  األح��د، بعد سقوط ص��اروخ محلي الصنع على 

مدينة املعارض على طريق مطار دمشق الدولي.
وقال املصدر إن صاروخاً محلي الصنع سقط ظهر اليوم على 
مدخل مدينة املعارض التي تستضيف حالياً معرض دمشق 

الدولي في نسخته ال�59.
ولفت املصدر إلى أن الصاروخ “تسبب مبقتل 4 أشخاص 

وجرح 11 آخرين ووقوع دمار جزئي في املكان”.
وأكد املصدر أن الصاروخ “مصدره الغوطة الشرقية القريبة 
من مدينة املعارض”، حيث تنتشر فصائل املعارضة منذ أكثر من 

5 سنوات.
وتوقف معرض دمشق الدولي 5 سنوات بسبب الصراع الدائر 
في البالد قبل أن يعود هذا العام لالنعقاد مبشاركة شركات من 

43 دولة.

عشرات املستوطنني املتطرفني 
يقتحمون األقصى

اقتحم عشرات املستوطنني املتطرفني، صباح ام��س  األحد، 
باحات املسجد األقصى املبارك في البلدة القدمية من القدس 
احملتلة حتت حراسة مشددة من عناصر الوحدات اخلاصة في 

جيش وشرطة االحتالل، وقاموا بجوالت استفزازية في باحاته.
وأفادت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس إلى 
أن نحو ثمانني مستوطناً متطرفاً يرافقهم العشرات من عناصر 
ال��وح��دات اخلاصة في شرطة االحتالل اإلسرائيلي اقتحموا 
املسجد األقصى املبارك من جهة باب املغاربة اخلاضع للسيطرة 

اإلسرائيلية.
وفي سياق متصل، دعت مجموعات ميينة متطرفة إلى تكثيف 
اقتحامات املسجد األقصى املبارك عشية األعياد اليهودية التي 
تنطلق مطلع الشهر املقبل، في حني تشدد سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي من إجراءاتها في محيط املسجد والبلدة القدمية.

رئيس احلكومة اليمنية يصل املنامة
وصل رئيس احلكومة اليمنية، أحمد بن دغر، امس  األحد، إلى 
املنامة في زيارة رسمية يلتقي خاللها ملك اململكة البحرينية حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وعقد رئيس ال���وزراء ال���وزراء اليمني جلسة مباحثات مع 
رئيس ال���وزراء مبملكة البحرين األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، تناولت آخر مستجدات األزمة اليمنية، وفقاً لتغريدات 

نشرت على احلساب الرسمي البن دغر على موقع توتير. 
وأك���د اب��ن دغ��ر على أن اليمن سيعود إل��ى م��ا ك��ان عليه، 
وسيتجاوز املرحلة الراهنة بدعم األشقاء في التحالف العربي، 

عبر حتقيق السالم العادل والشامل. 
وكان في استقبال رئيس احلكومة اليمنية في مطار البحرين 
الدولي، نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله 

آل خليفة.

الشرطة التركية تعلن قتل جهادي واعتقال 
أربعة آخرين »خططوا العتداء«

قتلت قوات االمن التركية السبت شخصا يشتبه 
بانتمائه الى تنظيم الدولة االسالمية واعتقلت اربعة 
آخرين قالت إنهم خططوا لتنفيذ اعتداء بقنبلة، حسب 

ما أفادت السلطات احمللية.
واع��ل��ن مكتب محافظ ه��ات��اي ف��ي جنوب البالد 
على احل��دود مع سوريا في بيان أن القوات التركية 
اعترضت طريق حافلة تقل خمسة اشخاص يشتبه 
بانتمائهم ال��ى تنظيم الدولة االسالمية بعد تلقي 
معلومات “عن وصولهم ال��ى بالدنا لتنفيذ اعتداء 

بقنبلة”. 
وتابع أن أربعة من املشتبه بهم سلموا أنفسهم 
طواعية، لكن قوات االمن اطلقت النار على اخلامس 
بعدما رف��ض االمتثال لتحذيراتها بتسليم نفسه 

ومحاولته الهجوم على رجال االمن.
وأوض���ح املكتب أن املشتبه ب��ه القتيل س��وري 
اجلنسية، مشيرا الى انه توفي في املستشفى رغم 
جهود ان��ق��اذ ح��ي��ات��ه.  ول��م يوضح البيان جنسية 

االشخاص االربعة املعتقلني. 
وأفاد البيان أن السلطات باشرت حتقيقات مكثفة 
لكشف مالبسات احل��ادث، من دون ان توضح ما اذا 

كانت عثرت على متفجرات في احلافلة أم ال. 
وفي عملية منفصلة، اوقفت السلطات في اسطنبول 
اخلميس شخصني اجنبيني يشتبه بانتمائهما لتنظيم 
ال��دول��ة االس��الم��ي��ة، بحسب م��ا ذك��رت وك��ال��ة انباء 

اناضول احلكومية التي لم حتدد جنسية املوقوفني.
وأوردت الوكالة أن السلطات تتهمهما بالتخطيط 
لهجوم، مشيرة إلى ضبط بندقية آلية، ومسدسني، 
وكمية من الذخيرة خالل املداهمة التي أدت العتقالهما.

ودخل املتهمان تركيا بشكل غير شرعي، بحسب 
املصدر نفسه.

وتعرضت تركيا لسلسلة من االعتداءات في العام 
2016 خلفت مئات القتلى في أكثر سنة دموية في 

تاريخ البالد.
وُن��س��ب��ت معظم ال��ه��ج��م��ات إل���ى تنظيم ال��دول��ة 
اإلسالمية أو الى حزب العمال الكردستاني احملظور 
الذي يقود حملة مترد ضد احلكومة التركية منذ نحو 

ثالثة عقود. 
وف���ي أك��ث��ر ال��ه��ج��م��ات دم���وي���ة، ه��اج��م مسلح 
اوزبكستاني ملهى ليليا في اسطنبول في الدقائق 
االولى لليوم األول من العام 2017 وقتل 39 شخصا 

معظمهم من االجانب.   
وه��ن��اك ت��راج��ع ف��ي مثل ه��ذه الهجمات الكبيرة، 
لكن تركيا ابقت حالة التأهب عالية، وتشن الشرطة 
التركية مداهمات شبه يوميه ضد خاليا مفترضة 

لتنظيم الدولة االسالمية في ارجاء البالد. 
واألحد الفائت، ُطعن شرطي عمره 24 عاما حتى 
امل��وت ق��رب مركز للشرطة باسطنبول بيد شخص 

ُيشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة االسالمية.
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املرصد: النظام يقصف مدنيني في حمص 
ويتقدم على داعش في حماة

أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان، امس  األحد، 
أن مناطق في مدينة تلبيسة بالريف الشمالي حلمص 
شهدت قصفاً من قبل قوات النظام السوري، تسبب 

بوقوع عدد كبير من اإلصابات والقتلى.
وقتل شابان جراء القصف، وال يزال عدد القتلى 
مرشحاً لالرتفاع بسبب وجود إصابات في حاالت 
خطرة، وارتفع إلى 8 عدد القتلى منذ صباح يوم 

أمس السبت. 
وتصاعدت عمليات القصف على مناطق سيطرة 
الفصائل في الريف الشمالي حملافظة حمص، خالل 
ال�24 ساعة املاضية، واستهدف القصف من قبل قوات 
النظام منطقة احلولة وتلبيسة وبلدة الزعفرانة 

ومناطق أخرى في الريف الشمالي حلمص.
وش��ه��دت أح��ي��اء م��دي��ن��ة ح��م��ص س��ق��وط ق��ذائ��ف 
صاروخية عليها، إضافة الستهداف الفصائل ملناطق 
سيطرة ق��وات النظام ال��س��وري ف��ي قرية مرميني 

ومناطق أخرى في الريف الشمالي. 
وتسبب القصف اجل��وي واملدفعي على الريف 
الشمالي ومدينة حمص، بوقوع نحو 45 مصاباً، 
بعضهم بحالة حرجة، ما يرشح عدد القتلى لالرتفاع.

ويأتي القصف بعد نحو 10 أيام من انهيار الهدنة 
الروسية املصرية، التي كان يشهدها الريف الشمالي 
حلمص، وال��ت��ي ب��دأت عند ظهر ال�3 م��ن أغسطس 

اجلاري، وانهارت في ال�10 من نفس الشهر.
وأض���اف امل��رص��د ال��س��وري أن ط��ائ��رات حربية 
روسية وتابعة لقوات النظام السوري، نفذت خالل 
الساعات املاضية عشرات الضربات اجلوية، ترافقت 
مع قصف بعشرات القذائف الصاروخية واملدفعية، 
من قبل ق��وات النظام على مناطق سيطرة تنظيم 
داعش في الريف الشرقي ملدينة سلمية بريف حماة 

الشرقي.
وذك��ر املرصد أن قتاالً شديداً ي��دور بني عناصر 
تنظيم داع���ش م��ن ج��ه��ة، وق���وات ال��ن��ظ��ام املدعمة 
باملسلحني املوالني لها من جهة أخرى، على محاور في 

شرق السلمية. 
ومتكنت ق��وات النظام ال��س��وري خ��الل ذل��ك، من 
حتقيق تقدم والسيطرة على قريتي الدكيلة الشمالية 
والدكيلة اجلنوبية إضافة لسيطرتها على قرية أم 
حارتني، كما متكنت قوات النظام من السيطرة على 

تالل ومرتفعات ومواقع أخرى لتنظيم.

عقيلة صالح: حل األزمة يجب أن يكون ليبيًا
ش��دد رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب الليبي، 
عقيلة صالح، على “أن أي حل لألزمة التي 
تعيشها البالد يجب أن يكون ليبياً”، مؤكداً 

أن املجلس”مستمر بدعم احلوار”.
وق��ال صالح ف��ي تصريح عقب لقائه 
رئيس ال���وزراء األردن��ي هاني امللقي، في 
العاصمة عمان، اليوم األحد، إن “املجلس 
مستمر على ثوابته بدعم احلوار بني كافة 
األط���راف الليبية م��ن خ��الل اللجنة التي 

اختارها حول االتفاق السياسي”.
والتقى امللقي في عمان صالح بحضور 

وزي���ر ال��ش��ؤون السياسية والبرملانية 
وزي��ر ال��دول��ة املهندس موسى املعايطة، 
والقائم باالعمال لدى السفارة الليبية في 
األردن الدكتور ع��ادل بكار. وك��ان صالح 
وصل عمان السبت، حيث كان في مقدمة 
مستقبليه رئيس مجلس النواب املهندس 

عاطف الطراونة.
وت��أت��ي زي���ارة صالح إل��ى األردن على 
رأس وفد نيابي وعدد من شيوخ العشائر 
الليبية، وتستمر 3 أيام، يلتقي خاللها عدٌد 
م��ن املسؤولني األردن��ي��ني، لبحث تعزيز 

العالقات الثنائية وتناول آخر املستجدات 
في القضايا اإلقليمية والدولية في مقدمتها 
الشأن الليبي. وق��ال املستشار اإلعالمي 
لرئيس البرملان الليبي عبد احلميد الصافي، 
في بيان في عمان إن “لقاء املستشار عقيلة 
ورئ��ي��س ال����وزراء األردن���ي ك��ان إيجابياً 
للغاية، إذ شهد اللقاء مباحثات ثنائية حول 
آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، 
باإلضافة إلى تقوية العالقات بني البلدين 

في كافة املجاالت”.
وأض���اف ال��ص��اف��ي أن “رئيس وزراء 

األردن أك��د مساندة للشرعية ف��ي ليبيا 
من خالل البرملان واجليش الوطني الذي 
يحارب اإلرهاب”، مضيفاً أن “احلكومة 
األردنية تتفهم الوضع السياسي املعقد في 
ليبيا، وتسعى إل��ى خلق توافق سياسي 

لعودة االستقرار إلى البالد”.
وأش���ار مستشار رئيس ال��ب��رمل��ان إلى 
تأكيد رئيس ال���وزراء األردن���ي الدكتور 
هاني امللقي، للمستشار عقيلة على دعم 
األردن للشعب الليبي في أزمته السياسية 

ومحاربة لإلرهاب.

افتتاح منفذ طريبيل بني العراق واألردن 
جتريبيًا

أعلن مجلس محافظة األنبار، امس  األح��د، عن 
إع��ادة افتتاح منفذ طريبيل احل��دودي مع األردن 
جتريبياً، مبيناً أن ذلك جاء متهيداً الفتتاحه رسمياً.
وقال نائب رئيس املجلس فالح العيساوي وفقاً 
ملوقع السومرية نيوز، إنه “مت اليوم افتتاح منفذ 
طريبيل احل���دودي مع األردن بشكل جتريبي”، 
مبيناً أن “ذلك جاء متهيداً الفتتاحه رسمياً خالل 

أيام”.

وأض����اف أن “زيارة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة قاسم 
األعرجي والوفد املرافق له الى املنفذ هي لالطالع 
على جاهزيته، وخاصة الدوائر اخلدمية فيه من 

ماء وكهرباء وجوازات وجمارك”.
ووصل وزير الداخلية قاسم االعرجي، إلى منفذ 
طريبيل حل��دودي مع األردن، بهدف االط��الع على 
سير العمل في املنفذ والتحضيرات اجلارية إلعادة 

افتتاحه.


