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مقتل مسؤول في"لواء الحق" واثنني آخرين في إدلب

الجيش السوري يقضي على إرهابيني من "داعش" و "النصرة" بعدة مناطق

اخبار قصيرة
ُشدد أحكامه ّ
القضاء السعودي ي ّ
بحق الناشطني الحقوقيني
الرياض ــــ وكاالت :اصدر القضاء السعودي أمس االربعاء ،حكما تعسفيا جديدا بسجن
املدافع عن حقوق اإلنسان عبد العزيز الشبيلي  8سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد
خروجه من املعتقل ،باإلضافة إىل منعه من الكتابة يف وسائل التواصل االجتماعي.
تهم من
ّ
ووجهت احملكمة اجلزائية املتخصصة يف الرياض اليت حتاكم الشبيلي عدة ٍ
بينها «قيامه بنشر بيان يدعو إىل التظاهرات ،واتهام القضاة بعدم األمانة و انتهاك حقوق
اإلنسان وإعداد ختزين وإرسال البيانات اليت تؤثر على النظام العام» ،حسب تعبريها.
وياكم الشبيلي أيضا بسبب مشاركته يف صياغة بيانات مجعية احلقوق املدنية
ُ
والسياسية يف السعودية «حسم» .وك��ان الشبيلي قد اس ُتدعي لالستجواب ل��دى هيئة
التحقيق واإلدعاء العام مبنطقة القصيم بتاريخ  18نوفمرب/تشرين الثاني . 2013
يشار إىل أن الناشط عبدالعزيز الشبيلي هو عضو أساسي يف مجعية «حسم» وشارك
بفريق ال��دف��اع نيابة عن ع��د ٍد كبري من زمالئه من أعضاء «ح�س��م» ،واستخدم شبكات
التواصل االجتماعي يف الدعوة إىل اإلصالح والدفاع عن حقوق املواطنني يف اململكة.

مصر تدمر  67نفقا على الشريط الحدودي مع غزة

y

مواد كيميائية سعودية المصدر في حلب القديمة

y

الجيش يسقط طائرة مسيرة لـ»داعش» في ريف دير الزور

y

دم��ش ��ق ـ �ـ �ـ وك � � ��االت :ن �ف��ذ س �ل�اح اجل� ��و يف
اجليش ال�س��وري أم��س االرب �ع��اء طلعات جوية
على جتمعات ومقرات لتنظيم جبهة النصرة
امل��درج على قائمة اإلره��اب الدولية مشال قرية
عز الدين بريف محص .وأف��اد مراسل سانا يف
محص بأن الطلعات اجلوية أسفرت عن تدمري
رامجة صواريخ وسيارة مزودة برشاش عيار 23
مم ومنصة إطالق قذائف اهلاون ومقتل عدد من
إرهابيي التنظيم التكفريي.
وب�ين املراسل أن من بني اإلرهابيني القتلى
ناجي رجب املدعو “أبو عدي” وهو أحد متزعمي
تنظيم جبهة النصرة وحسام احلموي وهالل
ع�ب��د املنعمة ال�ش�ي��خ وج��اس��م األمح ��ر ومح��زة
كويسي وحم�م��د ال�س�ل��وم وع�ب��د اجل ��واد بربر
وسليمان زاهر الدين وحممد قاجو أبو علي.
وينتشر يف ريف محص الشمالي إرهابيون من
“جبهة النصرة” وما يسمى “جيش التوحيد”
و”ف �ي �ل��ق مح ��ص” و”أه � ��ل ال�س�ن��ة واجل �م��اع��ة”
و”أج �ن��اد مح��ص” إض��اف��ة إىل “أح� ��رار ال�ش��ام”
ال �ت�ي ت�ت�ل�ق��ى ال ��دع ��م وال �ت �م��وي��ل م ��ن ال�ن�ظ��ام
السعودي الوهابي .وقضت وحدات من اجليش
وال�ق��وات املسلحة أم��س االول على  15إرهابيا
وأصابت آخرين من تنظيم داع��ش ودم��رت هلم
ع��رب��ة مصفحة و 7س �ي��ارات م� ��زودة ب��رش��اش��ات
ومدفع شرق احملطة الرابعة ومنطقة الفواعرة
غ� ��رب ت ��دم ��ر .إىل ذل� ��ك ن��ف ��ذت وح� � ��دات من
اجليش وال �ق��وات املسلحة مدعومة بالطريان
احلربي ضربات ضد حتصينات وحم��اور تسلل
جمموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داع��ش” يف
أحياء مبدينة دير الزور وريفها كبدتهم خالهلا
خسائر باألفراد والعتاد احلربي.
وأك ��د م�ص��در عسكري يف تصريح ل �ـ سانا
“ت ��دم�ي�ر ع��رب��ة مفخخة وحت�ص�ي�ن��ات ون�ق��اط
حمصنة إلرهابيي “داعش” والقضاء على أعداد
منهم يف ضربات جوية ورم��اي��ات مدفعية على
جتمعات يف جبل ال �ث��ردة وال�ب��و عمر واملريعية

3

دبلوماسي روسي :محادثات السالم حول سوريا في
أستانه ستعقد في  23كانون الثاني/يناير

والبغيلية واحلسينية واجلفرة وحوجية صقر
واحلصان وحي الرشدية”.
وذك ��ر م��راس��ل س��ان��ا ب��دي��ر ال� ��زور أن وح��دة
من اجليش رص��دت يف منطقة تل ب��روك طيارة
مسرية حمملة مب��واد ش��دي��دة االنفجار حتلق
باجتاه إحدى النقاط العسكرية وتعاملت معها

بدقة وسرعة ما أدى إىل انفجارها قبل أن تصل
إىل هدفها.
وحياصر إرهابيو “داعش” آالف املواطنني يف
مدينة دير الزور ويستهدفون بالقذائف األحياء
اآلم �ن��ة يف حم��اول��ة ي��ائ�س��ة للنيل م��ن صمود
األهالي وموقفهم الداعم للجيش يف حربه على

اإلره��اب التكفريي حيث استهدفوا أمس االول
أح�ي��اء سكنية آم�ن��ة م��ا تسبب ب��ارت�ق��اء شهداء
وإحلاق أضرار مادية باملمتلكات.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل خ��رق��ت اجمل �م��وع��ات
املسلحة املتمركزة بريف حلب الغربي اتفاق
وقف إطالق النار باستهدافها حي حلب اجلديدة
عند حميط مشفى الرجاء بعدد من القذائف
املتفجرة دون ورود معلومات عن إصابات.
يف املقابل استهدف اجليش السوري قواعد
النار التابعة للمسلحني يف املنصورة وخوابي
العسل بريف حلب الغربي اليت أطلقت عدداً من
القذائف باجتاه حي حلب اجلديدة.
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القاهرة ــــ وكاالت :دمرت قوات حرس احلدود يف مصر  67نفقا على الشريط احلدودي
مع قطاع غزة خالل الشهرين املاضيني ،وقال بيان صادر عن اجليش املصري إن عدد من
األنفاق اليت مت تدمريها كانت خمصصة لتهريب الوقود.
وأش��ار البيان إىل إن القوات متكنت خ�لال الفرتة ذاتها من ضبط  1738قطعة سالح
منوعة و 12849طلقة خمتلفة األنواع ،و 380كيلوغراما من املتفجرات ،وعمالت حملية
وأجنبية قدرت قيمتها بنحو  30مليون جنية مصري.
ويف جمال اهلجرة غري الشرعية ،مت ضبط  12192فردا من جنسيات خمتلفة ،بإمجاىل
قضايا بلغ عددها  434قضية تسلل وهجرة غري شرعية.
ويف جمال تهريب اآلثار والتنقيب عن الذهب ،مت ضبط  32قطعة أثرية «ال تقدر بثمن»،
وضبط  88جهازا للتنقيب عن الذهب حبوزة  197فردا ،ومبا قيمته حنو  3ماليني و750
ألف جنيه.

أدميرال كوزنيتسوف» تصل طبرق الليبية ..وحفتر يجتمع
بعسكريني روس

يونيسف :مقتل  1400طفل بالعدوان السعودي على اليمن

مقتل وإصابة العشرات من املرتزقة ..وتدمير آلياتهم بعدة مدن يمنية
y

صنعاء ـــــ وك ��االت :أعلنت منظمة األم��م
امل�ت�ح��دة للطفولة (اليونيسف) األرب �ع��اء 11
يناير/كانون الثاني أن حنو  1400طفل قتلوا
يف ال�ع��دوان السعودي على اليمن منذ بدايته
قبل حنو عامني.
وقالت ممثلة اليونيسف يف اليمن مرييتشل
ري�لان��و ،إن��ه «منذ ب��داي��ة ال�ن��زاع يف اذار/م ��ارس
 ،2015وث �ق��ت األم� ��م امل �ت �ح��دة مقتل ح��وال��ي
 1400طفل وإصابة أكثر من  2140جبروح».
وأض��اف��ت أن «األرق� ��ام احلقيقية ق��د ت�ك��ون يف
احلقيقة أكرب بكثري».
ويشهد اليمن منذ حنو عامني عدوانا سعوديا
بذريعة اعادة الشرعية اىل الرئيس اهلارب عبد
ربه منصور هادي  .وحبسب أرقام األمم املتحدة،
أوق��ع النزاع أكثر من  7آالف قتيل وحنو 39
ألف جريح ،بينهم هؤالء األطفال.
وتسبب ال�ن��زاع بتدهور األوض ��اع اإلنسانية
والصحية بشكل كبري لنحو  26مليون ميين،
وحرمان أكثر من ثلثي السكان من احلصول
ع�ل��ى ال�ع�ن��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة ال�ل�ازم ��ة بينما أصبح
الوصول إىل الغذاء أكثر صعوبة.

تسليم جثة قائد اللواء الثالث حزم التابع للعدوان البناء الصبيحة

ميدانياً صد اجليش اليمين واللجان الشعبية
االربعاء زحفاً ملرتزقة العدوان السعودي بإجتاه
منطقة القوحيش مبديرية الغيل يف حمافظة

اجل��وف .وأك��د مصدر عسكري مقتل وإصابة
عدد من مرتزقة العدوان خالل حماولة تقدم
فاشلة بإجتاه منطقة القوحيش بالغيل.

جنود االحتالل يرفضون الخدمة في دبابات امليركافا

تتجسس على مُعارضيها في بريطانيا
التايمز :البحرين ّ

y

املنامة ــــ وكاالت :أدانت ّ
منظمات «أمريكيون
م ��ن أج� ��ل ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة وح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
يف ال �ب �ح��ري��ن»« ،م �ع �ه��د ال �ب �ح��ري��ن للحقوق
وال��دمي �ق��راط �ي��ة»« ،م��رك��ز البحرين حلقوق
اإلن� �س ��ان»« ،امل��رك��ز األوروب � ��ي للدميقراطية
وح �ق��وق اإلن� �س ��ان» ،أح �ك��ام اإلع � ��دام ال �ص��ادرة
ّ
حبق  3متهمني والسجن املؤبد حبق  7آخرين
حبرينيني وإس �ق ��اط جنسياتهم ،م �ش�يرة إىل
أ ّن مجيع االع�تراف��ات بالتهم املنسوبة ضدهم
جاءت باإلكراه وحتت التعذيب ،ومل يكن هناك
حماكمات عادلة.
وق ��ال ��ت امل �ن� ّ�ظ �م��ات يف ب�ي��ان�ه��ا امل��ش�ت�رك إ ّن
احملكوم عليهم ب��اإلع��دام عباس السميع وعلي
السنكيس وس��ام��ي مشيمع سبق أن أعلنوا يف
احملكمة بتعرضهم للتعذيب من أجل االعرتاف
بالقضية امللفقة ضدهم .من جانبه ،قال املدير
التنفيذي ملنظمة «أمريكيون» حسني عبداهلل
إ ّن «احلكم باإلعدام دليل على انتهاك احلقوق
واإلج ��راءات القضائية يف البحرين ،خاصة أن
املتهمني ك��ان��وا ضحايا للتعذيب» ،مطالبا
األمم املتحدة والواليات املتحدة بـ»الضغط على
حكومة البحرين من أجل االلتزام باالصالحات
يف جم ��ال ح �ق��وق اإلن��س ��ان ،وإدان � ��ة امل�م��ارس��ات
القضائية».
وطالبت املنظمات احلقوقية بـ»إطالق سراح
مجيع أولئك احملكوم عليهم باالعدام ،والتوقف
ع��ن التعذيب الن �ت��زاع االع�ت�راف ��ات وإج� ��راءات
احملاكمة اجلائرة ،وإعادة اجلنس ّية البحرين ّية
للمسقطة عنهم ،والتحقيق مع املسؤولني عن

مرتكيب التعذيب ومقاضاتهم» .من جانب آخر
كشفت صحيفة التاميز الربيطانية أن النظام
البحريين ق��ام بتوظيف خ��دم��ات شركة أمن
بريطانية للتجسس على املعارضني البحرينيني
املقيمني يف بريطانيا.
وذك��رت الصحيفة أن كال من املنظمتني
احلقوقيتني «منظمة اخلصوصية الدولية»
و»م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون االق �ت �ص��ادي وال�ت�ن�م�ي��ة»
( )OECDت � �ت � �ح � � ّدث� ��ان ع� ��ن أن ش��رك��ة
ج��ام��ا ال��دول �ي��ة يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ق��دم��ت خ��دم��ات
االس�ت�خ�ب��ارات للبحرين م��ن خ�لال برناجمها
التجسسي .»FinFisher
ووف �ق��ا للصحيفة ،ف ��إن ال�برن��ام��ج «مي� ّك��ن
وك��االت االستخبارات من استخدام فريوسات
ل�ل�س�ي�ط��رة ع �ل��ى اهل ��وات ��ف احمل �م��ول��ة وأج �ه��زة
الكمبيوتر احملمولة ولتسجيل االتصاالت وتغيري
البيانات ،وكل نسخة تكلف  1.2مليون جنيه
اسرتليين» .وعلى الرغم من نفي شركة جاما
هذه االتهاماتّ ،إل أن وثائق للشركة مسربة من
خالل اخ�تراق كشفت أن  77جهاز كمبيوتر
حملامني حبرينيني ونشطاء وسياسيني استهدف
ب��اس�ت�خ��دام ه ��ذه التكنولوجيا .وق ��د انتقدت
املنظمتان نهج ج��ام��ا ،متهمة األخ �ي�رة بعدم
احرتام حقوق اإلنسان .ولفتت الصحيفة إىل أن
للنظام البحريين سجال حافال وس ّيئا عن حقوق
اإلنسان يرجع تارخيه إىل سنوات ،مشرية إىل أن
النظام ص ّعد يف األشهر األخ�يرة محلته لقمع
وسجن أعداد ال ُتع ّد وال حتصى من الناشطني
والسياسيني املعارضني.

الجيش الصهيوني يعتقل  35فلسطينيا في القدس والضفة
y

ّ
منظمات حقوق ّية :أحكام اإلعدام جاءت نتيجة
اعترافات ُمنتزعة تحت التعذيب

كما استهدفت مدفعية اجليش واللجان
جت�م�ع��ات مل��رت��زق��ة ال��ع ��دوان مبنطقة الباحث
مب��دي��ري��ة ال �غ �ي��ل حم�ق�ق��ة إص ��اب ��ات ب��ال �غ��ة يف
صفوفهم.
إىل ذلك دكت القوة الصاروخية للجيش
اليمين واللجان الشعبية ،أمس األربعاء ،جتمعا
للجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب
بعسري بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
وكانت القوة الصاروخية التابعة للجيش
واللجان الشعبية قصفت ،االثنني املاضي ،موقعا
مستحدثا للجيش السعودي خلف اتصاالت
ال�ع��رق ،فيما استهدفت ال�ق��وة املدفعية موقع
الشرقية العسكري حمققة إصابات مباشرة.
ي��أت��ي ذل ��ك يف س�ي��اق رد اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية ع�ل��ى اس �ت �م��رار ال� �ع ��دوان ال�س�ع��ودي
األمريكي على الشعب اليمين منذ ما يقارب
ع��ام�ين .كما لقي ع��دد م��ن مرتزقة ال�ع��دوان
السعودي األمريكي مصرعهم ،أمس األربعاء،
ج� ��راء اس�ت�ه��داف�ه��م م ��ن ق�ب��ل أب �ط ��ال اجليش
واللجان الشعبية يف حمافظيت حلج وتعز.
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الفلسطينيون ينظمون إضرابا على سياسة هدم المنازل

الكيان المحتل يصادق على بناء  2500وحدة استيطانية بموقع
منزل منفذ عملية الدهس

القدس احملتلة .رام اهلل .وكاالت :شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر أمس األربعاء ،محلة
اعتقاالت واسعة يف أحناء متفرقة من القدس والضفة احملتلة ،طالت  35فلسطينيا ،بينهم عضو
يف اجمللس الثوري حلركة فتح.
وأفاد مصدر حملي بأن االعتقاالت تركزت جنوب الضفة احملتلة ،حيث سجلت  11حالة اعتقال
يف قضاء بيت حلم ،و 5خالل مداهمة قرى وبلدات يف حمافظة اخلليل.
ً
(مشال) ،و4
وسجل اعتقال  4شبان فلسطينيني يف خميم نور مشس لالجئني قضاء طولكرم
آخريْن يف خميم بالطة لالجئني قضاء نابلس (مش� ً
�ال) ،و 4من بلدة الزاوية مبحافظة سلفيت
(مش� ً
�ال) ،و 4من القدس احملتلة  3 -منهم من عائلة واحدة من حي جبل املكرب ،وواحد من بلدة
قطنة ،و 3من بلدة بيت رميا قضاء رام اهلل وسط الضفة احملتلة .ومن أبرز املعتقلني كان عضو
اجمللس الثوري حلركة فتح اللواء طالل دويكات ،بعد اقتحام منزله يف املنطقة الشرقية حملافظة
نابلس ،مشال الضفة احملتلة .هذا و شهدت مدن وبلدات الداخل الفلسطيين احملتل عام ،1948
أمس األربعاء ،إضرابا عاما وشامال ،احتجاجا على قيام سلطات االحتالل بهدم  11منزال فلسطينيا
يف بلدة قلنسوة ،حبجة البناء بدون ترخيص.
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طرابلس ـــ وكاالت :توجه القائد العام للقوات املسلحة الليبية املشري خليفة حفرت إىل
مدينة طربق شرقي ليبيا ،أمس األربعاء ،حيث تصل حاملة الطائرات الروسية «أدمريال
كوزنيتسوف» إىل املياه اإلقليمية الليبية.
وك��ان من املقرر أن جيتمع حفرت باملسؤولني العسكريني ال��روس على منت احلاملة،
للنقاش بشأن سبل دعم وتدريب اجليش اللييب .ويأتي وصول «أدمريال كوزنيتسوف» إىل
املياه اإلقليمية الليبية يف إطار تأكيد وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف استعداد
بالده لتقديم الدعم الالزم لتدريب وتطوير اجليش اللييب.
وكان رئيس جملس النواب اللييب عقيلة صاحل زار روسيا ،مؤخرا ،وقال إنه وجد تفهما
كبريا من وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ملا جيري يف ليبيا.
وأضاف «جرى االتفاق على زيارة متبادلة بني احلكومة وجملس النواب اللييب واجلانب
الروسي ،وسيكون التواصل مستمرا».

تونس تعلن تفكيك خلية إرهابية
تونس ـــــــ وكاالت :أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،الثالثاء ،تفكيك «خلية إرهابية»
تابعة لتنظيم «أنصار الشريعة» ،يف والية املنستري مشال شرقي البالد.
وحسب وكالة أنباء «تونس إفريقيا» ،أحالت السلطات التونسية اخللية املكونة من 8
أفراد ترتاوح أعمارهم بني  32و 47سنة ،إىل القضاء ،بتهميت «الشبهة يف تبييض وغسل
أموال» و»االنضمام عمدا إىل تنظيم إرهابي له عالقة باجلرائم اإلرهابية».
وأوضحت الوزارة يف بيان هلا ،أن قوات األمن متكنت يوم  7يناير اجلاري ،من تفكيك هذه
اخللية مبدينة املكنني ،وأضافت أنه «تبني خالل التحريات مع املوقوفني أنهم يتبنون الفكر
التكفريي ،ويعقدون اجتماعات سرية مبدينة املكنني ،وينشطون ضمن ما يسمى بتنظيم
أنصار الشريعة اإلرهابي احملظور ،ويتولون مجع األموال دون ترخيص» .وختشى تونس اليت
تأثر اقتصادها كثريا بهجمات إرهابية على مدار العامني املاضيني ،تسلل متشددين من
حدودها الشرقية قادمني من ليبيا ،اليت تشهد صراعا مسلحا منذ سنوات.

الجزائر تعتقل  7مهاجرين أفارقة دخلوا أراضيها بصورة
غير شرعية
اجلزائر ـــ وك��االت :ألقى احلرس اجلزائري ،القبض على سبعة مهاجرين أفارقة من
جنسيات خمتلفة مبناطق غليزان مشال غرب اجلزائر ،دخلوا البالد بصورة غري شرعية.
وقد قضت احملاكم اجلزائرية يف حقهم بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وسلموا
للجهات املسؤولة عن ترحيل األجانب إلعادتهم إىل بلدانهم ،وفق بيان للحرس اجلزائري
يف غليزان أمس االربعاء.

برملان الصومال يبدء بالتصويت النتخاب رئيس له
مقديشو ـــــ وكاالت :بدأ أعضاء جملس النواب الصومالي ،أمس األربعاء ،بالتوافد إىل
مقر الربملان ،حلضور جلسة انتخاب رئيس اجمللس ،وسط إج��راءات أمنية مشددة مشلت
مجيع أحياء العاصمة مقديشو.
وكان من املقرر أن حيضر جلسة انتخاب رئيس الربملان ،املبعوث الدولي اخلاص لألمم
املتحدة يف الصومال ميكل كيتنغ ،وممثلون من اجملتمع الدولي ،إىل جانب سفراء بعض
ال��دول األجانب .ويتنافس على منصب رئيس جملس النواب ،أربعة مرشحني يتقدمهم
حممد عثمان ج��واري ،رئيس جملس النواب السابق ،وعبد الرشيد حممد حيدغ ،وزير
الدولة للشؤون الداخلية ،وعبد الفتاح حممد إبراهيم ،وإدريس عبدي تكر.
ومن املنتظر أن يصوّت النواب الصوماليون بغرفيت الربملان «جملس الشيوخ» و»جملس
الشعب» ب��اق�تراع س ��ري ،وسيعلن رئ�ي��س جملس ال�برمل��ان امل��ؤق��ت نتيجة ال�ف��رز النهائي
لالنتخابات.
كما يعقد النواب اليوم اخلميس ،جلسة انتخاب منصب نائيب رئيس الربملان ،حيث
يتنافس حنو  6مرشحني من بينهم ،فارح شيخ عبد القادر ،وزير العدالة السابق.

