عربيات

االحتالل يستهدف نقطة رصد
للمقاومة الفلسطينية ويتوغل ملسافة
محدودة شرق غزة

العدو الصهيوني
يعتقل  21فلسطينيا
من الضفة الغربية
القدس احملتلة ـ وك���االت :ش ّنت قوات
ال��ع��دو الصهيوني ،فجر األرب��ع��اء ،محلة
��ات واس��ع��ة يف م��ن��ازل
اع��ت��ق��االت وم��داه��م ٍ
الفلسطينيني بالضفة الغربية احملتلة.
وأف����ادت وك��ال��ة «فلسطني اآلن» نقال
مصادر حمليةّ ،
أن قوات العدو اعتقلت 21
فلسطينياً ،بدعوى بأنهم مطلوبون لديه
خ�لال محلة م��داه��م��ات مبناطق متفرقة
من الضفة الغربية .واقتادت ق��وات العدو
املعتقلني لالستجواب يف منطقة جمهولة.
ي��ذك��ر أن ق���وات ال��ع��دو الصهيوني ّ
تشن
عمليات اع��ت��ق��ال ي��وم��ي��ة ،ت��ط��ال خمتلف
حمافظات الضفة الغربية احملت ّلة ،ويت ّم
تعسفي.
خالهلا اعتقال مواطنني بشكل ّ
ه��ذا وفتحت ق���وات ال��ع��دو الصهيوني،
ص��ب��اح األرب���ع���اء ،ن�ي�ران رش��اش��ات��ه��ا ص��وب
م���رص���د ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ش��رق
م��دي��ن��ة غ����زة .وأف�����ادت وك��ال��ة الصحافة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة «ص���ف���ا» أن ق����وات ال��ع��دو
قامت بإطالق النار على نقطة رصد تابعة
للمقاومة الفلسطينية يف حميط موقع
«ملكة» ،وعلى اثنني من املواطنني شرقي
مدينة غزة ،دون إصابات.
ك��م��ا ت��وغ��ل��ت ع����دّة ج���راف���ات عسكرية
حبماية من آليات العدو شرقي بلدة بيت
حانون مشالي قطاع غزة.
وأف���������اد م�����راس�����ل ال����وك����ال����ة ب��ت��وغ��ل
ع����دد م���ن اجل����راف����ات ال��ع��س��ك��ري��ة بشكل
حم������دود يف أراض�������ي امل���واط���ن�ي�ن ش��رق��ي
ب��ي��ت ح���ان���ون ان��ط�لا ًق��ا م���ن م��وق��ع «»16
ال��ع��س��ك��ري ال��ص��ه��ي��ون��ي ،وش��رع��ت بأعمال
جتريف باملنطقة.
وجت���ري ق���وات ال��ع��دو ت��وغ�لات حم��دودة
بشكل شبه يومي شرقي حمافظات قطاع
غ�����زة؛ وت���ق���وم ب��أع��م��ال جت���ري���ف ألراض����ي
امل���زارع�ي�ن .وع���ادة م��ا تنصب ق���وات العدو
ً
أس�ل�اك���ا ش��ائ��ك��ة يف املناطق
ال��ص��ه��ي��ون��ي
ال��ش��رق��ي��ة م���ن ق��ط��اع غ����زة؛ ب��غ��رض منع
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��س��ل��م��ي�ين امل���ش���ارك�ي�ن يف
م���س�ي�رات ال����ع����ودة وك���س���ر احل���ص���ار من
الوصول إىل السياج األمين.
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وفد صنعاء يؤكد من السويد

سنبحث اإلطار العام للعملية السياسية ورفع
الحصار عن الشعب اليمني

3

اخبار قصيرة

تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق السعوديني العسيري والقحطاني
وك����االت :أص���در امل��دع��ي ال��ع��ام ال�ترك��ي م��ذك��رة اع��ت��ق��ال حب��ق ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق لرئيس
االستخبارات السعودي أمحد عسريي واملستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني
على خلفية جرمية قتل الصحفي السعودي مجال خاشقجي.
وق��ال مكتب امل��دع��ي ال��ع��ام السطنبول إن��ه يعتقد أن هناك «اشتباها ق��وي��ا» ب��أن عسريي
والقحطاني شاركا يف التخطيط لقتل خاشقجي بقنصلية ب�لاده بإسطنبول مضيفا أن
تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط املسبق.
وتعليقا على املوضوع ،قال مسؤول تركي إن حترك االدعاء العام يعكس قناعته بأن الرياض
لن تأخذ أية إجراءات رمسية ضد عسريي والقحطاني داعيا السعودية لتهدئة املخاوف الدولية
من خالل تسليم كل املشتبه بهم يف قتل خاشقجي لرتكيا .وأض��اف املسؤول الرتكي أن
الرياض مل تقدم إجابات عن األسئلة املتعلقة مبصري جثة خاشقجي ومن أصدر أمر القتل.
وتوالت األحداث بشكل متسارع منذ مقتل خاشقجي يف الثاني من أكتوبر/تشرين األول
املاضي ،فبعد أيام من تكشف جرمية االغتيال ،أظهرت تسريبات تركية وقوف فريق اغتيال
سعودي مؤلف من  15شخصا وراء اجلرمية؛ وبعد نفي قاطع ألي عالقة هلا باملوضوع ،اضطرت
السعودية لالعرتاف باجلرمية ومسؤولية سعوديني عنها يف سلسلة من الروايات غري املقنعة وفق
العديد من احملللني ووسائل اإلعالم.

للبحث والنظر في عملية «درع الشمال»

اجتماع ثالثي بني ممثلني عن لبنان والكيان الصهيوني و«اليونيفيل»

ً
جهدا إلنجاح المشاورات وندعو
عبد السالم :لن ندخر
الجيش لليقظة
إفشال محاولة تسلل في الساحل الغربي ومصرع عدد من
الغزاة في البيضاء
ص��ن��ع��اء ـ وك����االت :وص���ل وف���د ص��ن��ع��اء إىل
العاصمة السويدية ستوكهومل للمشاركة يف
مشاورات السالم ،يرافقه الوفد املبعوث األممي
اخل���اص إىل اليمن م��ارت��ن غريفيث ،والسفري
الكوييت لدى اليمن خالد اجل��ار اهلل على منت
الطائرة اليت قدم ْتها حكومة الكويت.
ك��م��ا ت��وج��ه وف���د ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س اليمين
عبد ربه منصور هادي من الرياض إىل السويد
للمشاركة يف احملادثات.
ه����ذا ودع����ت وزارة اخل���ارج���ي���ة األم�يرك��ي��ة
األط������راف ال��ي��م��ن��ي�ين إىل االخن������راط ال��ك��ام��ل
والصادق يف املفاوضات ،ووقف إطالق النار.
وكانت حكومة ه��ادي قد وقعت اتفاقاً مع
ح��ك��وم��ة ص��ن��ع��اء ل��ت��ب��ادل مج��ي��ع األس�����رى بني
الطرفني قبيل بدء احملادثات اليت ستنطلق يف

العاصمة السويدية ستوكهومل .وفد صنعاء
أك���د أن م��ف��اوض��ات ال��س��وي��د ستبحث اإلط���ار
ال��ع��ام للعملية السياسية ،ورف���ع احل��ص��ار عن
الشعب اليمين.
عضو املكتب السياسي حلركة أن��ص��ار اهلل
حم��م��د ال��ب��خ��ي�تي ق���ال إن ال���ظ���روف امل��ت��واف��رة
حمل��ادث��ات ستوكهومل مل تكن متوافرة خالل
حمادثات جنيف املاضية .ورأى البخييت أن «وفد
حكومة هادي ليس لديه ما خيسره ،وأنه يؤيد
استمرار األزمة» .وأشار البخييت إىل أن حكومة
تلمس حتى اآلن أي جدية للخروج
صنعاء مل
ْ
م��ن األ ْزم�����ة م��ن ج��ان��ب ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي
األمري حممد بن سلمان ،وأمريكا وبريطانيا.
كما شدد البخييت على أهمية أن يكون احلوار
مينياً مينياً.

من جانبه أكد رئيس الوفد الوطين املفاوض
حممد عبدالسالم الثالثاء أن الوفد لن يدخر
جهدا إلجن��اح املشاورات وإح�لال السالم وإنهاء
احلرب العدوانية وفك احلصار.
وأهاب عبدالسالم يف تغريدة له على «تويرت»،
يف ال��وق��ت ن��ف��س��ه ،ب��اجل��ي��ش واألم����ن وال��ل��ج��ان
الشعبية باليقظة لتصعيد العدوان الذي شهدته
اجلبهات صباح الثالثاء.
وك��ان اجمللس السياسي األع��ل��ى يف اليمن
قد ّ
مثن الثالثاء موقف الكويت الداعم إلجناح
العملية السياسية واحلل السلمي وتثبيت األمن،
آم ً
ال أن يكون مؤشراً لوقف العدوان واحلصار.
ميدانياً ،أفاد مصدر عسكري بسقوط قتلى
وجرحى من قوات التحالف السعودي اإلماراتي،
إثر هجوم ش ّنه اجليش اليمين واللجان الشعبية
على مواقعهم غ��رب مديرية الدريهمي جنوب
احلديدة يف الساحل الغربي لليمن.
وأضاف املصدر بأن اهلجوم على مواقع قوات
التحالف املتعددة يأتي ر ّداً على قصف ق��وات
التحالف املكثف على منازل مواطنني يف املديرية
ذاتها واليت أدت اىل استشهاد طفلة وجرح عدد
من أفراد عائلتها.
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« النصرة» تحاصر أهالي ريف حلب الجنوبي

تحقيقات أممية حول جرائم «داعش» بالعراق تنطلق مطلع 2019

الجيش السوري يحبط تسلل تكفيريني على
ريف الالذقية

العبادي يخرج عن صمته« ..تسمية وزراء بدون
تدقيق خطأ ال يغتفر»
من باريس الى البصرة« ..السترات الصفراء» تعلن احتجاجها

األمم المتحدة :داعش يحتجز سبعة آالف مدني في دير الزور
زاخاروفا :تصرفات واشنطن المشبوهة في سورية تثير
قلق موسكو بشكل متزايد

دمشق ـ وكاالت :أحبط اجليش السوري ،األربعاء ،حماولة تسلل جمموعة تكفريية باجتاه
نقطة عسكرية مشال بلدة كنسبا بريف الالذقية الشمالي وكبدتها خسائر باألفراد.
ونقلت وكالة األنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله :إن إحدى وحدات اجليش
السوري العاملة يف الريف الشمالي حملافظة الالذقية “اشتبكت مع جمموعة تكفريية حاولت
التسلل واالعتداء على نقطة عسكرية من اجتاه عني احلور  5كم مشال بلدة كنسبا على
أوتسرتاد الالذقية-جسر الشغور”.
وبني املصدر أن االشتباك انتهى “بالقضاء على عدد من املتسللني يف حني الذ من تبقى
منهم بالفرار” باجتاه أوكارهم قرب احلدود الرتكية.
وتنتشر يف ريفي الالذقية الشمالي والشمالي الشرقي احمل��اذي للحدود اإلداري��ة إلدلب
جمموعات مسلحة تنتمي لتنظيم «جبهة النصرة» التكفريي وفصيل “احلزب الرتكستاني”
املدعومة من النظام الرتكي تقوم باالعتداء على نقاط اجليش العربي السوري واملنازل
السكنية يف القرى والبلدات اجملاورة.
من جهة اخرى أقدمت «جبهة النصرة» اإلرهابية على تفجري اجلسور الواصلة بني مناطق
سيطرتها ومناطق سيطرة احلكومة بريف حلب اجلنوبي.
وأك��د الناطق باسم اجلبهة املدعو أب��و خالد الشامي يف تصريح لوسائل إع�لام تابعة
للمجموعات املسلحة أن التفجري تضمن اجلسور الفرعية اليت تربط بني بلدة «العيس»
مبنطقة «احل��اض��ر» جنوب حلب ،بهدف منع اجليش السوري من التقدم باجتاه مناطق
سيطرة «اجلبهة» .مصادر حملية كشفت لوسائل إعالم سورية أن «اجلبهة» تعيش حالة رعب
حقيقية بعد استشعارها أن هناك عم ً
ال حيضر حملاصرتها من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة
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مضي أكثر من شهر على تشكيل احلكومة ،خرج رئيس الوزراء السابق
دمشق ـ وكاالت :بعد ّ
حيدر العبادي عن صمته ليبدي رأيه بالتشكيلة اجلديدة على الرغم من عدم اكتماهلا بعد ،إذ
كشف عن انها تشكلت على ضوء اتفاق بني كتل معينة ،مل يكن ائتالف النصر الذي يتزعمه
جزءاً من ذلك.
وبينما اكد العبادي يف مقابلة متلفزة ،انه مل يوقع على اتفاق تشكيل احلكومة ،استدرك ان
ذلك ال يعين انه بالضد منها ،فيما تابع ايضا ان حتالفي الفتح وسائرون يدعيان التنازل عن
حصتهما ،ولكن يف الواقع وعند رؤية االتفاق ،فإنهما أخذا حصة األسد بالوزارات السيادية وغري
السيادية.
ويف سياق تعليقه على آلية تشكيل احلكومة ،ت��س��اءل العبادي ان��ه إذا كانت ه��ذه حكومة
حماصصة ،فأين حصص املكونات األخ��رى ،وإن كانت حكومة غري حماصصة ،فيجب أن نطبق
امليزان نفسه على اجلميع.
وعن املرشح لوزارة الداخلية ،يرى العبادي ان رئيس حركة عطاء فاحل الفياض ال تنطبق عليه
شروط الرتشيح هلذه الوزارة ،كما اشار اىل ان وزير االتصاالت نعيم الربيعي ال ميثله وال يعرفه
مستغربا ان ُيسب على حصة ائتالف النصر.
من جانب آخر أعلن فريق التحقيق جبرائم تنظيم «داعش» التكفريي ،األربعاء ،عن بدئه أعماله
مطلع العام املقبل يف العراق لتوثيق االنتهاكات اليت ارتكبها التنظيم.
وحبسب وكالة األنباء العراقية «واع» ذكر رئيس فريق التحقيق االممي احملامي كريم أسعد،
يف تصريح أن مطلع العام املقبل سيشهد انطالق حتقيقات األمم امل ّتحدة بشأن االنتهاكات اليت
ارتكبها تنظيم «داعش» يف العراق ،بعد أن بدأ منذ فصل الصيف املاضي جبمع أد ّلة على حصول
املتخصص يف حقوق اإلنسان جمللس األمن الدولي ،ا ّن
جمازر التنظيم .وأضاف أسعد ،احملامي
ّ
«فريق التحقيق يُواصل حتضرياته يف العراق بهدف بدء أنشطة التحقيق مطلع .»2019
وشدّد على أ ّن «تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة مجيع عناصر اجملتمع
العراقي».
ومنذ مارس املاضي مجع حم ّققو الفريق األممي أد ّل ًة على جمازر وفظائع أخرى ارتكبها «داعش».
واك ُتشفت أكثر من  200مقربة مجاع ّية يف العراق ،تضم أكثر من  12ألف ج ّثة.
وبنا ًء على طلب العراق ،تب ّنى جملس األمن يف العام  2017قرا ًرا باإلمجاع ميهّد الطريق إلجراء
حتقيق بهدف حماكمة عناصر «داعش» التكفريية عن اجلرائم اليت ارتكبوها.
إىل ذلك أفادت مصادر ،االربعاء ،بأن حمتجي البصرة جددوا تظاهراتهم املطالبة باخلدمات
وفرص العمل ،مستلهمني افكار تظاهرات «السرتات الصفراء» اليت شهدتها العاصمة الفرنسية
باريس.
وقالت املصادر ،إن املظاهرات عادت إىل مدينة البصرة من جديد ،احتجاجا على تردي مستوى
اخلدمات ،واإلهمال والبطالة واستشراء الفساد يف املدينة.
وتشري تلك امل��ص��ادر ،اىل أن حمتجي البصرة ظهروا يف س�ترات صفراء ،مشابهة ملا ظهر به
متظاهرو باريس ،للفت انتباه املسؤولني العراقيني.
واوضحت أن احملتجني جتمعوا ،صباح األربعاء يف مناطق املعقل ،والزبري ،وأم قصر ،والربجسية،
وشط العرب ،حيث اعتصموا قرب مقرات شركات نفطية ومكاتب حكومية عدة ،مرتدين سرتات
صفراء .وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي اشتباكات بني احملتجني
والشرطة ،كما مسع إطالق نار .وشهدت حمافظة البصرة ،ومركزها مدينة البصرة الواقعة يف
جنوب العراق والغنية بالنفط ،خالل األسابيع األخرية احتجاجات شعبية تطورت إىل مواجهات
مع قوات األمن.

ب�يروت ـ وك���االت :انعقد اإلرب��ع��اء اجتماع ثالثي يف رأس الناقورة احل��دودي��ة بني ممثلي
اجليشني اللبناني واإلسرائيلي وقوات اليونفيل ،للنظر يف عملية «درع الشمال» اليت يقوم بها
اجليش اإلسرائيلي عند احلدود.
وكان من املفرتض أن يكون هذا االجتماع الثالثي قد انعقد عند الساعة العاشرة من صباح
اإلربعاء ،يفرأس الناقور ة برئاسة القائد العام للقوات األممية (اليونفيل)اللوا ء ستيفانوديل
كول ،ويف حضور ضباط مناجليش اللبنان ي ونظراء هلم من اجليش اإلسرائيلي.
وترتكز املناقشات على محلة «درع الشمال» اإلسرائيلية األخ�يرة ،اليت أطلقتها مؤخرا»
إسرائيل» وتقول إنها تنفذها لكشف أنفاق حفرها حزب اهلل ومتتد إىل داخل» إسرائيل».
وزعم اجليش الصهيوني إن احلملة ،اليت أطلقها بقيادة املنطقة الشمالية ،ومبشاركة هيئة
االستخبارات وسالح اهلندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية ،تهدف إىل تدمري أنفاق هجومية
ممتدة داخل» إسرائيل» .
واتهم اجليش الصهيوني «حزب اهلل» بالوقوف وراء حفر األنفاق ،زاعماً إىل أن ذلك كان
بدعم ومتويل من إيران .وأضاف يف بيان أنه منذ العام  2014يعمل طاقم خاص ومشرتك هليئة
االستخبارات والقيادة الشمالية ،يف قضية األنفاق يف اجلبهة الشمالية.

الكشف عن أسماء ضباط مخابرات مصريني مطلوبني
للقضاء اإليطالي
وكاالت :كشفت مصادر قضائية إيطالية أمساء  5ضباط يف أجهزة األمن املصرية فتحت
نيابة روما حتقيقا حبقهم بتهمة التورط املزعوم يف قضية مقتل الطالب اإليطالي جوليو
رجييين يف القاهرة عام .2016
ونق لت وك الة «أك��ي» اإليطالية عن مصادر قضائية تأكيدها أن العناصر األمنيني
املصريني الذين يواجهون تهمة «الشروع يف خطف» الطالب اإليطالي هم ضباط يف املخابرات
املصرية املدنية (مديرية األمن العام) والشرطة اجلنائية ،وفيما يلي أمساؤهم:
اللواء صابر طارق ،العقيد هشام حلمي ،العقيد أثري كمال ،الرائد جمدي شريف وعنصر
األمن حممد جنم.
وكانت وكالة أنباء «الشرق األوسط» املصرية الرمسية قد أفادت مؤخرا بأن القاهرة رفضت
طلب روما إدراج عدد من رجال األمن على قائمة املشتبه بهم يف قضية مقتل الطالب اإليطالي،
وج��اء هذا الطلب ،وفقا للجانب اإليطالي ،استنادا إىل حتليل تسجيالت املكاملات اهلاتفية
لرجييين اليت أظهرت أن اتصاالته مت التنصت عليها حتى  26يناير  ،2016أي يوم اختفائه.

السودان ..مخطط برملاني لتعديل الدستور لترشيح البشير
لواليات مفتوحة
اخلرطوم ـ وك��االت :رفع  294نائبا عريضة موقعة إىل رئيس الربملان السوداني إبراهيم
أمحد عمر ،تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر البشري بالرتشح لواليات مفتوحة
بدال من حصرها بواليتني فقط .
وطالب النواب يف عريضتهم الثالثاء ،بتعديل املادة  57من الدستور اليت جاء فيها «يكون
أجل والية رئيس اجلمهورية  5سنوات تبدأ من يوم توليه ملنصبه وجيوز إعادة انتخابه لوالية
ثانية فحسب» ،لتصبح مفتوحة دون حتديد.
وق��ال رئيس اجمللس الوطين السوداني عقب استالمه املذكرة يف تصريح صحفي «لقد
استلمت هذه املذكرة من  294نائبا يقولون إنهم يرغبون بتعديل الدستور يف بندين» .ويبلغ
عدد أعضاء الربملان  481نائبا ،وحلزب املؤمتر الوطين احلاكم  325نائبا من بينهم .وانتخب
البشري عام  2010وسط مقاطعة من أحزاب املعارضة ،وأعيد انتخابه عام  2015يف انتخابات
قاطعتها أحزاب املعارضة الرئيسية ،ووصفها االحتاد األوروبي بأنها «مل ترق للمعايري الدولية».

إحتجاجات شعبية على غارة أميريكية استهدفت مدنيني ليبيني

ليبيا ..حفتر في روما لعقد «لقاءين سريني للغاية»
مع كونتي ومسؤول أمريكي
ط���راب���ل���س ـ وك�����االت:
أف�����������ادت وس������ائ������ل إع���ل��ام
إيطالية بأن قائد اجليش
ال����وط��ن�ي ال���ل���ي�ب�ي امل��ش�ير
خليفة حفرت وص���ل روم��ا
ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات س��ري��ة
مع رئيس ال��وزراء جوزييب
ك�����ون��ت��ي ودب����ل����وم����اس����ي
أم����ري����ك����ي م�����س�����ؤول ع��ن
امللف اللييب.
وأف��ادت وكالة «أكي»
اإليطالية ،نقال عن مصادر
إع�ل�ام���ي���ة ،ت��أك��ي��ده��ا أن
حفرت وصل روما ليلة الثالثاء بزيارة غري معلنة سيعقد خالهلا اجتماعا مع سفري الواليات
املتحدة لدى تونس ،دانيال روبنستني ،وهو يعد املسؤول عن امللف اللييب يف اإلدارة األمريكية.
ويف وقت الحق من اإلربعاء استقبل قائد اجليش الوطين اللييب من قبل رئيس ال��وزراء
اإليطالي كونيت.
ووصفت صحيفة «إل ميساجريو» االجتماعني اللذين سيعقدهما حفرت يف روما اإلربعاء
بأنهما «لقاءان سريان للغاية» ،مشرية إىل أن هذه الزيارة تأتي بعد  20يوما من املؤمتر الدولي
بشأن ليبيا يف بالريمو حيث «لعب حفرت دورا قياديا».
من جانب آخر قال شهود إن عشرات الليبيني تظاهروا احتجاجا على ضربة جوية أمريكية
استهدفت مدنيني يف الصحراء الواقعة جبنوب غرب البالد.
وقد نظم أعضاء من قبيلة الطوارق العرقية اليت تعيش يف املنطقة احتجاجا وطالبوا
حكومة طرابلس بالتحقيق يف الضربة اجلوية.

