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قوات األمن تستخدم الغاز املسيل للدموع
والقنابل الصوتية لتفريق املتظاهرين

وزير سوداني يعلن
استقالته تضامنا
مع احملتجني
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اللجنة الوطنية لشؤون األسرى في صنعاء :قدمنا إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن األسرى

اليمن ..مصرع العشرات من قوى العدوان
بينهم «أركان» محور الجوف

السلطات السودانية تعتقل
 9من قادة المعارضة

اخل���رط���وم ـ وك������االت :يف ظ���ل اس��ت��م��رار
االحتجاجات مب��دن ال��س��ودان وبعد سقوط
أك��ث��ر م��ن  19ق��ت��ي�لا ،أع��ل��ن وزي����ر الصحة
والتنمية االج��ت��م��اع��ي��ة يف ح��ك��وم��ة ال��والي��ة
الشمالية ب��ال��س��ودان ،اخل��م��ي��س ،استقالته
وتضامنه مع احملتجني.
واع��ت�بر ال��وزي��ر يف ب��ي��ان أن ح���زب املؤمتر
الوطين احلاكم «مل يف بتعهدات خمرجات
م��ؤمت��ر احل����وار ال��وط�ني وس���ط ان��س��داد أف��ق
احللول للمشاكل االقتصادية» ،حسبه نص
البيان.
واتهم الوزير املستقيل عبد الرؤوف قرناص
«املؤمتر الوطين» ،بـ»االنفراد يف ال��رأي ،دون
إيالء اهتمام آلراء القوى السياسية املشاركة
يف احلكم ،س��واء من حيث إدارة االقتصاد أو
العمل على حل أزمة البالد اخلانقة».
وقال إن ق��راره «متوافق» مع موقف حزب
األمة ،املطالب بتأسيس «نظام جديد» ،دون
تفاصيل.
إىل ذلك قالت وكالة «رويرتز» إن األمن
ال��س��ودان��ي اس��ت��خ��دم اجل��م��ع��ة ،ال��غ��از املسيل
للدموع والقنابل الصوتية الضوئية ضد مئات
املتظاهرين قرب العاصمة اخلرطوم.
ه����ذا ودع�����ت أح������زاب س��ي��اس��ي��ة م��ع��ارض��ة
ون��ق��اب��ات حم��س��وب��ة ع��ل��ى امل��ع��ارض��ة ،حلشد
جديد عقب صالة اجلمعة ،للمطالبة برحيل
النظام ،وذل��ك يف سياق االحتجاجات اليت
تشهدها مدن سودانية عدة.
ك��م��ا أف�����ادت وس���ائ���ل إع��ل�ام إن املصلني
خرجوا من اجلامع الكبري وسط اخلرطوم،
اجلمعة ،دون احتجاجات أو مظاهرات ،مشرية
إىل االنتشار األمين الكثيف يف املنطقة.
فيما أف����ادت م��ص��ادر ل��ق��ن��اة « »RTب��أن
منطقة بري باخلرطوم وود نوباوي بأم درمان
تشهد مظاهرات.
ويف ظل تواصل املظاهرات احتجاجا على
ت��ردي األوض���اع املعيشية أعلن وزي��ر اإلع�لام
ال��س��ودان��ي ،بشارة مجعة ،اخلميس ،أن عدد
القتلى بلغ  19شخصا باإلضافة إىل 406
جرحى.
التتمة يف الصفحة 11

3

اخبار قصيرة

األردن :استمرار االحتجاجات املطالبة بمحاربة الفساد
عمان ـ وك��االت :رغم الطقس املمطر فقد احتج مئات األردنيني لألسبوع اخلامس على
التوالي ضد السياسات احلكومية يف ساحة مستشفى األردن قرب ال��دوار الرابع يف العاصمة
عمان.
األردنية ّ
ووس��ط حضور أمين كثيف ،طالب احملتجون بإطالق س��راح معتقلي احل��راك وبإسقاط
قانوني ضريبة الدخل واجلرائم اإللكرتونية .احملتجون الذين توافدوا من خمتلف أحناء األردن
طالبوا مبحاربة الفساد وحماسبة الفاسدين إضافة اىل اإلبقاء على دعم اخلبز.
وكالة «برتا « األردنية حتدثت عن وقفة احتجاجية «طالبت بتغيريات وإصالحات تطال
النهج احلكومي يف إدارة البالد واالقتصاد ،والتوسع يف قاعدة قانون العفو العام».
كما طالب املشاركون يف الوقفة باصالحات سياسية واقتصادية حتسن الواقع املعيشي
للمواطنني ،وتوفري فرص عمل ،واعادة النظر بقانوني االنتخاب واالحزاب ،وكذلك بضريبيت
الدخل واملبيعات ،مبا ينعكس على اسعار السلع واخلدمات.
وكان امللك األرد ّن��ي عبد اهلل الثاني ك ّلف يف حزيران /يونيو املاضي عمر ال��رزاز رمسياً
تأليف احلكومة اجلديدة بعد استقالة هاني امللقي ،بعد استمرار االحتجاجات يف اململكة.

إيطاليا :حكومتنا عازمة على تعليق بيع األسلحة للسعودية
روما ـ وكاالت :أعلن رئيس الوزراء اإليطالي ،جوزييب كونيت ،أن حكومة بالده تنوي تعليق
بيع األسلحة للسعودية بسبب احلرب يف اليمن ومقتل الصحفي مجال خاشقجي يف القنصلية
السعودية يف اسطنبول.
وقال كونيت يف مؤمتر صحفي حول نتائج العام اجلاري« :أؤكد أن هذا املوضوع يناقش
اجلمعة .وندرس التبعات احملتملة للمسألة .وبالتعاون مع وزير الدفاع ووزير اخلارجية ونائب
رئيس ال��وزراء لوجي دي مايو الذي يهتم بكثري بهذا املوضوع .نفكر بالعمل جديا على ذلك
وسنتوصل قريبا إىل استنتاج».
وأضاف« :سنتخذ قرارا بهذا الشأن يف األسابيع القريبة القادمة .إننا ال نؤيد بيع األسلحة
(للسعودية) ويدور احلديث حاليا عن منح هذا القرار طابعا رمسيا « .وأعلن عدد من الدول
األوروبية مبا فيها أملانيا يف وقت سابق عن تعليق تعاونها العسكري الفين مع السعودية.
التحالف السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم لوقف
إطالق النار في الحديدة
صنعاء ـ وك����االت :ق��ال��ت اللجنة الوطنية
ل��ش��ؤون األس����رى يف صنعاء إن��ه��ا ق��دم��ت إف���ادة
كاملة ودقيقة ومهنية عن األس��رى بينما مل
ي��ل��ت��زم ال��ط��رف اآلخ���ر ب��ذل��ك ،م��ش�يرة إىل أن
جمموع األمس���اء املقدمة يف كشوف الطرف
اآلخر هو  9147غالبيتها تشوبها االختالالت.
وأوضحت أنه من بني االختالالت يف كشوف
ال��ط��رف اآلخ����ر  2171امس����اً م���ك���رراً 1144 ،مت
إطالقهم مسبقاً ،و 1460امساً وهمياً والبيانات
غري مستكملة ،و 111امساً لعناصر من القاعدة
وداع��ش ،و 47امس��اً ألشخاص متهمني بقضايا
جنائية وأخالقية.
واعتربت اللجنة الوطنية لشؤون األسرى أن
اإلف���ادة املقدمة من الطرف اآلخ��ر «دليل على
عدم اجلدية ونية مبيتة للتنصل من االتفاق»،
مؤكدة التزامها باتفاقية تبادل األسرى.
وأض��اف��ت أن��ه ل��ن يُسمح هل��م بالتنصل من
اتفاقية تبادل األسرى أو إفشاهلا ،مطالبة املبعوث
األمم��ي بالضغط على الطرف اآلخ��ر وإلزامه

بتنفيذ االت��ف��اق��ي��ة .م��ي��دان��ي��اً ،أك���د املتحدث
الرمسي للقوات املسلحة اليمنية العميد حييى
س��ري��ع أن اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية ،ن��ف��ذوا
اجلمعة عملية عسكرية ناجحة يف صربين خبب
والشعف باجلوف مت خالهلا ،استدراج جماميع
من املرتزقة وقتل وجرح العشرات بينهم قيادات
وتدمري عدد من اآلليات واملدرعات.
وأوضح العميد سريع لوكالة األنباء اليمنية
(سبأ) أن اجليش واللجان الشعبية وبعد عملية
استخباراتية واستطالعية دقيقة نفذوا عملية
استدراج للمرتزقة الذين حاولوا الزحف باجتاه
مواقع املرابطني يف العرم وأسطر بصربين يف
خب والشعف باجلوف.
وأشار إىل أن عملية االستدراج للمرتزقة متت
وف��ق خطة حمكمة ،حيث مت استدراجهم عرب
طريق صحراوي ،وقع جمموعة منهم يف شراك
حقل ألغام وقتل وإصيب أكثر من  25منهم
وتدمري آلياتهم وعرباتهم.
وأوض��ح أن اجملموعة األخ��رى مت استهدافها

يف أعمال كمائن نوعية ،مت خالهلا تدمري عشر
آليات وقتل وإصابة عدد من املرتزقة.
وأك��د متحدث ال��ق��وات املسلحة أن من بني
القتلى خ�ل�ال العملية ق��ي��ادات عسكرية من
الصف القيادي األول منهم قائد عملية الزحف
رئيس أرك��ان ما يسمى حمور اجل��وف العميد
امل��رت��زق جماهد الغليسي والقيادي العسكري
الكوييت العقيد املرتزق صالح اهلاجري واملكنى
أب��و ش��ايف وال���ذي يعمل ل��ص��احل االستخبارات
السعودية وعدد من قادة الكتائب.
ول��ف��ت إىل أن ط�ي�ران ال��ع��دوان ح���اول إنقاذ
مرتزقته بعدد من ال��غ��ارات ومبشاركة طريان
األباتشي لكن دون جدوى ،حيث ما تزال عشرات
اجلثث مرمية يف الصحراء .وكان سالح اجلو
امل��س�ير ق��د ن��ف��ذ م��س��اء اخل��م��ي��س ه��ج��وم��ا على
جتمعات للغزاة واملرتزقة يف صرواح مبأرب.
وأك��د مصدر عسكري أن سالح اجلو املسري
ن��ف��ذ ه��ج��وم��ا ب��ط��ائ��رة ق��اص��ف 1ع��ل��ى جتمعات
للغزاة واملرتزقة يف صرواح مأرب.
يف غ���ض���ون ذل����ك واص���ل���ت ق����وى ال���ع���دوان
ومرتزقته ،اجلمعة ،خروقاتهم لوقف إطالق النار
يف حمافظة احلديدة لليوم العاشر على التوالي.
التتمة يف الصفحة 11

السفارة األميركية في بغداد تتعرض لقصف صاروخي

الخارجية الروسية تؤكد زيارة هنية ملوسكو في  15يناير

«النجباء» :االستهانة بسيادة العراق من قبل ترامب لن
تمر دون عقاب

حماس :اجمللس التشريعي الفلسطيني قائم
بأعماله وأيدينا ممدودة لبناء مؤسساتنا الوطنية
فرنسا تدين بناء الكيان الصهيوني وحدات استيطانية
جديدة في الضفة
ً
253شهيدا فلسطين ًيا و 25ألف جريح منذ انطالق
مسيرات العودة

نائب عراقي يطالب بإلغاء االتفاقية االستراتيجية مع أميركا
واستبدالها بأخرى مع روسيا

بغداد ـ وكاالت :هددت حركة النجباء ،صباح اخلميس ( 27كانون األول  ،)2018بأن ما وصفته «خرق
لسيادة العراق» من قبل الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،لن مير «دون عقاب».
وقال املتحدث الرمسي حلركة النجباء ،هاشم املوسوي ،يف بيان له ،إن «على ترامب ان يعي ان سيادة
العراق جاءت بالدماء وال تبنى القواعد يف بلد املقاومة والشهداء».
وأضاف« :أصبح واجباً على احلكومة االن طرد القوات االمريكية باعتبارها مساسا بسيادة البالد».
وتابع املوسوي ،أن «ترامب يريد اختزال سيادة العراق يف قاعدة عني االسد وهذا لن يكون مهما كلفتنا
اال مث��ان» .مضيفاً« :لن نسمح ان يكون العراق قاعدة لتهديد دول اجل��وار» .وأكد أن «االستهانة بسيادة
العراق من قبل ترامب لن متر من دون عقاب» .كما افادت مصادر اعالمية وموظفون عاملون يف املنطقة
اخلضراء احملصنة يف بغداد اخلميس ان السفارة االمريكية يف العاصمة تعرضت لقصف صاروخي.
وقالت املصادر ،ان سفارة الواليات املتحدة يف املنطقة اخلضراء احملصنة امنيا قد تعرضت فجر اخلميس
لقصف بصاروخني .وقال موظفون عاملون يف تلك املنطقة ان السفارة قد اطلقت صافرات انذار عقب
القصف الذي مل يُعلم خسائره البشرية واملادية .يأتي هذا عقب زيارة مفاجئة اجراها الرئيس االمريكي
لقوات بالده يف العراق يوم األربعاء مبناسبة عيد امليالد وهي أول زيارة له ملنطقة صراعات بعد عامني تقريبا
من رئاسته وعقب أيام من اإلعالن عن سحب القوات األمريكية من سوريا.
يف السياق طالب النائب عن حتالف البناء حنني القدو ،اخلميس ،جملس النواب العراقي بانهاء االتفاقية
االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية واستبداهلا بأخرى مع روسيا االحتادية.
وقال القدو يف ،إن “زيارة ترامب املفاجئة والتصرحيات االستفزازية اليت اطلقها بشان اعتبار العراق قاعدة
النطالق عملياته العسكرية داخل االراضي السورية خرق للسيادة وخروج عن اتفاقية االطار االسرتاتيجي
املوقعة بني العراق وامريكا” .وكانت كتلة صادقون النيابية ،أعلنت ،اخلميس ،أنها ستتعامل مع القوات
األمريكية يف العراق كـ”قوات احتالل” منذ اخلميس ،وذلك ردا على الزيارة السرية اليت قام بها الرئيس
األمريكي دونالد ترامب إىل العراق للقاء اجلنود األمريكان.
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القدس احملتلة ـ وكاالت :أكد عضو املكتب السياسي حلركة “محاس” خليل
احلية أن “اجمللس التشريعي الفلسطيين قائم بأعماله برئيسه عزيز الدويك
ونائبيه أمحد حبر وحسن خريشة ،حتى يأتي جملس تشريعي جديد من خالل
االنتخابات” ،وشدد على ان “احلركة لن تعرتف باحملكمة الدستورية وقراراتها؛
ألنها بُنيت على باطل”.
وقال احلية يف حديث له اخلميس إن “أيدينا ممدودة اليوم لنبدأ بتشكيل حكومة
وحدة وطنية ودعوة اإلطار القيادي لالنعقاد ولنتفق على إجراء انتخابات عامة
رئاسية وتشريعية وجملس وطين” ،وأضاف أنه “من واجبنا أن نعيد بناء مؤسساتنا
الوطنية ونرمم بيتنا الفلسطيين على الشراكة الوطنية وأن نعزل الفريق الذي
يقدس التعاون األمين مع االحتالل”.
من جانب آخر أكد نائب وزير اخلارجية الروسي ،ميخائيل بوغدانوف ،أن زعيم
حركة «محاس» الفلسطينية ،إمساعيل هنية ،سيزور موسكو يف  15يناير القادم
إلجراء مباحثات مع وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف.
وقال بوغدانوف للصحفيني ،اجلمعة« :من املقرر عقد لقاءات وإجراء حوارات
يف  15يناير» ،موضحا أنه من املخطط إجراء مباحثات بني زعيم محاس وسريغي
الفروف .وأشار الدبلوماسي إىل أنه «ستجري مناقشة الوضع يف الشرق األوسط،
والتسو ي ة الفلسطينية اإلسرائيلية ،وال��وض��ع يف املناطق الفلسطينية احملتلة،
خاصة قطاع غزة ،وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».
يف سياق آخر أدان��ت فرنسا ،اجلمعة ،ق��رار السلطات اإلسرائيلية بناء وحدات
استيطانية جديدة يف الضفة الغربية.
وقالت وزارة اخلارجية الفرنسية ،يف بيان هلا« :تدين فرنسا هذا القرار الذي
يساهم يف توسيع نطاق االستيطان يف الضفة الغربية».
وكانت جلنة التخطيط اإلسرائيلية صادقت ،يومي  24و 25ديسمرب /كانون
األول ،على قرار يقضي ببناء  2191وحدة سكنية يف املستوطنات اإلسرائيلية يف
الضفة الغربية.
إىل ذ ل��ك ش��ارك الفلسطينيون يف مجعة «ل��ن ن��س��اوم على حقنا بالعيش يف
كرامة» وهي اجلمعة الـ  40من فعاليات مسريات العودة الكربى وكسر احلصار
على احلدود الشرقية لقطاع غزة اليت انطلقت يف  30مارس املاضي.
وكانت اهليئة الوطنية العليا ملسرية العودة وكسر احلصار ،قد دعت أهالي غزة
للمشاركة الفعالة يف مجعة «لن نساوم على حقنا بالعيش يف كرامة» مبخيمات
العودة ،مؤكدة مواصلة املسريات حتى حتقيق مجيع أهدافها وعلى رأسها إنهاء
حصار غزة وإسقاط صفقة القرن املزعومة.
يذكر أن حصيلة ضحايا انتهاكات العدو الصهيوني يف قطاع غزة منذ بدء
املسريات السلمية على طول حدود قطاع غزة منذ أكثر من  8أشهر بلغت ()253
شهيداً ،بينهم  11شهيداً تواصل سلطات االحتالل احتجاز جثامينهم.

تونس تستقبل أول رحلة جوية مباشرة من سوريا
تونس ـ وكاالت :استقبلت تونس ،اخلميس ،أول رحلة جوية مباشرة من سوريا ،ألول مرة منذ
ست سنوات ،وبالتزامن مع إعادة اإلمارات فتح سفارتها يف دمشق.
وذك��رت مصادر حملية تونسية أن الطائرة حطت يف مطار احلبيب بورقيبة الدولي يف
املنستري وعلى متنها « 160مثقفا سوريا».
وقال رئيس اجلالية السورية يف تونس طالل حسن ،إن الرحلة تأتي يف إطار مبادرة اجتماعية
طرحت منذ حنو شهر ،ولقيت استحسانا من السلطات التونسية.
وكانت أربع كتل يف الربملان التونسي ،قد تقدمت بطلب إلعادة العالقات الدبلوماسية مع
سوريا وإبطال قرار الرئيس التونسي السابق منصف املرزوقي بقطع العالقات التونسية السورية
عام .2012
ويتزامن وصول الطائرة مع توجه عربي عام إلعادة سوريا إىل جامعة الدول العربية بعد
قطيعة دامت مثاني سنوات.

املغرب ..إعتقال العقل املدبر لجريمة قطع رأس السائحتني
الرباط ـ وك��االت :أف��ادت الشرطة املغربية ،اخلميس ،أنها أوقفت  19شخصا يشتبه يف
تورطهم جبرمبة قتل السائحتني الدمناركية والنروجيية  ،اليت حدثت مبنطقة إمليل اجلبلية
بضواحي مدينة مراكش قبل أيام.
وأوردت وسائل إعالم مغربية أن السلطات األمنية باملغرب حددت هوية زعيم اجملموعة ،املسمى
عبد الصمد اجلود ،واصفة إياه بـ»العقل املدبر للعملية» ،بعد اعتقاله مبراكش.
ولفتت املصادر نقال عن الشرطة إىل أن اجلود هو الشخص ذاته الذي ظهر مبقطع فيديو وهو
يعلن مبايعته لداعش ،عقب أيام قليلة من اجلرمية الشنعاء.
وأعلن املتحدث باسم جهاز األمن الوطين يف املغرب ،أن  10متهمني ألقي عليهم القبض ،يف
اليومني املاضيني ،لالشتباه بصلتهم بقتل السائحتني األجنبيتني ،ليصل عدد املعتقلني إىل
 19شخصا.
يذكر أن توقيف املشتبه بهم األربعة الرئيسيني باجلرمية ،اليت وصفتها السلطات املغربية
بـ»اإلرهابية»ّ ،
مت بني االثنني واخلميس املاضيني.
وكانت السائحتان اللتان تبلغان من العمر  24و 28سنة ،وهما على التوالي دمناركية تدعى
لويزا فيسرتغر جيسربسن ونروجيية تدعى «أوالند مارين» ،انتقلتا إىل منطقة «مشهروش»
جببل توبقال الواقع يف أعلى قمم جبال األطلس يف إقليم احلوز بضواحي مدينة مراكش ،بعد
ليلة قضتاها وسط مراكش ،ونصبتا خيمة يف مكان منعزل لتمضية الليلة هناك.
وتعرضت الضحيتان اللتان عثر على جثتيهما يف منطقة معزولة جببال األطلس الكبري اليت
يقصدها هواة رياضة املشي والتجول يف اجلبال ،للطعن والذبح ثم قطع الرأس.

إحباط محاوالت الهجرة غير الشرعية لعشرات الشباب الجزائريني

الجزائر تعيد تأهيل دبابات «تي »55-الروسية القديمة

اجلزائر ـ وكاالت :أحبط حراس الساحل حماوالت احلرقة لعشرات الشباب ،اخلميس 27
ديسمرب ،بكل من عنابة ،عني تيموشنت ووهران.
وجاء يف بيان لوزارة الدفاع الوطين» أحبط حراس السواحل بكل من عنابة ،عني متوشنت
ووهران ،حماوالت هجرة غري شرعية ل ـ ( )83شخصا كانوا على منت قوارب تقليدية الصنع».
من جانب آخر عمل اجليش الوطين الشعيب على إجياد استخدام جديد للدبابات القدمية
من طراز» تي  « 55 -حيث أصبحت خمصصة لتدريب السياقة بعد ان أدخل عليها تطويرات
جديدة.
وحبسب مواقع روسية متخصصة يف اجملاالت العسكرية منها موقع “األسلحة الروسية”
ووكالة سبوتنيك فقد متت يف اجلزائر إع��ادة تأهيل دبابة “ت��ي ”55-لتغدو دبابة تدريب
السياقة ،حيث مت تغيري برج الدبابة ليحل برج جمهز لتدريب السياقة حمل برج األسلحة.
و ُزودت الدبابة مبا مي ّكن املدرب من أداء مهمته بفاعلية ،فهناك مركز عمل املدرب ولوحة
التحكم للمدرب ،واحتفظت الدبابة اجلديدة بقدرتها احلركية واليت مت تعزيزها برتكيب
خزانيني إضافيني للوقود.
وذكرت صحيفة روسية أن اجليش اجلزائري ما زال حيتفظ بـ 300دبابة من طراز «تي-
 »55تقريبا .ومت تطوير بعضها إىل «تي55-أ إم يف» اليت حتتوي على نظام محاية تفاعلي
ونظام إدارة النار يف املدى الليزري وجهاز احلاسب البالسيت
وبإمكان مدفع دبابة «ت��ي55-أ إم يف» وهو من عيار  100ملم ،إطالق الصواريخ املوجهة
باإلضافة إىل القذائف العادية.

