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مقتل مساعد الزرقاوي ومؤسس جبهة النصرة في سوريا

اخبار قصيرة

الجيش السوري يستهدف التكفيريني في ريف حماة الشمالي

ً
قتيال
الهيئة تتقدم على الزنكي وتدخل مدينة دارة عزة40 :
و 6ضحايا مدنيين
الكيان الصهيوني يعترف أنه الخاسر الوحيد أمام االسد

دمشق ـ وكاالت :وجهت وحدات من اجليش
السوري ضربات دقيقة على مواقع اإلرهابيني
ون��ق��اط تسللهم ب��اجت��اه نقاطها العسكرية
املتمركزة يف حميط القرى والبلدات اآلمنة يف
الريف الشمالي ملدينة محاة.
وذك����ر م��راس��ل س��ان��ا يف مح���اة أن وح���دات
اجليش املتمركزة يف ري��ف حم��ردة الشمالي
الغربي نفذت صليات صاروخية مركزة على
بؤر ومرابض اجملموعات اإلرهابية يف قرى تل
الصخر واجل��ن��اب��رة واجل��اري��ة وذل��ك رداً على
خروقاتها واعتداءاتها وبعد رصد حتركاتها
ضمن املنطقة منزوعة السالح.
وب�ين امل��راس��ل أن ال��رم��اي��ات النارية أسفرت

عن تدمري مرابض لإلرهابيني ومقتل وإصابة
العديد منهم.
وأش��ار املراسل يف وقت سابق إىل أن وحدات
من اجليش وسعت نطاق عملياتها ضد مواقع
اجملموعات اإلرهابية املرتبطة بتنظيم جبهة
النصرة وأحبطت حم��اوالت تسللها من حمور
ب��ل��دة ال��ب��وي��ض��ة ب���اجت���اه ال��ن��ق��اط العسكرية
املتمركزة يف ريف محاة الشمالي.
ولفت مراسل سانا إىل أن العمليات الدقيقة
أسفرت عن تكبيد اجملموعات اإلرهابية خسائر
ب����األف����راد وال���ع���ت���اد وت���دم�ي�ر م���واق���ع حمصنة
كان اإلرهابيون يتخذون منها منطلقا لشن
إعتداءاتهم ولتسللهم.

وتعاملت وحدات من اجليش العاملة يف ريف
محاة الشمالي الثالثاء عرب ضربات مكثفة مع
خروقات اجملموعات اإلرهابية التفاق املنطقة
منزوعة ال��س�لاح يف إدل���ب وحميطها وأوقعت
العديد من أفرادها بني قتيل ومصاب.
وك��ان��ت روس��ي��ا وتركيا ق��د وقعتا يف شهر
سبتمرب املاضي ،مذكرة تقضي بإنشاء منطقة
منزوعة السالح حول مدينة إدلب السورية.
وينص االتفاق على إقامة منطقة منزوعة
ال��س�لاح ،بعمق  15إىل  20ك��م ،على خطوط
التماس بني قوات السورية والفصائل املسلحة،
ع��ن��د أط����راف إدل����ب ،وأج�����زاء م��ن ري���ف مح��اة
الشمالي وري��ف حلب الغربي وري��ف الالذقية
الشمالي ،وذلك حبلول  15أكتوبر املاضي.
من جهة اخرى أعلنت مواقع سورية معارضة
مقتل االرهابي أياد الطوباسي املعروف باسم أبو
جلبيب األردني يف اشتباك مع اجليش السوري
يف حمافظة درعا جنوب سورية.

السلطة احمللية بالحديدة :مرتزقة العدوان لم يلتزموا باتفاق وقف النار

اليمن ..تطهير عدد من التباب شرق جبل النار قبالة جيزان
استشهاد يمنيين بينهم طفلتان بقصف للغزاة في ماوية

صنعاء ـ وك��االت :طهر اجليش واللجان
الشعبية ،األرب���ع���اء ،ع���ددا م��ن ال��ت��ب��اب شرق
ج��ب��ل ال��ن��ار ق��ب��ال��ة ج��ي��زان ،وأوق���ع���وا ع��ش��رات
ال��ق��ت��ل��ى واجل����رح����ى يف ص���ف���وف م��رت��زق��ة
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي األم��ري��ك��ي إث���ر عملية
هجومية واسعة.
وأوضح مصدر عسكري أن اجليش واللجان
الشعبية شنوا عملية هجومية واسعة على
ع��دد م��ن التباب ال�تي يسيطر عليها الغزاة
شرق جبل النار قبالة جيزان.
وبني املصدر أنه مت خالل العملية اهلجومية
السيطرة الكاملة على التباب شرق جبل النار.
وأكد املصدر مصرع وجرح عشرات املرتزقة
واغتنام عتاد عسكري كبري ،مشريا إىل أن
العملية استمرت أكثر من  6ساعات.
وكانت وحدة املدفعية قد دكت ،الثالثاء،
جتمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم يف
التبة احلمراء وش��رق جبل جحفان بعدد يف
حمور جيزان ،فيما أسقطت الدفاعات اجلوية
ط��ائ��رة جتسسية ل��ق��وى ال��ع��دوان ش��رق جبل
الدود يف ذات احلور.
من جهة اخرى عقد أعضاء اجمللس احمللي
باحلديدة األربعاء اجتماعاً للوقوف على آخر
املستجدات ومناقشة أس��ب��اب ت��أخ�ير تنفيذ
اتفاق السويد.
وع�ب�ر أع��ض��اء اجمل��ل��س ع��ن أس��ف��ه��م لعدم
التزام األم��م املتحدة باآللية املزمنة لتنفيذ
ات���ف���اق ال���س���وي���د احمل������ددة ع��ل��ى م��رح��ل��ت�ين،
مؤكدين أن املرحلة األوىل املمتدة لـ 14يوماً
والثانية  21مر منهم  13يوماً من تاريخ دخول
وقف النار حيز التنفيذ.
وأوض���ح���وا إن حت��ال��ف ال���ع���دوان مل يقم
بأي إع��ادة انتشار حسب آلية االتفاق املزمنة

وأع��ل��ن م��وق��ع م��ق�� ّرب م��ن تنظيم ال��ق��اع��دة
االرهابي عن مقتل ثالثة من قيادات التنظيم
يف درعا مباشرة بعد وصوهلم من إدلب بعد أن
وشى بهم امله ّرب الذي أوصلهم إىل منطقة نوى
يف حمافظة درعا.
وك���ان أي���اد ال��ط��وب��اس��ي م��ن ال��ذي��ن قاتلوا
يف أفغانستان وبعد انتقل اىل ال��ع��راق وعمل
مساعداً ملصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة
اإلرهابيفي العراق.
ويف العام  2012أرسله أبو بكر البغدادي زعيم
تنظيم «داعش» اإلرهابي اىل سورية برفقة ابو
حممد اجلوالني وأبي ماريا القحطاني حيث
قام الثالثة بتأسيس جبهة النصرة األرهابي يف
بالد الشام.
وقد شغل أبو جلبيب منصب زعيم النصرة
االرهابي يف درعا ،منذ منتصف عام  2012وحتى
نهاية  ،2015وكانت تلك املرحلة األه��� ّم يف
تعزيز نفوذ وسطوة جبهة النصرة يف اجلنوب،
وال�تي ان��ه��ارت بشكل سريع بعد خ��روج قادتها
إىل إدلب مبوجب صفقة بني األردن والواليات
املتحدة األمريكية ،وتزامنت مرحلة رحيل أبو
جلبيب ورفاقه من اجلنوب السوري مع وصول
أبي ماريا القحطاني إىل املنطقة بعد خالفه
مع اجلوالني.
وق��د أع��ل��ن الطوباسي م��ع بعض العناصر
األردن��ي��ة يف النصرة انشقاقهم عن اجلوالني
وبيعتهم لزعيم تنظيم القاعدة االرهابي أمين
الظواهري وذل��ك بعد إع�لان اجل��والن��ي فك
االرتباط مع ارهابيي القاعدة.
ويف تقرير بثته القناة العاشرة لتلفزيون
كيان اإلح��ت�لال االسرائيلي ،إع�ترف الكيان
بأنه اخلاسر األول بعد احل��رب ال�تي استمرت
لثماني سنوات من أجل اإلطاحة حبكومة بشار
األسد يف سوريا.
واضاف البيان ان الدول العربية غريت إسلوب
تعاملها مع دمشق وراحت تقبل على إستئناف
عالقاتها معها لتعود سوريا اىل احلضن العربي
ثانية رغ��م احل���رب ال�تي ح��ص��دت أرواح مئات
اآلالف ،وش����ردت وه��ج��رت امل�لاي�ين م��ن اب��ن��اء
سوريا ،وقد جنح بعدها بشار األسد يف العودة
إىل األوساط العربية.
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البيشمركة :تشكيل قوة مشتركة للمناطق
املتنازع عليها

تفكيك خلية لـ«داعش»
واعتقال جميع عناصرها
شمال العراق
نائبة عراقية تشعل غضبا شعبيا
بإطالقها النار احتفاال بالعام الجديد

الواضحة من موانئ ومدينة احلديدة .ورحبوا
باخلطوة اليت قام بها اجليش واللجان بإعادة
االنتشار اليت تعترب اخلطوة األوىل لتنفيذ
اتفاق السويد.
كما طالبوا األمم املتحدة بالضغط على
الطرف اآلخ��ر للقيام خبطوة مماثلة حسب
اآللية املزمنة لالتفاق،مطالبني األمني العام
ل�لأم��م امل��ت��ح��دة وامل��ب��ع��وث ال��دول��ي بالتدخل
العاجل الستغالل ما تبقى من الوقت احملدد
لالتفاق.
وق����ال اجمل��ت��م��ع��ون »:مل ي��ت��ب��ق م���ن مهلة
االت��ف��اق س��وى  7أي��ام وحنمل األم��م املتحدة
مسؤولية عدم تنفيذه» ،موضحني أن األمم
املتحدة تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ االتفاق
باعتبارها الطرف الوسيط والضامن.
ودع����وا رئ��ي��س جل��ن��ة امل��راق��ب�ين ال��دول��ي�ين
بالقيام مبسؤوليته يف تنفيذ وقف النار وإعادة

الكيان الصهيوني يفتتح مطارا يطل على السعودية

االحتالل ّ
يشن حملة إعتقاالت تطال
 24شاب ًا من الضفة
قوات العدو تهدم منزال فلسطينيا بالقدس..
ومواجهات في جنين

ال��ق��دس احملتلة ـ وك����االت :اعتقلت ق���وات االح��ت�لال االسرائيلي
األربعاء  24فلسطينياً من مناطق متفرقة يف الضفة الغربية.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية لألنباء أن قوات االحتالل اقتحمت
م��دن نابلس وجنني واخلليل وط��وب��اس وقلقيلية يف الضفة الغربية

االن��ت��ش��ار ،مطالبني رئ��ي��س جل��ن��ة امل��راق��ب�ين
بتطبيق اتفاق السويد وق��رار جملس األمن
2451وعليه عدم االنشغال بأي أشياء أخرى
خارج االتفاق وقرار جملس األمن.
إىل ذل���ك اس��ت��ش��ه��دت طفلتان وشخص
ث��ال��ث يف منطقة ح���وام���رة مب��دي��ري��ة م��اوي��ة
حمافظة تعز نتيجة قصف مرتزقة العدوان
السعودي األمريكي للمنطقة .
وأفاد مصدر حملي عن استشهاد طفلتني
وشخص ثالث ،وج��رح آخرين بينهم إمرأتني
وطفل يف قصف ملرتزقة العدوان على منطقة
حوامرة مباوية  .ويف سياق اخر ،دشنت صباح
الثالثاء مبديرية الشاهل مبحافظة حجة
احلملة الوطنية لتربع بالدم جلرحى اجليش
واللجان الشعبية وفاءا وعرفانا لتضحياتهم
وذل����ك حت���ت ش��ع��ار «دم����اؤن����ا ل��ي��س��ت أغ��ل��ى
من دماؤكم».

واعتقلت  24فلسطينياً بينهم  7فتية ترتاوح أعمارهم بني  15و 16عاما.
وتواصل قوات االحتالل سياستها االستفزازية حبق الفلسطينيني
من خالل مداهمة منازهلم ونصب احلواجز العسكرية على مداخل املدن
والقرى الفلسطينية ومحالت االعتقال اليومية بهدف التضييق عليهم
وتهجريهم.
إىل ذلك أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيني األربعاء باالختناق
ج���راء إط�ل�اق ق���وات االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي قنابل ال��غ��از ال��س��ام خالل
اقتحامها حميط مدرسة ذكور تقوع الثانوية شرق بيت حلم يف الضفة
الغربية .وذك��رت وكالة وفا الفلسطينية لألنباء أن ق��وات االحتالل
اقتحمت بلدة تقوع وأغلقت املدخل الشمالي للبلدة بالكامل وأطلقت
قنابل الغاز السام حنو الطلبة الفلسطينيني يف حميط مدرسة ذكور
تقوع الثانوية ما أدى إىل إصابة العشرات منهم حباالت اختناق كما
هددت مدير املدرسة بإغالقها.
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ب��غ��داد ـ وك����االت :أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة االس��ت��خ��ب��ارات
العسكرية العراقية األرب��ع��اء أنها متكنت من اخ�تراق
وت��ف��ك��ي��ك خ��ل��ي��ة إره��اب��ي��ة ت��اب��ع��ة لتنظيم “داع����ش”
واعتقال مجيع عناصرها جنوب مدينة املوصل مشال
العراق.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة أن��ب��اء االع��ل�ام ال��ع��راق��ي (واع) عن
املديرية قوهلا يف بيان إن “العملية ج��اءت بناء على
معلومات استخباراتية ومت خالهلا اخ�تراق وتفكيك
اخللية وإل��ق��اء القبض على مجيع عناصرها البالغ
عددهم مخسة يف ناحية مح��ام العليل جنوب مدينة
امل��وص��ل” موضحة أن “عناصر اخللية كانوا سابقا
ع��ن��اص��ر أم��ن��ي�ين يف (داع�����ش) وي��ع��م��ل��ون ح��ال��ي��ا على
مج��ع امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��ق��ط��ع��ات األم��ن��ي��ة وع���ن بعض
الشخصيات املهمة يف حمافظة نينوى” .من جهة ثانية
انطلقت عملية عسكرية يف حمافظة دي��اىل األربعاء
لتعقب خاليا تنظيم “داعش” اإلرهابي يف بساتني 12
قرية حبوض الوقف مشال شرق مدينة بعقوبة.
وأوض��ح مصدر أم�ني أن “العملية سرتافقها خطة
ان��ت��ش��ار ج��دي��دة للقطعات ال��ع��س��ك��ري��ة وب��ن��اء نقاط
مرابطة وت��أم�ين بعض املناطق يف إط��ار اسرتاتيجية
إنهاء تواجد فلول (داعش) حبوض الوقف بشكل نهائي
لدرء خماطر اإلرهاب عن القرى اآلمنة”.
إىل ذل��ك أعلن مركز اإلع�لام األم�ني أن قطعات
الشرطة االحتادية ضمن عمليات حمافظة كركوك
نفذت عملية امنية واس��ع��ة أس��ف��رت ع��ن العثور على
أسلحة وذخائر والقبض على اثنني من املشتبه بهم مت
تسليمهما إىل اجلهات املختصة.
وأشار املركز إىل أن القوات األمنية و بالتعاون مع
ط�يران اجليش دم��رت العديد من أوك��ار اإلرهابيني
يف مناطق ب��ك��رك��وك .كما أعلنت وس��ائ��ل اإلع�لام
العراقية أن قيادة عمليات نينوى ،عثرت يوم الثالثاء
وخ�لال عملية تفتيش يف قرية «جنحي» على نفق
داخل أحد الدور وماكنة عمالقة حلفر االنفاق تابعة
لعصابات داعش اإلرهابية.
م���ن ج��ان��ب آخ����ر ك��ش��ف م���س���ؤول رف��ي��ع يف وزارة
البيشمركة العراقية ،عن استمرار اجلهود مع وزارة
ال��دف��اع االحت��ادي��ة لتشكيل ق��وة مشرتكة للمناطق
املتنازع عليها .وذكرت وكالة الفرات نيوز عن معاون
رئيس اركان البيشمركة اللواء «قارمان كمال» ان
«اجلهود مستمرة مع وزارة الدفاع االحتادية من اجل
تشكيل قوة مشرتكة يف هذه املناطق».
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مع مطلع العام الجديد ..البحرينيون يؤكدون على مواصلة حراكهم

محاكم البحرين تؤيد حبس شاب  15عاما وإسقاط جنسيته

املنامة ـ وكاالت :أيدت حماكم النظام البحريين احلكم بسجن شاب ملدة  15عاماً وإسقاط
جنسيته ،بتهمة “االنضمام وآخرين الئتالف شباب  14فرباير”.
وكانت حمكمة أول درجة أصدرت حكماً على شاب آخر “ 28عاما” بالسجن املؤبد ،فيما
سجنت اب��ن عمه ”  23عاما” واملستأنف “ 29عاما” مل��دة  15عاما لكل منهما ،كما أمرت
بتغرميهم مبلغ  100ألف دينار لكل منهم ،فضال عن إسقاط اجلنسية عنهم.
من جانب آخر أكد البحرينيون يف أول أيام العام اجلديد  2019على مطالبهم بضرورة
حتول البالد من حكم الفرد الديكتاتوري ،اىل نظام دميقراطي بعيدا عن احملسوبيات والقبلية
والطائفية .وحتولت تظاهرة يف جزيرة سرتة شرق البحربن ملصادمات مع ق��وات األم��ن بعد
حماولة القوات األمنية تفريق التجمع ،والحقت القوات األمنية املشاركني داخ��ل الطرق
الفرعية وأغرقت املنطقة بالغازات املسيلة للدموع .التظاهرة رفعت صورة الشهيد آية اهلل النمر
اليت متر ذكرى اعدامه على يد السلطات السعودية ،كما رفع احملتجون صور ضحايا احلراك
البحريين املطالب بالدميقراطية والعدالة اإلجتماعية.

وحزب الله يتوقع

مصادر وزارية لبنانية  :تشكيل الحكومة خالل األيام
القليلة املقبلة
بريوت ـ وكاالت :أشارت مصادر وزارية اىل ان رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة املكلف اتفقا
على مسودة تشكيل حكومة ترضي مجيع االطراف بعدما تذللت بعض العقبات اليت كانت
حتول دون ذلك جلهة الوزير السين املستقل او بعض احلقائب.
واكدت مصادر وزارية ان والدةاحلكوم ةاجلديد ة باتت حمسومة ،وهي سوف حتصل نهاية
االسبوع اجل��اري او بداية االسبوع املقبل كاقصى حد .واش��ارت املصادر اىل ان الوزير السين
السادس سيمثل «اللقاء التشاوري« ومن حصةرئيس اجلمهوري ة العمادميشال عون ،من دون
ان يشارك يف اجتماعات «تكتل لبنان القوي» او «التيار الوطين احلر«.
ووفق املصادر نفسها ان ال تبديل يف توزيع احلقائب كما كان يطالب باسيل باستثناءوزارة
ي على ان تكون حقيبة االعالم من
البيئ ة اليت قد تؤول اىل حصة رئيساجمللس النياب ينبيه بر 
حصة التيار الوطين احلر .يف السياق ،من جانبه قال نائب رئيس املكتب السياسي حلزب اهلل
حممد قماطي بعد لقائه البطريرك املاروني مار بشارة الراعي انه احلكومة اصبحت قريبة اذا
ما تذللت العقبات االخرية اليت حتول دون ذلك.

السيسي يتسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي اعتبارا من  10فبراير

مصر تعلن العثور على سفينة وجثث  14صيادا على متنها
غرقوا في ظروف غامضة
القاهرة ـ ـ وكاالت :عثرت قوات اإلنقاذ املصرية على سفينة الصيد الغارقة «ياسني الزهري»
وعلى متنها جثث  14صيادا ،غرقوا منذ شهر تقريبا يف خليج السويس.
وبدأت عمليات انتشال السفينة الغارقة ،حيث وصلت صباح األربعاء قاطرة تابعة إلحدى
شركات البرتول إىل املوقع احملدد لغرق سفينة الصيد املنكوبة ،ومت البدء يف إنزال روبوت من
أجل تصوير السفينة بالقاع للتأكد من أنها حقا السفينة الغارقة ،قبل البدء بانتشاهلا.
جدير بالذكر أن السفينة غرقت منذ شهر تقريبا مبنطقة ال��وزة جنوب خليج السويس
يف ظروف غامضة مل يتحدد بعد سبب الغرق املفاجئ ،وكانت إحدى سفن الصيد العاملة
باملنطقة انتشلت أحد اجلثامني الطافية منذ عدة أيام .من جانب آخر أكد سفري القاهرة لدى
إثيوبيا واملندوب الدائم املصري يف االحتاد اإلفريقي ،أسامة عبد اخلالق ،أن الرئيس املصري،
عبد الفتاح السيسي ،سيتوىل يوم  10فرباير رئاسة املنظمة اإلفريقية.

السلطات السعودية تنفذ حكم اإلعدام بـ  4أجانب مع مطلع
العام الجديد
الرياض ـ وك��االت :ارتفع عدد من أعدمتهم السلطات السعودية مع مطلع العام اجلديد
 2019إىل أربعة أجانب بينهم مصريان وباكستاني .ونفذت وزارة «الداخلية» السعودية
الثالثاء حكم القتل تعزيرا يف مصريني لتهريبهما كمية من املخدرات يف منطقة تبوك ،كما
نفذت السلطات حكم القتل تعزيرا حبق باكستانيني بعد إدانتهما بتهريب كمية من اهلريوين
املخدر .ويف وقت سابق ،أفادت املنظمة األوروبية السعودية حلقوق اإلنسان عن ارتفاع اإلعدامات
املنفذة يف اململكة خالل  2018لتصل إىل  143إعداما 57 ،منها بناء على جرائم املخدرات.

الصومال تطرد موفد األمم املتحدة من البالد
مقديشو ـ وكاالت :أمرت احلكومة الصومالية موفد األمم املتحدة نيكوالس هايسوم مبغادرة
البالد التهامه بـ»التدخل املتعمد» يف الشؤون الداخلية.
وقالت وزارة اخلارجية الصومالية يف بيان أصدرته ،الثالثاء ،إن احلكومة الفيدرالية أبلغت
األمني العام لألمم املتحدة قرارها ،متهمة السفري هايسوم خبرق قواعد العمل ملكتب األمم
املتحدة يف الصومال واملساس باستقاللية البالد.
ويأتي ق��رار احلكومة الصومالية ه��ذا بعد رسالة وجهها املبعوث الدولي إىل وزارة األمن
الصومالية طالبها فيها بتقديم توضيحات ح��ول سقوط قتلى مدنيني أثناء احتجاجات
شهدتها مدينة بيدوا عاصمة والية جنوب غرب الصومال منتصف ديسمرب املاضي ،واعتربها
انتهاكا حلقوق اإلنسان.

السودان ..حركة اإلصالح تنسحب من الحكومة ،وتدعو
الجيش لحماية املتظاهرين

اخلرطوم ـ وكاالت :عقدت األحزاب واحلركات املشاركة يف احلوار الوطين يف السودان،
األربعاء ،اجتماعا جامعا داخل قاعة الشهيد الزبري ،ويتوقع أن خيرج بقرارات مهمة خالل
مؤمتر صحفي لقادة األحزاب.
وطالبت «اجلبهة الوطنية للتغيري» يف ال��س��ودان ،و«ح���زب األم���ة» امل��ع��ارض الثالثاء
حبل احلكومة والربملان وتشكيل جملس سيادي انتقالي لتسيري شؤون البالد على خلفية
االحتجاجات احل��اص��ل يف ال��س��ودان .م��ن جانبها أعلنت حركة اإلص�ل�اح انسحابها من
احلكومة ،ودعت اجليش حلماية املتظاهرين.

