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إستشهاد  11سوری ًا بغارات التحالف األميركي على دير الزور

الجيش يوقع خسائر في صفوف
التنظيمات اإلرهابية بريفي
حماة وإدلب

اقتتال الجماعات يحصد أكثر من مئتي قتيل وعشرات األسرى
استنفار الهالي الحسكة ضد التدخل األمريكي والتركي
الجزائر :السوريون الذين حاولوا دخول أراضينا ليسوا مهاجرين
بل مسلحون

دمشق ـ وكاالت :نفذت وحدات من اجليش
ال��س��وري رم��اي��ات ن��اري��ة م��رك��زة على حم��اور
تسلل جمموعات إرهابية من مناطق انتشارها
يف ريفي محاة الشمالي وإدلب الغربي باجتاه
نقاط عسكرية على أط��راف املنطقة منزوعة
السالح وحميطها.

صنعاء ـ وك����االت :استعاد اجل��ي��ش اليمين
واللجان الشعبية السيطرة على مواقع من قبضة
ق��وات الرئيس املعزول عبدربه منصور ه��ادي يف
مديرية ا َ
خل ْب ّ
والش ْعف شرقي حمافظة اجلوف
شرق اليمن ،وفق مصدر عسكري ميين.
وأكد املصدر نفسه أن قوات هادي والتحالف
السعودي املتعددة مل تتمكن من اسرتداد املواقع
اليت سيطر عليها اجليش واللجان يف املديرية
نفسها ،موضحاً أن هذه القوات مل تتمكن من
التقدم بعد أن ش ّنت هجوماً السرتداد املواقع اليت
خسرتها .املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية
بصنعاء ق��ال من جهته إن التحالف السعودي
واملرتزقة ارتكبوا  81خرقاً خ�لال  48ساعة يف
مدينة احلديدة.
م��ن جهته أف���اد م��ص��در حملي ب��أن مدفعية
التحالف املتعددة ك ّثفت م��ن هجماتها على
احل��دي��دة الساحلية خ�ل�ال ال��س��اع��ات القليلة
املاضية.
ويف جبهة ما وراء احلدود اليمنية السعودية،
أفاد مصدر عسكري بسقوط قتلى وجرحى من
قوات هادي والقوات السعودية بإفشال اجليش
واللجان عملية تسلل هل��م على مربع ا َ
حل�� ّم��اد
بنجران السعودية.
ك��م��ا أك���د امل���ص���در ن��ف��س��ه ب��س��ق��وط قتلى
وجرحى من قوات هادي والسعودية ايضاً بانفجار
عبوة ناسفة يف ا َ
حل ّماد بنجران نفسها .كذلك
قتل وجرح عدد من اجلنود السعوديني إثر قصف
مدفعي على معسكر مستحدث هلم شرقي مدينة
ا ُ
خلوبة وشرقي جبل الدُود وموقع السودة جبيزان

وأفاد مراسل سانا يف محاة بأن وحدات من
اجليش رصدت تسلل جمموعات إرهابية تنتمي
مل��ا يسمى احل���زب الرتكستاني م��ن حميط
قرييت الناجية وبداما يف أقصى الريف الغربي
ملنطقة جسر الشغور يف إدل��ب ب��اجت��اه نقاط
عسكرية حتمي املدنيني يف ال��ق��رى والبلدات

اآلمنة على أط��راف املنطقة منزوعة السالح.
وب�ين امل��راس��ل أن وح��دات اجليش تعاملت مع
اإلرهابيني املتسللني برمايات نارية مركزة
ط��ال��ت مقراتهم وحم���اور حتركهم وحققت
إصابات مباشرة يف صفوفهم.
ويف أق��ص��ى ال��ري��ف ال��ش��م��ال��ي حل��م��اة لفت
املراسل إىل أن وحدة من اجليش نفذت ضربات
مدفعية على مواقع التنظيمات االرهابية يف
ق��ري��ة ال��ب��ان��ة بعد رص��د حم��اول��ة تسلل بعض
أفرادها باجتاه املناطق اآلمنة اجملاورة ودمرت
هلم نقاطا حمصنة يف حميط القرية وأوقعت
عددا منهم بني قتيل ومصاب.
يف غ��ض��ون ذل��ك اع��ت��دى ط�ي�ران التحالف
األمريكي بغارات عدة على بلدة الشعفة بريف
دير الزور ما أدى إىل جمزرة استشهد إثرها 11
مدنيا ووقوع دمار كبري يف املنازل السكنية.
وذك���رت م��ص��ادر أهلية أن ط��ائ��رات تابعة
للتحالف االم��ری��ك��ی ش��ن��ت م��س��اء اخلميس
عدوانا على منازل سكنية يف بلدة الشعفة ما
أسفر عن ارتقاء  11شهيدا من عائلة واحدة.
وت��ض��اف جم���زرة ال��ت��ح��ال��ف األم��ري��ك��ي إىل
العشرات من جم��ازره السابقة خ�لال األشهر
األخرية يف ريف دير الزور اجلنوبي الشرقي.
ول��ف��ت��ت امل���ص���ادر األه��ل��ي��ة إىل أن ع����دوان
طائرات التحالف األمريكي أحلق دمارا كبريا
بعدد م��ن امل��ن��ازل وش��رد العديد م��ن العائالت
اليت فرت من منازهلا نتيجة استمرار القصف
ال��ع��ش��وائ��ي ال����ذي ي��ن��ف��ذه ال��ت��ح��ال��ف ب��ذري��ع��ة
استهداف إرهابيي داع��ش يف وقت تؤكد فيه
مئات التقارير اإلعالمية واالستخباراتية مدى
ال��دع��م ال��ذي تقدمه واشنطن للتنظيم عرب
تزويده بالسالح.
إىل ذل��ك كشفت مصادر حملية يف ريف
إدل���ب أن امل��ع��ل��وم��ات ال�ت�ي وص��ل��ت م��ن امل��ش��ايف
امليدانية تشري إىل وقوع أكثر من مئيت قتيل

جولة محادثات جديدة للمبعوث األممي في اليمن والسعودية

الجيش اليمني واللجان يستعيدون السيطرة على
مواقع شرق الجوف
دك تجمعات وتحصينات العدو في حيران وحرض وتدمير آلية لهم

السعودية .إىل ذلك أفادت وسائل إعالم حملية
مينية ،مبداهمة قوات سعودية وفصائل مسلحة

تابعة هلا خمازن الصيادين شرقي مدينة الغيظة
عاصمة حمافظة املَ ْه َرة أقصى شرق البالد.

يف املواجهات اليت اندلعت فجر الثالثاء بني
هيئة حترير الشام وفصائل اجلبهة الوطينة
للتحرير غرب حلب ،وامتدت بعدها إىل جنوب
إدل���ب ومش���ال غ��رب مح���اة .وق��ال��ت امل��ص��ادر إن
مشفى أطمة وصل إليه حنو  50جرحياً للهيئة،
بينما مشفى باب اهلوى وصل إليه 100جريح
على األقل ،باإلضافة إىل  77جثة خالل يومي
االربعاء واخلميس معظمهم سقطوا يف ريف
إدلب اجلنوبي ،يف حني مازال هناك عدد كبري
م��ن اجلثث منتشرة على أط���راف األوت��س�تراد
ال��دول��ي ب�ين م��ع�� ّرة النعمان وس��راق��ب ،مل يتم
سحبها نتيجة كثافة االش��ت��ب��اك��ات ومنع
سيارات اإلسعاف من الوصول إليها.
وب�� ّي��ن��ت امل���ص���ادر أن ه��ي��ئ��ة حت���ري���ر ال��ش��ام
خ��س��رت ع����دداً ك��ب�يراً م��ن ُم��ق��ات��ل��ي��ه��ا جنوب
إدل��ب ج�� ّراء العملية العسكرية الواسعة اليت
أطلقتها اجلبهة الوطنية للتحرير رداً على
س��ي��ط��رة اهل��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��س��اح��ة واس���ع���ة غ��رب
حلب واستمرارها يف تقدّمها ،مضيفة أن عدد
األس����رى ل��ل��ط��رف�ين ك��ب�ير وق���د جت����اوز املئيت
مقاتل من الطرفني.
وأشار ناشطون إىل إرسال هيئة حترير الشام
ليتوجه
أكرب رتل هلا انطلق من مدينة إدلب
ّ
حنو ريف حلب الغربي ومشال إدلب وجنوبها
لتعزيز امل��واق��ع التابعة هل��ا ومتابعة التقدّم
وص ّد اهلجمات املُضادّة من فصائل اجلبهة.
وب ّثت صفحات التواصل االجتماعي التابعة
للهيئة صوراً الستيالئها على مد ّرعة تركية
خالل كمني نصبته أللوية صقور الشام و ُق ِتل
َم��ن بداخلها ،باإلضافة إىل استيالئها على
كميات كبرية م��ن ال��س�لاح وال��ذخ�يرة غرب
حلب ،باإلضافة إىل انتشار مقاطع مصوّرة
للطرفني لألسرى الذي وقعوا خالل املعارك يف
املناطق املشتعلة.
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وك���ان أف���راد اجليش وال��ل��ج��ان الشعبية قد
دم��روا اخلميس ،آلية عسكرية ملرتزقة العدوان
األم���ري���ك���ي ال���س���ع���ودي ،وق���ص���ف���وا جت��م��ع��ات��ه��م
وحتصيناتهم يف جبهيت حريان وحرض حبجة.
وأوض��ح مصدر عسكري أن وح��دة اهلندسة يف
اجليش واللجان الشعبية دم��رت آلية عسكرية
حمملة مبرتزقة اجليش السعودي بعبوة ناسفة
مش��ال ح�ي�ران وم��ص��رع طاقمها .وأك���د املصدر
أن قوة مدفعية اجليش واللجان الشعبية دكت
جتمعات وحتصينات للمرتزقة ش��رق جبل النار
جببهة حرض وسقوط قتلى وجرحى يف صفوفهم.
م��ن جهة اخ��رى سيقوم املبعوث األمم��ي إىل
اليمن مارتن غريفيث جبولة حمادثات جديدة
يف هذا البلد يف األيام املقبلة.
وأك��د املتحدث باسم األم��م املتحدة فرحان
ح��ق أن غ��ري��ف��ي��ث س��ي��ص��ل إىل ص��ن��ع��اء السبت
إلج����راء حم��ادث��ات م��ع ق���ادة ان��ص��ار اهلل ورئيس
جلنة مراقبة وقف إطالق النار اجلنرال اهلولندي
باتريك كمارت ،وسيغادر بعد انتهاء احملادثات
إىل العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس
املستقيل عبدربه منصور هادي ومسؤولني آخرين.
وت��ع�بر م���ن خ�ل�ال م��ي��ن��اء احل���دي���دة معظم
املساعدات وامل���واد الغذائية ال�تي يعتمد عليها
ماليني السكان يف اليمن ،بينما تشري تقارير
منظمة الصحة العاملية إىل مقتل حنو  10آالف
شخص يف احلرب اليمنية ،يف الوقت الذي تؤكد
فيه منظمات حقوق اإلن��س��ان أن ع��دد القتلى
الفعلي قد بلغ  5أضعاف ذلك.
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منظمة حقوقية :سلطات آل سعود صورت ناشطة معتقلة وهي عارية

الخارجية العراقية :أردوغان يزور بغداد قريب ًا

إعتصام أمام السفارة السعودية بلندن في الذكرى الثالثة
الستشهاد النمر

العراق يدعم عودة سوريا للجامعة العربية

الرياض ـ وكاالت :كشفت منظمة القسط حلقوق اإلنسان تفاصيل صادمة ملا تعانيه الناشطات
السعوديات املعتقالت لدى سلطات بالدهن.
وحبسب بيان للمنظمةّ ،
ذك��ر مبا أوردت��ه منظمات حقوقية دولية بشأن الناشطات املعتقالت ،إذ
وعرضت الصور أمامها على الطاولة أثناء التحقيق،
عمد احملققون إىل تصوير إحداهن وهي عاريةُ ،
وسأهلا أحد احملققني ساخراً عمن سيحميها بعد اعتقاهلا ،وما إذا كانت املنظمات احلقوقية قادرة على
مساعدتها .وأضاف البيان أن احملققني ضربوا النساء على أرجلهن بطريقة «الف َل َقة» ،وعرضوهن للصعق
الكهربائي ،مشريا إىل أن ثالثا منهن بدت عليهن عالمات التعذيب الشديد ،وعانني الرجفة وفقدان الوزن.
ولفت البيان إىل أن املستشار السابق يف الديوان امللكي سعود القحطاني شوهد أكثر من مرة يف غرف
التعذيب ،حيث هدد إحدى املعتقالت بالقول :سأفعل بك ما أشاء ،وبعدها سأحلل جثتك وأذيبها يف
املرحاض .من جهة اخرى نظم نشطاء حبرانيون وسعوديون وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية
بلندن األربعاء  ٢يناير مبناسبة الذكرى الثالثة إلعدام آية اهلل الشهيد منر باقر النمر.
وقد رفع احملتجون يافطة حتمل صورة الشهيد النمر إىل جانب عدد اليافطات اليت تشري إىل الدور
التدمريي للسعودية يف اليمن والبحرين .وردد احملتجون هتافات تدعوا إىل إسقاط نظام آل سعود وآل
خليفة .وقال أحد احملتجني ملوقع ( البحرين اليوم) أن إعدام الشهيد النمر “كانت من اجلرائم الفظيعة
اليت ارتكبها آل سعود” مضيفا أن ” قتل هذا العامل اجلليل ال بد وأن يروي شجرة احلرية والكرامة كما
تنبأ بذلك الشهيد”.
وكانت سلطات آل سعود قد اعدمت آية اهلل الشهيد النمر يف  ٢يناير  ٢٠١٦بعد حماكمة غري عادلة،
وذلك ملساندته ثورة البحرين وتصديه للحراك يف املنطقة الشرقية املطالب بالعدالة.

بغداد ـ وكاالت :أكد وزير اخلارجية العراقي حممد علي احلكيم دعم بالده الستعادة سوريا مقعدها
يف جامعة الدول العربية .وقال خالل لقاء صحفي إن «العراق يدعم وحدة سوريا وعودتها إىل وضعها
الطبيعي يف العامل العربي واملنطقة واستعادة مقعدها يف اجلامعة العربية».
وأضاف« :يدعم العراق أيضا القضاء على اإلرهاب يف سوريا ،ويشدد على ضرورة إعادة فتح املنافذ
احلدودية وتنشيط جتارة البلدين البينية» .إىل ذلك كشفت وزارة اخلارجية العراقية ،ان الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان ،سيزور العراق قريباً.
وذكر بيان للوزارة ،انه «وخالل اللقاء الذي مجع وزيري خارجية العراق وتركيا تباحث كل من
وزيري اخلارجية حممد علي احلكيم ومولود جاويش أوغلو يف عدد كبري من امللفات اليت تهم البلدين
اجلارين».
يشار اىل ان هذا اإلعالن يأتي بعد زيارة رئيس اجلمهورية برهم صاحل ووفد حكومي رفيع يوم اخلميس
املاضي اىل العاصمة الرتكية أنقرة ولقائه بالرئيس الرتكي رجب طيب أردوغ��ان وكبار املسؤولني
األتراك.
من جهة اخ��رى كشف املتحدث باسم احلشد الشعيب ل��واء  30سعد القدو ،اخلميس ،عن وجود
عمليات استباقية يف مدن املوصل الستهداف خاليا “داعش” النائمة ،مبيناً أن حديث ساسة املوصل عن
عدم استقرار الوضع االمين باملدينة جاء لدعم اجملاميع اإلجرامية.
وقال القدو إن “التنسيق مع باقي صنوف القطعات األمنية مستمر لضرب اخلاليا النائمة جملاميع
داعش اإلجرامية يف مدن املوصل”.
يف غضون ذلك ذكرت قيادة العمليات املشرتكة ان انسحاب القوات األمريكية من سوريا إىل داخل
األراضي العراقية سيكون بالتحديد إىل أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
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اخبار قصيرة

الجيش األمريكي يجري مناورات في الكويت
الكويت ـ وكاالت :كشفت القوات األمريكية املتمركزة يف الكويت النقاب أخريا أنها قد
بدأت فعليا يف إجراءات عسكرية للمرة األوىل داخل الدولة اخلليجية.
وأوض��ح بيان صحفي نشره موقع جريدة «ال���رأي» الكويتية ،أن القوات األمريكية بدأت
يف نشر وإج����راء م���ن���اورات تدريبية ب��ط��ائ��رات إس��ع��اف وإخ��ل�اء م��روح��ي��ة عسكرية م��ن ط��راز
(بالك هوك  )UH-60Lتهدف إىل «تأمني اإلخالء الطيب لقادة القوات الربية من مناطق
العمليات».
وأضاف أن جمموعة مروحيات اإلسعاف واإلخالء حتمل اسم «سريِّة تشارلي» ،وتنتمي إىل
كتيبيت دعم جوي تابعتني بدوريهما إىل قوات والييت مينيسوتا وكانزاس.
وأشار إىل أنه قد مت إرساهلا إىل الكويت يف إطار توفري الدعم لعملييت «العزم الصلب» و«درع
اسربطة» اللتني ينفذهما اجليش األمريكي يف منطقة الشرق األوسط منذ العام .2014
وتضم الكويت عدة معسكرات أخرى تابعة للقاعدة األمريكية :قاعدة «علي السامل» اجلوية
وتضم الفرقة اجلوية رقم  386إضافة إىل معسكر التدريب فرجينيا.

االتحاد العمالي في لبنان ينفذ إضراب ًا عام ًا
بريوت ـ وكاالت :نفذ االحتاد العمالي العام ،يف لبنان ،إضرابا وطنيا عاما وشامال ،اجلمعة،
إلطالق صرخة بعنوان «تشكيل حكومة» إلنقاذ الشعب اللبناني ،تشارك فيه كل القطاعات
واملؤسسات واإلدارات العامة واملصانع واملتاجر ،والنقابات واالحتادات ،ومنظمات اجملتمع املدني.
وقال نائب رئيس االحتاد العمالي العام حسن فقيه ،لـ»سبوتنيك» ،إن» االحتاد العمالي
العام عند الكثري من اللبنانيني تأخر للدعوة لإلضراب ،ال سيما وأنه كانت هناك موجة تفاؤل
بتشكيل احلكومة ،كنا نقوم بتحركات حنن واهليئات االقتصادية واملؤسسات والنقابات،
والتقينا أكثر من مرة ورفعنا طلبا لرئيس اجلمهور وللرؤساء الثالثة لضرورة اإلسراع بتشكيل
احلكومة ،كذلك ناشدنا الكتل النيابية واألحزاب ألن الوضع مل يعد حيتمل ،ال سيما وأن
هناك ضغط على املؤسسات اإلنتاجية وعلى العمال».
وأش��ار فقيه أن «الوضع االقتصادي غري جيد يف البالد ،وأن وج��ود حكومة هو ض��رورة من
الضرورات القصوى ،ولكن لألسف حنن ضائعون حبفلة صراعات سياسية على احلصص بينما
املواطن يتأمل ويتعذب وخباصة العامل».

وحزب النهضة يدعو إلى مصالحة تعيد لسوريا مكانتها الطبيعية

تونس :إرهابيان يفجران نفسيهما خالل مداهمة أمنية
تونس ـ وك��االت :قالت وزارة الداخلية التونسية اخلميس إن «مهامجني إرهابيني» فجرا
نفسيهما فجرا خالل عملية نفذتها قوات األمن يف مدينة جلمة بوالية سيدي بوزيد وسط
البالد.
وذك��رت ال��وزارة يف بيان ،إن املدينة شهدت الساعة الواحدة فجرا «عملية أمنية استباقية
مكنت من مداهمة منزل بعد حتديد مكان تواجد عناصر إرهاب ّية يف منزل باحلي الشمالي يف
مدينة جلمة من والية سيدي بوزيد».
وأضافت أن��ه «بعد القيام مبداهمة ّ
مت خالهلا تبادل كثيف إلط�لاق النار ق��ام ُعنصران
إرهاب ّيان بتفجري نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة» ،وفق تعبريها.من جهة اخرى دعت حركة
النهضة ،العضو يف احلكومة التونسية ،اخلميس ،إىل مصاحلة وطنية شاملة يف سوريا لوقف
االقتتال الداخلي يف هذا البلد.
وأكد بيان للمكتب الوطين حلركة النهضة أنه »:خبصوص التطورات اإلقليمية بسوريا،
فإن احلركة تدعو إىل مصاحلة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه يف أرضه ويف
حياة دميقراطية ،وتضع حدا للتقاتل وما اجنر عنه من مآسي إنسانية».

تحركات مريبة لتنظيم داعش اإلرهابي جنوب ليبيا
طرابلس ـ وكاالت :أفاد مصدر حملي لييب يف مدينة سبها جنوب البالد اجلمعة ،بأن هناك
حتركات مريبة لتنظيم داعش اإلرهابي لعدد من السيارات املسلحة يف مناطق اجلنوب حتديدا
يف وادي عتبة ووادي احلياة.
وأك��د املصدر ال��ذي فضل ع��دم الكشف عن أمس��ه لوكالة «سبوتنيك» على أن��ه «بعد
االشتباكات اليت دارت يف منطقة غدوة اليت تبتعد حنو  60كيلومرتا جنوب شرق مدينة سبها
يف اليومني املاضيني شهدت بعض مناطق اجلنوب وبالتحديد وادي عتبة ومناطق من وادي
احلياة (أوباري) حتركات مريبة لعدد من السيارات املسلحة».
وأض��اف بأنه «ق��د شوهدت ه��ذه السيارات املسلحة يف ال��ودي��ان والصحاري املتامخة هلذه
املناطق» ،مضيفا أن «أهالي تلك املناطق تنادي برفع حالة التأهب واالستعداد ألي هجوم
حمتمل من التنظيمات املسلحة».

البشير :نصحونا بالتطبيع مع «إسرائيل» لتنصلح أمور السودان
اخلرطوم ـ وكاالت :كشف الرئيس السوداني عمر البشري أنه تلقى نصائح بالتطبيع مع
«إسرائيل» حتى تنصلح أمور البالد .وخالل لقائه مع مشايخ الطرق الصوفية أشار البشري إىل
أن ردّه على النصيحة كان بالقول «إن االرزاق بيد اهلل» ،من دون أن يكشف من قدم له هذه
النصيحة ،وفق ما نقلت عنه وكالة األناضول الرتكية.
هذا ووجهت دعوات اجلمعة للمشاركة يف «مجعة احلرية والتغيري» باجتاه القصر الرئاسي
بتنحي البشري.
يف اخلرطوم للمطالبة ّ
وأعلن جتمع املهنيني وحلفاءه ،وقوى اإلمجاع الوطنني والتجمع االحتادي املعارض ،يف بيان
مشرتك مواصلة التظاهر السلمي .وش��ددوا على أن املالحقات واالعتقاالت لن تثين الشعب
السوداني عن املضي يف مطالبه .واتهم البشري اخلميس املتظاهرين يف بالده ،بتلقي متويل من
اخلارج وتعليمات من بعض السفارات.
لتقصي احلقائق
املعارضة يف  31كانون األول /ديسمرب إىل احل��وار آم��راً بتشكيل جلنة
ّ

السيسي :عالقتنا مع «إسرائيل» قوية ونحارب اإلرهاب مع ًا

القاهرة ـ وكاالت :أكد الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يف مقابلة مع قناة «سي بي
إس» األمريكية متانة العالقات بني مصر و«إسرائيل» ،قبل أن يطلب سفري القاهرة بواشنطن
عدم بث املقابلة.
ويف لقاء مع ُماوره سكوت بيلي بربنامج « 60دقيقة» ،قال الرئيس املصري إن اجليش
املصري يعمل مع«إسرائيل» ضد «اإلرهابيني» يف مشال سيناء .كما أكد الرئيس املصري أن
العالقات بني مصر و«إسرائيل» هي األمنت منذ بدئها بني البلدين ،وأن هناك تعاونا بينهما يف
جماالت شتى .من جهتها ،أوضحت «سي بي إس» أن السفري املصري يف واشنطن اتصل بالقناة
بعد تسجيل املقابلة مع الرئيس املصري ،وطلب عدم بثها .غري أن إدارة القناة األمريكية ردت
بالقول إن املقابلة مع الرئيس املصري ستبث بالكامل يوم األحد.

