عربيات
لجنة األمن والدفاع النيابية :مسودة
إخراج القوات األمريكية ال تتضمن
جدوال زمنيا

رئيس الوزراء العراقي
يشيد بمهنية املؤسسة
العسكرية وانضباط
القوات املسلحة

بغداد ـ وكاالت :هنأ رئيس جملس الوزراء القائد
ال�ع��ام للقوات املسلحة ع ��ادل عبد امل �ه��دي ،االح��د،
اجليش العراقي مبناسبة ذكرى تاسيسه الـ ،98فيما
اش��اد مبهنية املؤسسة العسكرية وانضباط القوات
املسلحة.
وقال مكتب عبد املهدي يف بيان ،ان «رئيس جملس
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد املهدي
حضر حفل خت��رج دورة كلية األرك��ان املشرتكة،
ال� ��دورة  78يف مقر كلية االرك� ��ان بالرستمية».
وتابع املكتب ان «عبد املهدي بارك للشعب العراقي
وللقوات املسلحة جبميع صنوفها وتشكيالتها حلول
الذكرى الثامنة والتسعني لتأسيس اجليش العراقي
الباسل» ،مشريا اىل ان��ه «حيا الضباط اخلرجيني
لنيلهم شهادة املاجستري وشارة ولقب الركن والقدم
ال�ع�س�ك��ري ،وسلمهم ج��وائ��ز تقديرية متمنيا هلم
النجاح يف عملهم وخدمة شعبهم» .واكد ان «عبد
املهدي أش��اد مبهنية املؤسسة العسكرية وانضباط
قواتنا املسلحة البطلة».
وتأسس اجليش العراقي عام  ،1921وأوىل وحداته
تأسست خالل االنتداب الربيطاني للعراق ،حيث ُشكل
فوج «موسى الكاظم» واختذت قيادة القوة املسلحة
مقرها العام يف بغداد ،تبع ذلك تشكيل القوة اجلوية
العراقية ع��ام  1931ث��م ال�ق��وة البحرية العراقية
ع��ام  1937وص��ل تعداد اجليش إىل ذروت��ه يف بداية
حقبة التسعينيات ،ليبلغ ع��دد أف ��راده 1,000,000
فرد ،وبعد الغزو األمريكي للعراق عام  2003أصدر
احلاكم املدني للعراق بول برامير حينها ،قراراً حبل
اجليش العراقي فأعيد تشكيل اجليش وتسليحه من
جديد .من جهة اخرى أكدت جلنة األمن والدفاع
النيابية يف العراق ،أن مسودة إخراج القوات األمريكية
القتالية من البالد ال تتضمن جدول زمين ،فيما بينت
أنها ستناقش امل�س��ودة ي��وم الثالثاء املقبل لعرضها
للتصويت داخل الربملان.
وق��ال عضو اللجنة ،كريم عليوي ،يف تصريح
لوكالة  /املعلومة  /العراقية ،السبت ،إن “مسودة
إخ� ��راج ال �ق��وات األم��ري�ك�ي��ة القتالية م��ن ال �ب�لاد ال
تتضمن ج��دول زم�ني إمن��ا ستلزم احلكومة بإخراج
تلك ال �ق��وات بشكل ف ��وري وع��اج��ل” ،الف�ت��ا إىل إن
“املسودة تضمنت أيضا إلغاء االتفاقية اإلسرتاتيجية
املربمة بني احلكومة العراقية وأمريكا لعدم التزام
األخرية ببنود االتفاقية اليت تضمنت جتهيز القوات
األمنية باألسلحة والتدريب”.
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«تحرير الشام» توسع رقعة سيطرتها في الشمال السوري

إحباط محاوالت تسلل لإلرهابيني  ..وتعزيزات
مفاجئة للجيش إلى ريفي حماة وإدلب
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اخبار قصيرة
إعتقال  14أستاذا من جامعة الخرطوم في وقفة إحتجاجية

الرئيس السوداني يرفض فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني
اخلرطوم ـ وكاالت :أكدت صحيفة «جريوزاليم بوست» الصهيونية ،أن الرئيس السوداني،
عمر البشري ،يرفض أي إمكانية لتطبيع العالقات مع «إسرائيل».
وقالت الصحيفة ،إن الرئيس السوداني عمر البشري «رف��ض السماح للطائرات املدنية
اإلسرائيلية ،بعبور اجملال اجلوي لبالده إىل كينيا».
ويف تشرين الثاني /نوفمرب املاضي ،ظهرت تكهنات بأن السودان سيتبع تشاد يف إقامة عالقات
مع الكيان الصهيوني.
وقبل نهاية العام امل��اض��ي ،بقليل ،قالت «القناة العاشرة اإلسرائيلية» ،إن الدبلوماسي
اإلسرائيلي بروس كشدان التقى سرا يف إسطنبول قبل حوالي عام ،مبجموعة من املسؤولني
السودانيني الكبار برئاسة مساعد خاص لرئيس املخابرات السودانية ،وحبث اجلانبان توطيد
العالقات الثنائية ،ولكن اجلانب السوداني نفى ذلك مجلة وتفصيال.
يف سياق آخر اعتقل  14أستاذا من جامعة اخلرطوم ،األحد ،أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية
ضد تردي األوضاع االقتصادية.
وق��ال مصدر من اجلامعة ،لوكالة «سبوتنيك» األح��د« ،مت اعتقال حوالي  14أستاذا
جبامعة اخلرطوم أثناء الوقفة االحتجاجية وحماولة خروجهم من أسوار اجلامعة».
وأوض��ح املصدر أن «الوقفة االحتجاجية ألساتذة جامعة اخلرطوم بسبب ت��ردي األوض��اع
االقتصادية وتأييد احل ��راك والتظاهرات املطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشري
وحكومته» .وأعلن «البنك املركزي السوداني ،سياسات جديدة لعام  2019تهدف إىل حتقيق
االستقرار النقدي واملالي وكبح مجاح التضخم واستقرار املستوى العام لألسعار ،واستقرار
سعر الصرف وتعزيز الثقة باجلهاز املصريف».

نائب األمني العام لحزب الله :املقاومة ستبقى بامليدان

«قسد» تعتقل خمسة دواعش «مهاجرين» نصبوا كمينا للنازحين
تحركات خلف الجدران لفتح السفارة البريطانية في دمشق

دم �ش��ق ـ وك � ��االت :دف ��ع اجل �ي��ش ال �س��وري،
األح��د ،حبشود وتعزيزات عسكرية جديدة إىل
جبهات ريفي محاة الشمالي وإدلب اجلنوبي.
وقالت مصادر عسكرية ،إن قوات اجليش السوري
أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة وبشكل مفاجئ
إىل ريفي محاة وإدلب ،مكونة من مدرعات ومدافع
وحامالت جند ،كما دفع بوحدات عسكرية من
املنطقة اجلنوبية باجتاه الشمال السوري.
وع� ��ن اح �ت �م ��ال ش ��ن ع �م��ل ع �س �ك��ري ق��ري��ب
للجيش على جبهيت ريف محاة الشمالي وريف
إدل ��ب اجل�ن��وب��ي ،أوض �ح��ت امل �ص��ادر أن اجليش
السوري يراقب التطورات األخرية يف إدلب ،حيث
باتت التنظيمات اإلرهابية املسلحة وعلى رأسها
هيئة حترير الشام (جبهة النصرة االرهابية)
تسيطر على معظم مناطق ريفي إدلب ومحاة،
باإلضافة إىل ارت�ف��اع وت�يرة التصعيد من قبل
هذه اجملموعات اإلرهابية وحماوالتها املستمرة
إلح ��داث خ��روق��ات وش��ن اع �ت��داءات على مواقع
اجليش السوري وعلى البلدات واألحياء السكنية

اجمل��اورة والواقعة حتت سلطة الدولة السورية،
األمر الذي مل يعد من املمكن السكوت عنه.
وحول وضع اجلبهات وجاهزية القوات ،قالت
امل�ص��ادر :إن ق��وات اجليش ال�س��وري ع��زز تواجد
قواته على جبهات ريفي محاة وإدل��ب منذ عدة
أش�ه��ر ،وال �ي��وم ت��أت��ي ه��ذه ال�ت�ع��زي��زات اجل��دي��دة
حتسبا ألي تطور قد حيصل على هذه اجلبهات
يف األيام القليلة القادمة.
يف غضون ذل��ك تصدت وح��دة م��ن اجليش
السوري حملاوالت تسلل جمموعات تكفريية إىل
قرى آمنة ونقاط عسكرية بريف محاة الشمالي
وذلك يف خرق جديد التفاق املنطقة منزوعة
السالح يف إدلب.
وأفادت وكالة «سانا» بأن وحدة من اجليش
م �ت �م��رك��زة يف حم �ي��ط ق��ري��ة ش �ل �ي��وط ب��ري��ف
حمردة الشمالي وجهت ضربات مركزة باجتاه
جمموعة إره��اب �ي��ة تابعة مل��ا يسمى “كتائب
العزة” حاولت التسلل من قرية الزكاة باجتاه
القرى اآلمنة والقطعات العسكرية العاملة على

غريفيث يشيد بتمسك «أنصارالله» باتفاق ستوكهولم

الجيش اليمني واللجان يقصفون معسكر خالد بصاروخ
بالستي «بدر »1
تواصل خروقات تحالف العدوان السعودي للهدنة في الحديدة

محايتها .وأش ��ارت الوكالة إىل أن��ه مت إفشال
حماولة التسلل وحتقيق إص��اب��ات مؤكدة يف
صفوف اجملموعة اإلرهابية وفرار من تبقى من
أفرادها وتدمري أسلحة وذخرية كانت حبوزتهم.
إىل ذلك واصل مسلحو «هيئة حترير الشام»
(ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة س��اب�ق��ا) تقدمهم يف مناطق
خمتلفة من ريفي إدل��ب وحلب مش��ال سوريا،
وسط أنباء متضاربة عن مفاوضات بني «اهليئة»
وفصائل املعارضة يف املنطقة.
وأف��اد ناشطون سوريون بعودة االشتباكات
بوترية عنيفة بني «حترير ال�ش��ام» من جانب،
و»كتائب ثوار الشام» و»بيارق الشام» التابعتني
لـ»الوطنية للتحرير» من جانب آخر على حماور
يف حميط وأط ��راف مدينة األت� ��ارب ،ال�تي تعد
أكرب مدينة يف القطاع الغربي من ريف حلب.
وأض ��اف الناشطون أن «اهليئة» تسعى من
خالل هجومها ضمن  4حم��اور ،للسيطرة على
األتارب بعد إخفاق اجلولة األوىل من التفاوض
بني الطرفني ،إذ تطالب «اهليئة» بتسليم عشرات
املطلوبني هلا من مقاتلي الفصائل العاملة يف
األت ��ارب وبينهم مواطنات ،وس��ط رف��ض شعيب
واسع لدخول «اهليئة» املدينة.
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تع ّرض حافلة صهيونية إلطالق نار شمال القدس احملتلة

إعتقاالت في الضفة ..وإصابة شاب بجروح
خطيرة برصاص العدو في مدينة البيرة
ً
ً
ً
فلسطينيا في
إداريا
معتقال
حصاد 450 :2018
سجون االحتالل

صنعاء ـ وك��االت :أشاد املبعوث األممي اىل اليمن ،مارتن غريفيث ،بتمسك الطرف الوطين اليمين
باتفاق ستوكهومل وشدد على ضرورة استكمال إعادة االنتشار يف احلديدة.
وحبسب مصدر حملي ميين ،انتهى لقاء مجع الوفد الوطين مع املبعوث األممي ،غريفيث يف صنعاء.
وأكد غريفث ،أن اتفاق احلديدة بشأن قوى األمن احمللية كان واضحا ومت حسم النقاش حوله يف
السويد.
وكان املبعوث األممي لليمن مارتن غريفيث قد وصل العاصمة صنعاء السبت ،إلجراء حمادثات بهدف
تعزيز وقف إطالق النار يف مدينة احلديدة الساحلية االسرتاتيجية .وتأتي زيارته يف ظل جهود متعثرة
لرئيس فريق املراقبني األمميني اجلنرال باتريك كامريت ،يف احلديدة ،بسبب العقبات اليت تضعها
األطراف املوالية لتحالف العدوان على اليمن أمام تطبيق إتفاق ستوكهومل الذي ينص على وقف إطالق
النار يف احلديدة وتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية إىل الشعب اليمين.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الثورية العليا حممد علي احلوثي األحد خالل لقاءه باملبعوث األممي إىل
اليمن مارتن غريفيث يف العاصمة صنعاء التمسك باتفاق ستوكهومل .وذكر رئيس الثورية العليا يف
تغريدة له « أبلغنا املبعوث األممي أننا جاهزون لتنفيذ كل بنود اتفاق احلديدة دون تراجع».
ويأتي اللقاء يف سياق لقاءات املبعوث األممي بعدد من القيادات الوطنية يف وقت تستمر فيه قوى العدوان
ومرتزقتها يف خرق وقف إطالق النار يف احلديدة.
ميدانياً أعلن مصدر عسكري ميين قصف اجليش واللجان قوات هادي والتحالف السعودي يف معسكر
خالد غرب تعز بصاروخ بالسيت «بدر .»1
وأعلنت وزارة الصحة اليمنية بصنعاء جرح  10مدنيني إثر قصف مدفعي لقوات التحالف السعودي
املتعددة على أحياء سكنية يف مديرييت احلالي واحل��وك جنوبي مدينة ا ُ
حل َديْدة ،كما جرح  4عمال يف
مصنع للمواد الغذائية بقصف مدفعي لقوات التحالف السعودي املتعددة يف منطقة كيلو  16شرقي املدينة.
وشهدت الساعات املاضية قصفا عشوائياً باملدفعية الثقيلة واملتوسطة لقوات التحالف السعودي على
شارع التسعني وكلية الطب ومطار احلديدة ،القصف املدفعي للتحالف السعودي املتعددة مشل أيضاً قرييت
الكوعي والزعفران يف مديرية ال ُد َريْهمي جنوب احملافظة الساحلية غرب اليمن.
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ال�ق��دس احملتلة ـ وك ��االت :أف ��ادت م�ص��ادر حملية ب� ّ
�أن حافلة إسرائيلية
ّ
تعرضت إلطالق نار قرب مستوطنة بيت إيل مشال القدس احملتلة.
يف السياق وسائل إعالم إسرائيلية ذكرت ّ
أن احلادثة أدت إىل تضرر الزجاج
األمامي وإىل إصابة السائق جبروح طفيفة ،مشرية إىل ّ
أن اجلنود اإلسرائيل ّيني
ّ
بدأوا عملية متشيط للمنطقة حبثاً عن املهامجني.
سياق منفصل ،أصيب شاب برصاصة مطاطية يف الرأس ،صباح األحد،
ويف ٍ
عقب اقتحام قوات االحتالل مدينة البرية بالضفة احملتلة.
وأف ��ادت م�ص��ادر حملية ،أن ق��وات االح�ت�لال اقتحمت املنطقة الصناعية
يف مدينة ال�ب�يرة ،وفتشت احمل��ال التجارية واعتلت اسطح امل�ن��ازل ،وأطلقت
الرصاص صوب شاب جرى نقله إىل املستشفى لتلقي العالج.
وقالت وزارة الصحة «إن الشاب أصيب برصاصة مطاطية يف الرأس أدت إىل
حدوث كسر يف اجلمجمة ونزيف على الدماغ ،وحالته خطرية».
ويأتي اقتحام املدينة عقب إطالق الرصاص على حافلة مستوطنني بالقرب
من حاجز احملكمة «بيت إيل» ليل السبت.
كما أصيب مخسة فلسطينيني ،مساء السبت ،جب��راح متوسطة ج��راء
انفجار عرضي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وذك��ر شهود عيان أن االنفجار وق��ع يف إح��دى املباني السكنية ،وأن عدة
انفجارات مسعت يف املكان أدت الندالع حريق ودمار يف املبنى وأضرار يف املنازل
اجملاورة.
إىل ذلك اعتقلت قوات العدو اإلسرائيلي ،فجر األحد 10 ،فلسطينيني من
خمتلف حمافظات الضفة الغربية احملتلة.
وعلى مدار العام املنصرم رصد مركز أسرى فلسطني للدراسات بان سلطات
العدو واصلت مح�لات االعتقال التعسفية حبق أبناء الشعب الفلسطيين،
واعتلقت قرابة ( )5700حالة اعتقال ،بينهم ( )980طفال ،و( )175ام��رأة
وفتاة.
ه��ذا ويتعرض األس ��رى اإلداري� ��ون كغريهم م��ن األس ��رى الفلسطينيني،
يف سجون االح�ت�لال مل��وج��ات م��ن القمع ،حت��ت حجج وذرائ ��ع واه�ي��ة ،تتمثل
يف عمليات االقتحام ألقسام وغ��رف األس��رى يف السجون ،واالع�ت��داء عليهم
باهلراوات والغاز املسيل للدموع ،ومصادرة أغراضهم ،باإلضافة إىل استمرار
سياسة اإلهمال الطيب حبقهم.
« 450معتق ً
ال إداري��اً» هي حصيلة ع��دد األس��رى املعتقلني إداري��اً ،حبسب
تقرير نشرته هيئة شؤون األسرى واحملررين تستعرض فيه حصاد عام .2018
وتشري «هيئة شؤون االسرى واحملررين» يف تقريرها السنوي الصادر أخرياً
إىل ّ
سجل أعلى نسبة اعتقاالت يف شهر كانون الثاني /ديسمرب،
أن عام ّ 2017
وقد تصاعدت االعتقاالت بشكل الفت منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب القدس عاصمة «إلسرائيل».
وم��ن بني األس��رى الذين خاضوا اإلض��راب��ات ،ك��ان األس�ير احمل � ّرر «خضر
عدنان» ،الذي نفذ إضرابني شهريين عن الطعام ،فتواصل األول على مدار 66
يوماً ،والثاني ملدة  40يوماً.

بريوت ـ وكاالت :أكد نائب األمني العام حلزب اهلل ،الشيخ نعيم قاسم ،أن املقاومة ستبقى
بامليدان ،مشريا اىل انها ساهمت بشكل فعال يف حترير األرض واحلماية من مؤامرات «إسرائيل»
وعمالئها.
وخالل حفل تأبيين يف ذكرى اسبوع الشهيد اجملاهد حسن حممد سلمان يف بلدة مشسطار،
لفت الشيخ نعيم قاسم إىل أن املقاومة ستبقى بامليدان وهي اليت ساهمت بشكل فعال يف حترير
األرض واحلماية من مؤامرات «إسرائيل» وعمالئها .وبنی نائب األمني العام حلزب اهلل أن سوريا
هزمت اإلرهابيني الذين تلقوا الدعم من عدد من الدول الكربى.
وشدد على التمسك مبعادلة اجليش والشعب واملقاومة من أجل لبنان ،معربا عن أمله بأن
تتشكل احلكومة اللبنانية بأسرع وقت ممكنّ .
وأكد الشيخ قاسم أ ّن عالقة حزب اهلل بالت ّيار
الوطين احلر ورئيس اجلمهورية العماد ميشال عون جيدة ومتينة ،وهي عالقة مستمرة ومستقرة
وجيدة ،وأ ّن ما يه ّم حزب اهلل هو أن يتمثل اللقاء التشاوري وأن تنجز التشكيلة احلكوم ّية.

ولي عهد أبو ظبي يجري مباحثات في باكستان
أبو ظيب ـــ وكاالت :عقد ولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد آل نهيان بعد وصوله إىل إسالم
آباد يف زي��ارة رمسية األح��د ،مباحثات مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ،تناولت قضايا
ثنائية وإقليمية ودولية.
وأف��ادت وكالة «وام» بأن الزعيمني عقدا «جلسة حمادثات رمسية يف إسالم آباد تناولت
تعزيز ع�لاق��ات التعاون وال�ص��داق��ة ب�ين البلدين ،وحبثا القضايا اإلقليمية وال��دول�ي��ة ذات
االهتمام املشرتك» .وتأتي زي��ارة ولي عهد أبوظيب إىل إس�لام آب��اد يف ظل عالقات مميزة بني
البلدين ،فاإلمارات تعترب أكرب شريك جتاري لباكستان يف الشرق األوسط ومصدرا رئيسيا
لالستثمارات ،ومورد رزق ألكثر من  1/6مليون مقيم باكستاني يساهمون بنحو  4/5مليار
دوالر سنويا يف الناتج احمللي اإلمجالي لبالدهم ،حبواالتهم املالية.

املبعوث األممي إلى ليبيا يبدأ االثنني زيارة عمل للجزائر
تستمر يومني
اجلزائر ـ وك��االت :يبدأ املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة رئيس البعثة األممية
للدعم يف ليبيا غسان سالمة ،االثنني ،زيارة عمل إىل اجلزائر ،تستمر يومني.
وذكرت وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية -يف بيان هلا األحد ،أنه يف إطار التشاور الدائم
بني اجلزائر ومنظمة األمم املتحدة حول الوضع يف ليبيا ،يقوم غسان سالمة ،املمثل اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة ،رئيس البعثة األممية للدعم يف ليبيا بزيارة عمل إىل اجلزائر يومي
 7و 8يناير اجل��اري .وأوض��ح البيان أن عبد القادر مساهل وزير الشؤون اخلارجية اجلزائري
سيستقبل املبعوث األممي غسان سالمة ،حيث سيبحثان التطورات على الساحة الليبية على
املستوى السياسي واألمين ،وتطبيق اإلجراءات املتخذة يف إطار خمطط عمل األمم املتحدة من
أجل تسوية األزمة الليبية.

مصرع ضابط مصري أثناء تفكيك عبوة ناسفة بمحيط
كنيسة «أبو سيفني»

القاهرة ـ وك��االت :قالت وكالة األنباء املصرية الرمسية إن ضابطا لقي مصرعه أثناء
تفكيك عبوة ناسفة على سطح أحد العقارات شرقي القاهرة مرتاجعة عن روايتها األوىل بأنه
قتل إثر انفجار عبوة ناسفة كان حياول تفكيكها مبحيط كنيسة باملنطقة ذاتها.
وأوضحت وكالة األنباء املصرية الرمسية ،نقال مصدر أمين مل تسمه ،إن عبوة ناسفة
انفجرت يف حميط كنيسة «العذراء وأبو سيفني» شرقي القاهرة.
وأضاف املصدر األمين« :أسفر االنفجار عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة أخر
(مل حيدد رتبته) أثناء فحص حقيبة كانت حتوي العبوة» ،قبل أن تعود وكالة األنباء
الرمسية ذاتها بعد وقت قصري لتنشر إع��ادة مصححة ،مشرية إىل أن الضابط قتل «أثناء
حماولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة خمفاة بسطح عقار مبنطقة اهلجانة يف مدينة
نصر (شرقي القاهرة)» .ومل يوضح املصدر الرمسي سبب حذف أن االنفجار وقع يف حميط
كنيسة «العذراء وأبو سيفني» وإع��ادة تصحيح املكان اجلديد الذي تقع يف حميطه تلك
الكنيسة بالفعل .وكانت وسائل إعالم حملية قالت يف وقت سابق إن ضابطا بإدارة التعامل
مع املفرقعات قتل مساء السبت أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرع��ت من قبل جمهولني يف
حميط كنيسة «العذراء وأبو سيفني» ،قبل أن ترتاجع هي األخرى وتكتفى برواية الوكالة
املصرية الرمسية أيضا .وأظهرت كامريات املراقبة حلظات وضع منفذ العملية اإلرهابية
العبوات الناسفة مبحيط كنيسة «السيدة العذراء وأبو سيفني» يف مدينة نصر ،اليت انفجرت
فيما بعد وتسببت مبقتل ضابط شرطة .وتشهد مصر ،األح��د ،احتفاالت كربى بأكرب
كاتدرائية لألقباط األرثوذكس ،شرقي القاهرة ،حبضور رئيس البالد ،تزامنا مع عيد امليالد.

