عربيات

الخمي�س  10جمادی الثانية 2022/1/13 - 1443

ال�سنة اخلام�سة والع�رشون  -العدد 6881

أكثر من ً 515
قتيل و  850جريحا بينهم قادة في جبهة شبوة

القوات اليمنية تلحق خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة اإلمارات
إقرار ناطق تحالف العدوان السعودي
بالفيلم المفبرك!
عبد السالم :العدو يكرر جرائمه بحق
المدنيين ويزعم أنه مشتبه بمكان
صواريخ
ص�ن�ع��اء ـ وك� ��االت :فيما ت�ت��واص��ل العمليات
النوعية حلركة «أن�ص��ار اهلل» يف وج��ه حتالف
ال �ع��دوان على ال�ي�م��ن ،أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ال� ّرمس��ي
للقوات املس ّلحة اليمن ّية العميد حييى سريع عن
مت ّكن القوات من إحل��اق خسائر كبرية ج�دًا يف
صفوف مرتزقة ودواع ��ش اإلم ��ارات يف حمافظة
ش �ب��وة ،حيث بلغ ع��دد القتلى أك�ث��ر م��ن 515
ً
قتيل بينهم ق ��ادة ،كما جت ��اوز ع��دد اجلرحى
الـ 850جرحيا مع أكثر من  200مفقود حبسب
مصادر استخباراتية ،فيما بلغت اخلسائر املادية
أكثر من  102آلية ومدرعة باإلضافة إىل تدمري
عدد من املدافع الكبرية واملتطورة.
وأض� ��اف س��ري��ع« :ت�ل�ق��ى م��رت��زق��ة ودواع� ��ش
اإلم ��ارات العشرات من الضربات الصاروخية
ال�ت�ي اس�ت�ه��دف��ت جتمعاتهم وخ�ل�ف��ت أع� ��دادًا
ك�ب�يرة م��ن القتلى واجل��رح��ى يف صفوفهم
ّ
«يسطر
وسوف نوزع تفاصيلها الح ًقا» ،وتابع:
أبطال اجليش واللجان الشعبية مالحم من
اجل�ه��اد والبطولة والتضحية وه��م يتصدون
لعناصر «داعش» ومرتزقة اإلمارات».
وأش� � ��ار س ��ري ��ع اىل ،أ ّن ال � �ق� ��وات امل�س�ل�ح��ة
ت� ّ
�ؤك��د جهوزيتها الكاملة للدفاع ع��ن البلد
وال�ش�ع��ب وم��واج �ه��ة التصعيد ال�ك�ب�ير للعدو
اإلم��ارات��ي حتى يتح ّقق النصر املبني للشعب
اليمين ،الفً��ت��ا اىل ،أن ع��واق��ب ه��ذا التصعيد
اإلماراتي ستكون كبرية وعليهم حتمل نتائج
تصعيدهم.
من جهته ،أكد رئيس الوفد الوطين اليمين
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اخبار قصرية
فيما تو ّثق منظمات حقوقية تعرُّضهما للتعذيب

السلطات السعودية تؤيد حكامً بإعدام
شا ّبني اثنني بحرينيني

الرياض ـ وك��االت :أيدت حمكمة االستئناف السعودية ،الثالثاء ،حكماً بإعدام الشابَّني
البحرينيني ،جعفر سلطان وصادق ثامر.
ً
مساه
ملا
ا
رفض
البحرينية،
كليب
دار
منطقة
يف
تظاهرات
وبعد القرار السعودي ،خرجت
ّ
املتظاهرون «احلكم السعودي اجلائر باإلعدام ظلماً حبق أبناء القرية».
وكان الشابّان ،وهما من منطقة دار كليب ،اع ُتقال يف الـ 8من أيار/مايو  ،2015يف منفذ
ووجهت إليهما السلطات السعودية الحقاً تهمة التحضري لتفجري اجلسر
جسر امللك فهدّ ،
الذي يربطها بالبحرين.
املتهمني فرصة يف الطعن يف احلكم أمام احملكمة العليا
وبعد حكم حمكمة االستئناف ،أمام َ
السعودية يف مدة ال تتجاوز شهراً ،وهي أعلى حمكمة يف السعودية ،وقراراتها ُتعترب نهائية
وبا ّتة .وال يتم تنفيذ أحكام اإلعدام إال مبصادقة من امللك السعودي ،بعد تأييد األحكام من
احملكمة العليا.
املوجهة إليهما ،ويريان أنها ذات دواف��ع سياسية .وو ّثقت منظمات
التهم
وثامر
سلطان
وينفي
َّ
تعرضهما للتعذيب على أيدي قوّات األمن السعودية النتزاع االعرتافات يف أثناء االعتقال.
حقوقية ُّ
ي َ
ُذكر أن «هيومن رايتس ووتش» طالبت ،يف وقت سابق ،باإلفراج عن املعارضني املعتقلني يف
البحرين .ومبناسبة «العيد الوطين» للبحرين ،سألت املنظمة« :هل تعلم بأ ّن لدى البحرين
السجن بالنسبة إىل عدد السكان يف الشرق األوسط؟».
أحد أعلى معدالت َّ

امل� �ف ��اوض حم �م��د ع �ب��د ال� �س�ل�ام ،ان حت��ال��ف
العدوان يكرر جرائمه حبق املدنيني اليمنيني
ويزعم أنه مشتبه مبكان صواريخ.
وق ��ال حم�م��د ع�ب��د ال �س�لام يف ت�غ��ري��دة على
يرا للضحك وللشفقة يف آن
تويرت :إن��ه «م�ث� ً
إق��رار ناطق العدوان السعودي على فضيحته
امل��دوي��ة باختالق مقاطع ملواقع ص��واري��خ غري
موجودة إال يف األفالم ،وتسميته هامش خطأ،
أي هامش خطأ ذلك الذي ضحاياه مدنيون
ويتكرر ك��ل م��رة كنتيجة طبيعية لعدوان
غاشم هو أكرب خطأ وأكرب خطيئة ترتكب
بدعم أمريكي ضد شعبنا اليمين العزيز».
وك� ��ان ن��اط��ق حت��ال��ف ال� �ع ��دوان ال�س�ع��ودي
ت��رك��ي امل��ال�ك��ي ق��د اع�ت�رف ي��وم ال �ث�لاث��اء :أن
الفيديو الذي مت نشره ملا ادعاه ورشة لتصنيع
الصواريخ الباليستية وال�ط��ائ��رات املسرية يف

واجلهاد اإلسالمي تعتربها جرمية حرب

تعذيب وإعدام ّ
مسن يف رام اهلل
و«محاس» تدعو النتفاض األهالي
ش
إصابة جندي صهيوني بعملية بطولية في مستوطنة» حلمي ”

القدس احملتلة ـ وكاالت :على وقع زخات الرصاص واملواجهات ،استفاق
الفلسطينيون على خرب استشهاد املسن عمر عبد اجمليد أسعد ( 80عامًا)
يف قرية جلجليا مش��ال مدينة رام اهلل وس��ط الضفة الغربية احملتلة ،بعد
احتجازه من قبل جنود االح�ت�لال ،وتقييده وتعصيب عينيه والتنكيل به
واالعتداء عليه ،وتركه مُلقى على األرض حتى فارق احلياة ،فيما اقتحمت
قوات االحتالل القرية وسط انتشار واسع يف الشوارع واحتجزت مركبات
ومواطنني.
باملقابل ،اندلعت مواجهات عنيفة بني أهالي قرى يف النقب احملتل وشرطة
احتجاجا على
االحتالل الصهيوني ،حيث أشعل الشبان النار يف اإلط��ارات
ً
هجمة االحتالل املتواصلة واليت تستهدف منطقة أراضي النقع يف صحراء
النقب.
وزعمت وسائل إعالم صهيونية إ ّن شرطيني أصيبا يف مواجهات على الطريق
 25قرب مفرق قرية شقيب السالم البدوية بعدما مت رشقهما باحلجارة،
وذلك بعد أن اعتقلت الشرطة  21شابًا من تلك القرى.
ويف املنطقة ذات�ه��ا ،أشعل الشبان اإلط ��ارات املطاطية ،وش��رع��وا يف إغالق
تقاطعات رئيسية ،كما شوهدت سيارة شرطة صهيونية وقد اشتعلت فيها
النريان ،حبسب املصدر ذاته.
وك��ان��ت السلطات الصهيونية شرعت يف عمليات م�ص��ادرة وجت��ري��ف يف
القرى «غري املعرتف بها» ،ما قوبل باحتجاجات واسعة يف قرى وبلدات النقب
احملتل.
ولإلشارة ،يقيم عشرات آالف فلسطينيي النقب يف عشرات البلدات اليت
ال تعرتف بها احلكومة الصهيونية ،ما حيرم سكانها من احلصول على املاء
والكهرباء والبنى التحتية واملدارس والعيادات الطبية.
وق� ّررت قيادات يف النقب وجلنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب عقب
اجتماع ُعقد اعتماد برنامج نضالي ت��درجي��ي على م��دار ستة أشهر ضد
اهلجمة االحتاللية ال�تي يتع ّرض هلا النقب ،تصعيدًا وص� ً
�ول إىل إض��راب
قطري عام يشمل كافة أراضي الـ.48
ويف السياقّ ،
مثنت حركة «محاس» ،غضب أهالي النقب يف وجه االحتالل،
حيث دع��ا الناطق ب��اس��م احل��رك��ة ف ��وزي ب��ره��وم ل�ع��دم ت��رك أه��ال��ي النقب
يواجهون االحتالل وحدهم.
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ميناء احلديدة «مفربك وغري صحيح».
وأكد املالكي يف مؤمتر صحفي عقد مبدينة
عتق بشبوة أن «الفيديو مرر بطريقة مغلوطة
وهو ضمن اخلطأ اهلامشي مع املصادر!».
وكان رئيس الوفد اليمين الوطين املفاوض
واملتحدث بأسم مجاعة «أن�ص��ار اهلل» حممد
عبد السالم قد صرح بإن الناطق بأسم حتالف
ال ��ع���دوان ال �س �ع ��ودي ت��رك��ي امل��ال �ك��ي ارت �ك��ب
«فضيحة» بعد أن اج �ت��زأ مقطعا م��ن فيلم
وقدمه على أنه إجناز استخباراتي.

● ●ط�يران ال�ع��دوان يعاود شن غاراته على
حمافظة صعدة

ه � ��ذا وع � � ��اود ط� �ي��ران ال� � �ع � ��دوان ال �س �ع ��ودي
األمريكي يف ساعة متأخرة مساء الثالثاء ،شن
غاراته على حمافظة صعدة مستهدفا مشاريع

املياه وشبكات االتصاالت.
وأف� ��اد م �ص��در حم�ل��ي يف ص �ع��دة ب� �ـ 3غ ��ارات
ل �ط�يران ال��ع ��دوان ال �س �ع��ودي األم��ري �ك��ي على
خ��زان��ات م�ش��روع مياه مدينة صعدة يف حقل
ُت ُل ّمص.
وأض � � ��اف :أن ط �ي��ران ال � �ع� ��دوان ال �س �ع��ودي
األم ��ري �ك ��ي ع� ��اود ب �غ��ارت�ين اس �ت �ه ��داف شبكة
االتصاالت يف منطقة العبدين جنوب مدينة
صعدة ،واستهداف شبكة االتصاالت يف منطقة
ب�ني معني مبديرية رازح احل��دودي��ة بغارتني،
مشريا إىل أن عدد غ��ارات العدوان على شبكة
االتصاالت يف منطقة العبدين بلغ مثان غارات
خالل الساعات املاضية.
يشار إىل أن طريان العدوان كان قد استهدف
يف وقت سابق اليوم ،بغارة شبكة االتصاالت يف
مديرية احلشوة.

خاليا» داعش» اإلرهابي تستهدف الكوادر الطبية يف اهلول وريف دير الزور

مسؤول أميركي سابق :وجود قواتنا
في سوريا ال يستند إلى أسس قانونية

مقتل عنصرين من إرهابيي قسد أحدهما مسؤول اإلعالم لديها بدير الزور
دمشق ـ وكاالت :أوضح املستشار القانوني األسبق
يف وزارة اخلارجية األم�يرك�ي��ة ،ب��راي��ان فينوكني،
ال �ث�لاث��اءّ ،
أن وج ��ود ق ��وات االح �ت�لال األم�يرك��ي يف
سوريا «ال يستند إىل أس��س قانونية ،وينبغي على
اإلدارة والكونغرس العمل س��وي�اً ملنع حت �وّل براعة
التفسريات القانونية إىل ما أفضت إليه من توسيع
نطاق األعمال العدائية يف سوريا».
وأضاف فينوكني يف مقال نشرته فصلية «فورين
أفريز» مندداً بذريعة حماربة «داعش»ّ :
أن «العمليات
العسكرية األمريكية يف سوريا ال تندرج حتت بند
مهمة مكافحة داعش» ،مشرياً إىل ّ
أن «إدارة الرئيس
أوباما مل تقدّم مستنداً قانونياً لغاراتها اخلاطئة على
القوات السورية بل استمرت إدارتي ترامب وبايدن يف
تكرار املربرات حملاربة داعش ،اليت تتباين تفسرياتها
فيما بينها».
وي �ش �غ��ل ف�ي�ن��وك�ين ح��ال �ي �اً م�ن�ص��ب م�س�ت�ش��ار يف
جمموعة «األزم ��ات الدولية» ،وه��و حصر انتقاداته
لسياسة بالده يف البعد العملياتي ونصوص القانون

األمريكي الصرف الذي يتيح للرئيس األمريكي
التصرف «عسكرياً» يف ح��ال استشعر خطراً ماث ً
ال
على امل�ص��احل وال �ق��وات األمريكية احملتلة ،وه��و ال
يتوفر يف حال االعتداء على سوريا.
كما وخاطب فينوكني الكونغرس إلعادة النظر
يف ق��رار تفويض احل��رب السابق لعام  ،2001الذي
أدى الحتالل أفغانستان وال�ع��راق ،ومن ثم العدوان
املتواصل على كل من سوريا وليبيا.
وأعرب جازماً عن «رفض إدارة الرئيس بايدن ّ
ألي
مراجعة من الكونغرس لتفويض احل��رب» ،مرجحاً
«أال يُقدم الكونغرس ضمن تركيبته وانقساماته
الراهنة على جم ّرد التصويت على صالحية العمليات
العسكرية األمريكية يف سوريا».
وقت سابق ،ذكرت «صحيفة نيويورك تاميز»،
ويف ٍ
ّ
أن جيش االح�ت�لال األم�يرك��ي تسرت على ضربات
جوية نفذهما على سوريا عام  2019تسببت يف مقتل
مدنيني بينهم نساء وأطفال.
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بعد رفضه نتائج انتخابات رئيس الربملان العراقي

«اإلطار التنسيقي» يل ّوح مبقاطعة العملية السياسية أو
اللجوء إىل املعارضة
بينهم وزير ..النزاهة تعلن صدور  98أمر قبض بحق ذوي الدرجات العليا

بغداد ـ وك ��االت :أف��اد مصدر حملي ب��أن «اإلط��ار
التنسيقي» اجتمع يف مكتب رئيس اجمللس األعلى
اإلسالمي العراقي ،الشيخ همام محودي ،ودرس خيار
مقاطعة العملية السياسية ،أو اللجوء إىل املعارضة.
وكان حتالف «اإلطار التنسيقي» يف العراق أعلن،
األحد ،رفضه انتخاب رئيس الربملان ونائبيه ،بداعي
أن العملية أُجريت «من دون أي سند قانوني» ،يف ظل
غياب رئيس ال�برمل��ان امل��وق��ت ،األك�بر سناً ،حممود
املشهداني .وخ�لال جلسة ال�برمل��ان ،نشبت مشادات
كالمية بني نواب من «اإلط��ار التنسيقي» وآخرين
من التيار الصدري ،يف إثر تقديم طلبني إىل رئيس
اجللسة العتبار كل منهما الكتلة األك�بر ع��دداً،

واليت ُت َّ
كلف تشكيل احلكومة.
ي َ
ُذكر ّ
أن رئيس السن مهمته إدارة اجللسة األوىل
الن �ت �خ��اب رئ �ي��س دائ� ��م ل�ل�م�ج�ل��س ،ون��ائ �ب�ين اث�ن�ين
للرئيس .وبعد انتخاب هيئة الرئاسة ،يفتح الرتشيح
ملوقع رئيس اجلمهورية .وبعد اختيار الرئيس ،أول
مهمة له هي تكليف مرشح الكتلة النيابية األكثر
ع��دداً مع التقدير .وف��از حممد احللبوسي برئاسة
الربملان العراقي ،األح��د ،بعد أن نال  200صوت يف
مقابل  14صوتاً ملنافسه حممود املشهداني .وقال
اإلطار التنسيقي إنه يرفض خمرجات جلسة انتخاب
رئيس اجمللس ونائبيه.
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الشيخ دعموش :االستهداف املتواصل لحزب الله
لن يغري يف قناعات أهلنا
بريوت ـ وكاالت :قال نائب رئيس اجمللس التنفيذي يف حزب اهلل الشيخ علي دعموش« :يف
حزب اهلل متمسكون حبقنا يف املقاومة لتحرير أرضنا ومحاية بلدنا وحتقيق مصاحل شعبنا»،
وأض��اف« :ال شيء ميكن أن يدفعنا إىل التخلي عن هذا احلق ،ال احلصار وال العقوبات وال
احلمالت اإلعالمية وال االفرتاءات واالتهامات وال األحقاد اليت نسمعها من هنا وهناك».
ويف كلمة له خالل احتفال بذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني يف عرمون ،شدد الشيخ
ويعبون عن وفائهم ألمانة الشهداء من
دعموش على :أن «أهلنا األوفياء معنا واىل جانبنا ّ
خالل حضورهم يف امليدان ومتسكهم باملقاومة ،على الرغم من كل اآلالم واملعاناة وسياسة
احلصار والتجويع والتشويه اليت يعتمدها األعداء إلبعاد اللبنانيني عن املقاومة».
وأضاف دعموش :أ ّن «االستهداف املتواصل من قبل اإلدارة األمريكية والسعودية وأدواتهما
يف الداخل حلزب اهلل ،لن يغري يف قناعات أهلنا وال يف مواقفهم من املقاومة ،ولن يزيد املقاومة
إال إصرا ًرا على املضي يف هذا الطريق».
وأشار اىل أن «لعبة الدوالر هي لعبة سياسية وحرب مالية واقتصادية هدفها إرهاق اللبنانيني
والضغط عليهم من أجل تبديل خياراتهم السياسية واالنتخابية حتت تأثري اجلوع والقلق
واخل ��وف على املستقبل» ،مطال ًبا «السلطة السياسية وح��اك��م مصرف لبنان واألج�ه��زة
القضائية بالتحرك والعمل لضبط هذا االرتفاع اجلنوني للدوالر ووقف عجلة االحندار الذي
يأخذ البلد حنو اهلاوية والسقوط الكامل».
وت��اب��ع« :اذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون بهذه الطريقة تغيري هوية لبنان املقاوم،
وتعديل موازين القوى ،وحتويل اجمللس النيابي اىل منصة الستهداف املقاومة ،فهم واهمون
وخمطئون ،ومبعزل عن األقلية واألكثرية النيابية ،لن يستطيع أحد تغيري موقع لبنان املقاوم
وثوابته الوطنية».
وختم الشيخ دعموش ق��ائ ً�لا« :إ ّن ح��زب اهلل يعمل مع كل الذين ي��ري��دون فعال مصلحة
لبنان ليكون اجمللس النيابي القادم رهن إرادة اللبنانيني ال مرته ًنا إلرادة اخل��ارج ،ومؤسسة
حتفظ هوية لبنان املقاوم وتعمل على حتقيق مصاحل الشعب اللبناني ال املصاحل األمريكية
أو»االسرائيلية».

 8قتىل عىل األقل جراء انفجار سيارة مفخخة يف
الصومال

مقديشو ـ وك� ��االت :أف ��ادت وسائل
إع�لام بأن مثانية أشخاص على األقل
لقوا مصرعهم ج��راء تفجري انتحاري
قوي تبنته حركة «الشباب» املتطرفة
وس��ط العاصمة الصومالية مقديشو
األرب� � �ع � ��اء .وأك � ��د م ��وق ��ع ( غ ��اروي ��ه)
احمللي :أن التفجري االنتحاري الذي
نفذ بواسطة سيارة مفخخة دوى على
مقربة من مطار مقديشو.
ونقل املوقع عن مصادر خاصة به قوله :إن اهلجوم خلف مثانية قتلى على األقل ،الفتا إىل أن
«الشباب» ادعت أن التفجري استهدف قافلة كانت تقل «مسؤولني بيض».
وأكدت وكالة األنباء الصومالية الرمسية :أن القافلة اليت مت استهدافها تابعة لشركة
«فوال فوال» األمنية اخلاصة اليت تعمل لصاحل وكاالت األمم املتحدة.
من جانبه ،قال املسؤول األمين احمللي ،حممد عبدي ،لوكالة «فرانس برس» إن املعلومات
األولية تشري إىل مقتل ستة أشخاص على األقل وإصابة آخرين جراء التفجري ،باإلضافة إىل
إحلاق دمار يف املنطقة ،غري أن حصيلة الضحايا مرشحة لالرتفاع.

تأجيل املظاهرات املليونية يف العاصمة السودانية
إىل الخميس  13يناير

اخل��رط��وم ـ وك ��االت :أعلنت ق��وى سودانية األرب�ع��اء ،عن تأجيل مظاهرات كانت مقررة
للتعبري عن رفض االنقالب العسكري ،وللمطالبة بنقل السلطة إىل املدنيني بشكل كامل،
فيما عقد القائم بأعمال السفارة األمريكية باخلرطوم براين شوكان مباحثات مع عضو
جملس السيادة االنتقالي اهل��ادي إدري ��س .حيث أك��د األخ�ير ترحيب السلطة االنتقالية
باملبادرة األممية ،ملعاجلة األزمة السياسية الراهنة.
وقالت جلان املقاومة بوالية اخلرطوم يف بيان« :إننا نعلن جلموع الشعب السوداني إلغاء مليونية
 12يناير املعلنة ،واخل��روج إىل الشوارع يف مليونية اخلميس  13يناير ،يف جولة أخ��رى من أجل
إسقاط االنقالب العسكري» ،مربرة قراراها بالقول إن «احلرب خدعة» ،على حد وصفها.
وأكد البيان أن «الفعل الثوري يتخذ أشكاال عديدة جتتمع كلها يف اهلدف النهائي ،وهو
إسقاط االنقالب العسكري وتصفية أركانه».
يشار إىل أن السلطات السودانية أعلنت الثالثاء ،عن إغالق جسرين بالعاصمة اخلرطوم،
عشية دع��وة أطلقتها تنسيقيات جل��ان مقاومة مدينة اخل��رط��وم ،للمشاركة يف مظاهرات
مليونية األربعاء .وتتزامن هذه الدعوات مع تقديم األمم املتحدة مبادرة حلل األزمة الراهنة
يف السودان ،عرب إجراء مشاورات وحوار بني مجيع األطراف السودانية.

