
استمرار االشتباكات في اليمن

alwasat.com.kw

إندونيسيا تراجع قرار اإلفراج املبكر عن أبو بكر باعشير
قالت السلطات إن إندونيسيا تراجع قرارا مبنح رجل 
الدين املتشدد أبو بكر باعشير الذي له صلة بتفجيرات 
بالي عام 2002 إفراجا مؤقتا بعد أن أثارت أنباء إطالق 
سراحه ان��ت��ق��ادات. وك��ان الرئيس جوكو وي���دودو قال 
األسبوع املاضي إن باعشير )81 عاما( سُيمنح إفراجا 

مبكرا مؤقتا ألسباب إنسانية، مستشهدا بكبر سنه وسوء 
حالته الصحية. وقال مستشار قانوني لويدودو إن رجل 

الدين سيحصل على إفراج غير مشروط.
وقال وزير األمن ويرانتو إن احلكومة ستراجع قرار 
اإلفراج غير املشروط. وأضاف في بيان ”طلب الرئيس من 

املسؤولني املعنيني إجراء مراجعة أدق وأشمل على الفور 
للرد على الطلب“.

وتابع أن السلطات ”تبحث عناصر مثل بانكسيال“ 
وهي أيدولوجية الدولة العلمانية التي تطالب كل مدان 

بالتعهد بالوالء ولكن باعشير رفض مرارا االعتراف بها.

8 من ميليشيات احلوثي االنقالبية في تعز اليمنية مقتل 

قوات الشرعية تسيطر على اخلط الدولي  بني صعدة والبقع
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ك������ام������ي������رت ي������زع������ج »احل����������وث����������ي«.. 
30 نائبًا بصنعاء وتهديدات تطال 

كشف نائب رئيس البرملان اليمني محمد الشدادي، أن أعضاء 
املجلس املقيمني في مدينة صنعاء اخلاضعة لسيطرة امليليشيات 

احلوثية، تعرضوا لتهديدات حوثية.
وق��ال ال��ش��دادي إن ثالثني نائباً مقيمني ف��ي صنعاء هددهم 
االنقالبيون بالقتل وتفجير منازلهم، وأكد أن املجلس يعول على 
تدخل املبعوث األممي للضغط على امليليشيات لوقف جتاوزاتها، 

وترك احلرية للنواب في البقاء أو الرحيل من صنعاء.
تأتي تلك االنتهاكات بالتزامن مع بدء مبعوث األمم املتحدة إلى 
اليمن مارتن غريفثس، زي��ارة جديدة إلى صنعاء للدفع قدماً في 

اجتاه تطبيق اتفاق احلديدة.
فيما أعلنت ميليشيات احلوثي أنها أبلغت نائب املبعوث األممي 
إل��ى اليمن، اعتراضها على كبير املراقبني في احل��دي��دة، باتريك 

كاميرت، واتهمته باالنحياز لدول التحالف الذي تقوده السعودية.
واتهم األم��ني العام للمكتب السياسي مليليشيا احلوثي فضل 
أبوطالب كاميرت باإلنحياز لدول التحالف، زاعماً أنه يحاول حرف 
مسار اتفاق احلديدة، ومشدداً على أنه ال مكان لهادي وعلي محسن 

األحمر في العملية السياسية القادمة.

ال���س���ل���ط���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ت���ب���ل���غ ت����رام����ب 
بالتوقف عن قبول املساعدات األميركية

  
قالت مصادر عبرية إن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب، 
أنها سترفض بدايًة من نهاية الشهر احلالي أي مساعدات مالية من 
أمريكا، بسبب مصادقة الكونغرس األمريكي على القانون الذي 

يعرض السلطة إلمكانية رفع شكاوى تعويضات هائلة ضدها.
وأش����ارت إل��ى أن ال��ق��رار الفلسطيني سيمس ب��ق��وات االم��ن 
الفلسطينية التي تتولى التنسيق األمني مع اجليش اإلسرائيلي 
وجهاز الشاباك، وحتصل على عشرات ماليني الدوالرات سنوياً من 

أمريكا.

ال����������ع����������راق: وث�����ي�����ق�����ة ت�����ك�����ش�����ف م����رش����ح����ي 
عبداملهدي للعدل والتربية

كشفت وثيقة ص��ادرة من مكتب رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد املهدي، 
تقدميه مرشحني لشغل منصبي وزارتي التربية والعدل.

وجاء في الوثيقة أنه بعد املشاورات مع القوى السياسية، مت ترشيح 
سفانة حسني احلمداني كوزيرة للتربية، والقاضي أركان قادر بيباني 

لشغل منصب وزارة العدل.
وأوضحت الوثيقة أنه مت تدقيق أسماء املرشحني من قبل جهاز األمن 
الوطني وهيئة النزاهة وهيئة املساءلة والعدالة، مشيراً إلى أنه سيرسل 

أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع بأقرب فرصة.
يذكر أن مجلس ال��ن��واب ك��ان ص��ّوت على مترير شيماء احليالي 
مرشحة كتلة البناء كوزيرة للتربية، إال أن��ه بعد ع��دة أي��ام تبنّي أن 
احليالي كانت على ارتباط مع تنظيم داعش من خالل أخيها الذي كان 

يعمل مهندساً في دائرة ماء املوصل إبان احتالل داعش للموصل.
ووفقاً للمصادر، ف��إن احلمداني )57 عاما( حاصلة على شهادة 
بكالوريوس في اللغة اإلجنليزية، مت ترشيحها من قبل خميس اخلنجر 

زعيم كتلة املشروع العربي، الذي كان رّشح »احليالي« لذات املنصب.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن حتالف اإلصالح 
كان عمل على كسب وزارة التربية لصالح حتالف القرار الذي يتزعمه 
نائب رئيس اجلمهورية السابق أسامة النجيفي، لكنه لم يتمكن من ذلك.

من جهة أخ��رى، نفى حزب االحت��اد الوطني الكردستاني واحلزب 
الدميقراطي الكردستاني، أن يكون القاضي أركان قادر بيباني مرشحهم 
لوزارة العدل، مستغربني من إجراء رئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي، 
إذ إنه بحسب التقسيم السياسي فإن املنصب يعود إلى أحدهما كحصة 

للمكون الكردي.
وأكد احلزبان أن املرشح هو قاٍض من محافظة كركوك، وال ينتمي 
ألي��ة جهة أو ح��زب سياسي، مشيرين إل��ى ع��دم وج��ود أي معلومات 

إضافية عنه.

100 أسير فلسطيني في سجن عوفر إصابة أكثر من 

ذك��ر ن��ادي االس��ي��ر الفلسطيني ان اكثر من 
100 اسير اصيبوا جراء االقتحامات املتتالية 
التي نفذتها قوات القمع التابعة الدارة معتقالت 
االحتالل على اقسام االسرى في سجن )عوفر( 

املقام على اراضي رام الله.
وق���ال ف��ي ب��ي��ان صحفي ان »ق����وات القمع 
االسرائيلية استخدمت خالل االقتحام الرصاص 

املطاطي وقنابل ال��غ��از وال��ص��وت وال��ه��روات 
وال��ك��الب«. واض���اف ان غالبية االص��اب��ات في 
صفوف االسرى كانت بالرصاص املطاطي ونقل 
ع��دد منهم ال��ى املستشفيات التابعة لالحتالل 
موضحا ان البعض منهم اعيد الى السجن فيما ال 

يزال نحو 20 منهم في املستشفيات.
وقال نادي االسير ان هذا االعتداء لم يشهده 

االس��رى منذ اكثر من عشر سنوات االم��ر الذي 
ينذر باخلطورة الشديدة على حياة االس��رى 
ومصيرهم. وطالب املؤسسات احلقوقية وعلى 
رأسها الصليب االحمر الدولي بضرورة التدخل 
لوقف التصعيد واالعتداء الوحشي الذي يتعرض 
له اسرى معتقل »عوفر« الذي حتتجز سلطات 

االحتالل فيه نحو 1200 اسير.

تظاهرات ليلية .. وجرعة تهدئة من »املؤمتر«

السودان: مخطط لتأجيج األوضاع عبر استهداف نوعي
قالت وزارة االع���الم السودانية ان هناك مخطط 
لتاجيج االوض��اع في السودان عبر عمليات استهداف 

نوعية ضد احملتجني في االيام املقبلة.
واض��اف وزي��ر الدولة ب��وزارة االع��الم واالتصاالت 
وتقنية املعلومات مأمون ابراهيم في مؤمتر صحفي 
ان جزءا من مسار تأجيج الواقع يقوم على االستهداف 
النوعي بشكل مباشر الطفال ونساء واطباء الفتا الى 
انهم رصدوا 28 من عناصر احلزب الشيوعي وحركة 
عبدالواحد محمد نور املتمردة يقومون بسلوك منحرف 
قامت السلطات في ضبطهم واتخاذ االجراءات القانونية 
ال��الزم��ة. من جانبه اعلن جتمع املهنيني السودانيني 
املعارض وفاة احد املصابني في احتجاجات اخلميس 
املاضي متاثرا باصابته داعيا التجمع الى املشاركة 

في تشييعه . واعلنت السلطات السودانية مقتل 26 
واعتقال اكثر من 800 شخص منذ بدء االحتجاجات التي 
دخلت اسبوعها اخلامس فيما تقول املعارضة السودانية 
ان من قتلوا في االحتجاجات اكثر من 40 شخصا على 

االقل اضافة الى اعتقال اكثر من الف متظاهر.
ودع��ا جتمع املهنيني السودانيني وثالثة حتالفات 
معارضة للحكومة إلى تظاهرات جديدة، في اخلرطوم 
وأم درمان. وتعهد التجمع باالستمرار في االحتجاجات 
حتى حتقيق املطالب بتنحي الرئيس عمر البشير مع 
اإلعالن عن تسيير تظاهرات في »أم بدة« في أم درمان 

و«احلاج يوسف« في اخلرطوم بحري.
يذكر أنه من املقرر تنظيم مزيد من التظاهرات »في 
جميع أنحاء بلدات وم��دن ال��س��ودان«، وف��ق ما أعلن 

االحتاد األسبوع املاضي.
من جانبه، أعلن حزب املؤمتر الوطني احلاكم في 
ال��س��ودان إطالقه مبادرة جلمع الشمل في ظل موجة 
االحتجاجات الراهنة. وقال احلزب إن املبادرة تخاطب 
أبناء الوطن كافة وتهدف إلى احلفاظ على التماسك 
االجتماعي من خالل جهود يقودها رجال اإلدارة األهلية.

إلى ذلك، أعلن وزير العمل وتنمية املوارد البشرية، 
بحر إدريس أبوقردة، تطبيق عالوة إزالة مفارقة األجور 
للعاملني بالدولة اعتباراً من يناير اجل��اري. وقال إن 
احلكومة تعلم أن العالوة لن حتل اإلشكالية االقتصادية 

للعاملني، لكنها محاولة ومساهمة لسد الفجوة.
كما أش��ار إلى أن برنامج اإلص��الح ميضي لتحسني 

األجور خالل املرحلة املقبلة.

من جهته، قال مدير ديوان شؤون اخلدمة، أحمد علي 
عبدالرحمن، إن الديوان شرع في إص��دار التصديقات 
اخلاصة بتطبيق العالوة للوحدات احلكومية. ودعا 
ال��وح��دات احلكومية إلرس���ال كشوفاتها اخلاصة 

بالعاملني إلجازتها من الديوان.
وك��ان مئات السودانيني ت��ظ��اه��روا، ف��ي مدينة أم 
درمان، بعد أن حتول تشييع جثمان الطالب الفاحت عمر 
منير الذي أعلنت جلنة أطباء السودان املركزية، وفاته 
متأثرا بجراح أصيب بها خالل احتجاجات اخلميس في 

اخلرطوم، لتظاهرات عّمت أحياء عدة في املدينة.
وحمل احملتجون احلكومة مسؤولية قتله، في حني 
نفت احلكومة تلك االت��ه��ام��ات، متهمة مندسني بقتل 

احملتجني، معلنة تشكيلها جلنة للتحقيق في مقتلهم.

بيدرسون من موسكو: يجب حتقيق شروط عودة الجئي سورية

أنقرة  والتنمية«:  »العدالة 
التهديد  إزال����ة  ع��ل��ى  ع��ازم��ة 

القائم شرق الفرات
شدد املبعوث األممي اجلديد إلى سوريا غير بيدرسون على 
ض��رورة تطبيق ال��ق��رار األمم��ي 2254 لضمان ع��ودة الالجئني 

السوريني إلى بالدهم.
وأكد خالل لقاء جمعه، مع وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفروف، عزمه العمل مع روسيا على »إعادة إطالق عملية التسوية 

السياسية« حول سوريا.
وقال الدبلوماسي النرويجي إن على روسيا واألمم املتحدة 
أن تضطلعا بدور رئيسي في تسوية األزمة في سوريا وإجناح 

العملية السياسية هناك.
وأض��اف: »أعتزم الحقاً تطوير العالقات بني روسيا واألمم 
املتحدة وتعزيزها. أعتقد أنه ينبغي على كل من األمم املتحدة 
وروسيا لعب ال��دور الرئيسي في دف��ع العملية السياسية في 

سوريا قدماً«.
كما أع��رب عن أمله في أن تعمل روسيا واألمم املتحدة على 
أس��اس ق��رار مجلس األم��ن ال��دول��ي رق��م 2254، »إلع���ادة إطالق 
العملية السياسية وحتقيق شروط عودة الالجئني إلى احلياة 

الطبيعية في سوريا«.
وكان بيدرسون قد تسلم منصبه خلفاً للدبلوماسي اإليطالي 

ستيفان دي ميستورا الذي آثر إنهاء مهمته في نهاية 2018.
وف��ي ديسمبر لم تتمكن روسيا وإي��ران وتركيا من االتفاق 
على تشكيل جلنة دستور تشرف عليها األمم املتحدة، في إطار 

مفاوضات آستانا.
وفي سياق اخر قال عمر جليك املتحدث باسم »حزب العدالة 
والتنمية« التركي ، إن الوضع القائم في الشمال السوري ومناطق 
شرق الفرات، يشكل تهديدا من الدرجة األولى لتركيا، وأن أنقرة 

عازمة على إزالة هذا التهديد.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده جليك، في مقر احلزب احلاكم 

بالعاصمة أنقرة.
وجتري تركيا استعدادات لتنفيذ عملية شمالي سوريا، ضد 
تنظيم »ي ب ك/ب��ي كا ك��ا« اإلره��اب��ي، ال��ذي يحتل في الشمال 

والشمال الشرقي نحو ربع مساحة البالد.
وأوضح جليك أن تركيا تعتقد بأن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، سيصر على قرار سحب قوات بالده من األراضي السورية.

وأض��اف أن تركيا لديها القدرة على مواصلة مكافحة تنظيم 
داعش اإلرهابي في سوريا.

وتابع قائاًل: »ك��ل من يتحدث عن وح��دة سوريا وأراضيها 
وسيادة شعبها يجب أن يتخذ موقفا مبدئيا جتاه التنظيمات 
اإلرهابية«. وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس رجب 
طيب أردوغ��ان أبلغ نظيره األمريكي دونالد ترامب في اتصال 

هاتفي استعداد تركيا لتولي األمن في منطقة منبج السورية.

قوات االحتالل تعتدي على فلسطينيني

أعلنت غرفة عمليات اجليش الليبي متّكن الوحدات العسكرية التابعة 
لغرفة عمليات عمر املختار في درنة والقوة املساندة لها من القضاء على 
اإلرهابيني عمر جمعة الشعاللي ومحمد الطشاني. يشار إلى أن اإلرهابيني 
من أخطر العناصر املتطرفة املختبئة في حي املدينة القدمية مبدينة درنة، 

ومت القضاء عليهما خالل عملية نوعية في وقت متأخر من الليلة املاضية. 
وب��دأ اجليش الليبي عملية عسكرية في بنغازي ضد تنظيم »أنصار 
الشريعة« وحلفائه من قوات »مجلس شورى ثوار بنغازي« أطلق عليها 
اسم »عملية الكرامة« في مايو عام 2014. واص��ل نائب رئيس ال��وزراء 

اإليطالي ماتيو سالفيني حربا كالمية بني روما وباريس وقال إن فرنسا 
ال ترغب في تهدئة األوضاع في ليبيا التي ميزقها العنف بسبب مصاحلها 
في قطاع الطاقة. وقال سالفيني للقناة التلفزيونية اخلامسة ”في ليبيا.. 
فرنسا ال ترغب في استقرار الوضع رمبا بسبب تضارب مصاحلها النفطية 
مع مصالح إيطاليا“. كانت وزارة اخلارجية الفرنسية استدعت السفيرة 
اإليطالية بعد أن اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس ال��وزراء 
اإليطالي، باريس بإشاعة الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق املهاجرين 

بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

اجليش الليبي يقتل إرهابيني خالل عملية نوعية بدرنة

سيطرت قوات اجليش الوطني اليمني، على اخلط الدولي 
الذي يربط مدينة صعدة مبديرتي كتاف والبقع، بعد أن دحرت 

ميليشيات احلوثي االنقالبية اإلرهابية املدعومة من إيران.
وأوضح قائد كتائب املدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد 
الواصلي في تصريح ملوقع »سبتمبر نت« التابع لوزارة الدفاع 
اليمنية، أن اجليش الوطني اليمني سيطر بشكل كامل على ما 
تبقى من سلسلة جبال املليل مبديرية كتاف، وتقدم إلى اخلط 
اإلسفلتي املؤدي إلى مدينة صعدة، ونصبوا فيه أولى النقاط 

العسكرية.
وأوض��ح الواصلي أن وح��دات اجليش اليمني عثرت على 
مخزن لألسلحة مبختلف أنواعها للميليشيات االنقالبية 
اإلرهابية في موقع الكلية القريب من اخلط اإلسفلتي، الفتا إلى 
أن امليليشيات اإلرهابية التابعة إليران تكبدت خسائر كبيرة 

في األرواح والعتاد، إضافة إلى أسر عدد من عناصرها.
وقتل ثمانية من عناصر ميليشيات احلوثي االنقالبية 
اإلرهابية املدعومة من إي��ران، في مواجهات مع قوات اجليش 

الوطني اليمني جنوب شرقي محافظة تعز.
وذكر موقع »سبتمبر نت« التابع ل��وزارة الدفاع اليمنية، 
أن قتلى امليليشيات االنقالبية سقطوا أثناء محاولتهم التسلل 
باجتاه مواقع في تباب )مزعل، والصاحلني، واملغربة( بجبهة 
الشقب شرق مديرية صبر امل��وادم، مضيًفا أن ق��وات اجليش 
اليمني رصدت محاولة امليليشيات اإلرهابية، وأجبرتها على 

التراجع والفرار بعد أن قتلت 8 من عناصرها وأصابت آخرين.
وُتعد جبهة الشقب البوابة الرئيسية ملديرية صبر املوادم 

التي تطل على مدينة تعز بأكملها.


