جيش االحتالل يشن غارات على قطاع غزة

شنت مقاتالت إسرائيلية ،أمس اإلثنني ،غارات على قطاع
غزة ،ردا على إطالق صاروخني سقطا على شاطئ مدينة إسدود.
وقال أفيخاي أدرعي ،الناطق باسم اجليش اإلسرائيلي ،في
تصريح مقتضب نشره على حسابه في فيس بوك إن طائرات
حربية شنت غارات على “ورشات حلفر أنفاق” تابعة حلركة
ملقاومة اإلسالمية “حماس”.
وأض��اف إن الغارات جاءت ردًا على “الهجوم الصاروخي
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(ال��ذي انطلق) من قطاع غزة نحو منطقة البحر ،بالقرب من
مدينة إسدود الليلة املاضية”.
وك��ان أدرع��ي قد ق��ال في وق��ت سابق إن��ه مت رص��د “إطالق
صاروخي من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من
نْ
مدينة إسدود”.
وفي قطاع غ��زة ،أف��اد مراسل وكالة األناضول أن طائرات
(أراض
ٍ
إسرائيلية بدون طيار ،وأخرى حربية قصفت منطقتني

مفتوحة) ،تقعان شرقي مدينتي رف��ح وخانيونس جنوبي
القطاع ،دون أن يتم اإلبالغ عن وقوع إصابات.
وأضاف املراسل أن املوقع األول الذي تعرض للقصف ،يقع
في منطقة “كرم أبو معمر” احلدودية شرقي رفح؛ أما الثاني،
فيقع في منطقة “أبو هدّاف” ببلدة القرارة احلدودية ،شرقي
مدينة خانيونس .وأوضح أن القصف تسبب في إحلاق أضرار
كبيرة في املوقعني ومحيطهما.
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انتشار للجيش أمام املنشآت العامة حتسب ًا «ألعمال الشغب»

تونس :تواصل احتجاجات «كسر حظر التجوال»
ت��وق�ي��ف أك�ث��ر م��ن  200شخص
في االحتجاجات

قال مسؤول ب��وزارة الداخلية التونسية ،إنه “مت توقيف ما يزيد
 200شخص في أحداث اعتداءات الليلة املاضية على األمالك العامة
واخلاصة” ،على خلفية رفض محتجني لتدابير فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريح لألناضول أدل��ى بهالناطق باسم الداخلية
التونسية خالد احليوني.
وشهدت أحياء بالعاصمة تونس وبعض احملافظات ،احتجاجات
وسط صدامات مع رج��ال األم��ن ،على خلفية رفض تدابير كورونا.
وأضاف احليوني أن “الوحدات األمنية تدخلت حلماية املمتلكات العامة
واخلاصة من التخريب”.
وحول ما إذا كانت هناك خلفيات سياسية لألحداث ،قال احليوني:
“نحن واجهنا أوضاعا على األرض متثلت في أعمال تخريب تصدينا
لها ،والنيابة العمومية (القضاء) هي التي ستبحث في خلفيات
األحداث”.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية ،فرض حظر شامل ملدة  4أيام
اعتبارا من اخلميس ،وانتهى اليوم األحد في السادسة صباحا بالتوقيت
احمللي ( 5.00تغ) ضمن حزمة إجراءات ملجابهة كورونا.
وحتى  ،بلغ عدد اإلصابات بكورونا في تونس  ،177.231توفي
منهم  5616وتعافى.127.854 ،

عُ �م��ان :ت�ع�ي�ين رئ �ي��س أرك ��ان ج��دي��د
للجيش وقائدي للطيران والبحرية
مظاهرات في تونس

ش��ه��دت أح��ي��اء بالعاصمة ت��ون��س وبعض
احملافظات ،احتجاجات ليلية لليوم الرابع،
وس��ط ص��دام��ات مع رج��ال األم��ن ،على خلفية
رف��ض حظر التجوال امل��ف��روض ضمن تدابير
كورونا.
وح��س��ب م��راس��ل األن��اض��ول خ��رج عشرات
الشبان إلى شورارع أحياء مثل “حي التّضامن”
و”شباو” و”سيدي حسني” املتاخمة للعاصمة
وأحياء أخرى عديدة في نابل (شرق) وسليانة
(غرب).
وووقعت مصادمات مع قوات األمن في عدة
مناطق عقب استخدامها الغاز املسيل للدموع
لتفريق احملتجني ،وفق مراسل األناضول.
وب��دأت االحتجاجات الليلية اخلميس ،مع
انطالق حظر التّجول الذي أقرته احلكومة ،من
الرابعة عصرا ( 15.00ت.غ) حتى السادسة
صباحا بالتوقيت احمللي ( 05.00ت .غ).

واألحد ،قال الناطق باسم الداخلية التونسية
خالد احليوني ،لألناضول“ :مت توقيف ما يزيد
 200شخص في أحداث اعتداءات الليلة املاضية
على األمالك العامة واخلاصة”.
وح��ول ما إذا كانت هناك خلفيات سياسية
ل�لأح��داث ،أض���اف احل��ي��ون��ي“ :نحن واجهنا
أوضاعا على األرض متثلت في أعمال تخريب
تصدينا لها ،والنيابة ستبحث ف��ي خلفيات
األحداث” .وإج��م��ال��ي إص��اب��ات ك��ورون��ا في
تونس ارتفع إلى  ،180.090منها  5.692وفاة،
و 128.992حالة تعاف.
ومنذ نحو شهرين تشهد تونس ،احتجاجات
قطاعية ومهنية في عدد منت املناطق للمطالبة
بتحسني ظ��روف العيش وتوفير ف��رص عمل
للعاطلني ،بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة
التي أطاحت بالنظام السابق ،لتمهد النتقال
سياسي يواجه بعد صعوبات اقتصادية.

الصومال :مصرع  6جنود
في هجوم حلركة «الشباب»
لقي  6جنود صوماليني ،حتفهم في هجوم نفذته حركة “الشباب”
اإلرهابية ،ضد موكب رئيس بلدية شبيلى السفلى جنوبي البالد.
ووفق املعلومات التي حصلت عليها األناضول من مصادر أمنية،
تعرض موكب رئيس بلدية شبيلى السفلى ،عبد القادر سيدي ،لهجوم
مسلّح ،خالل توجهه إلى قاعدة “بلدوجلي” اجلوية.
وأسفر الهجوم املسلّح عن مصرع  6جنود ،وإصابة  4آخرين،
بينهم قائد عناصر القوات اخلاصة الصومالية.
ونقل اجلنود املصابون إلى العاصمة مقديشو ،على منت مروحية
هليكوبتر ،فيما جنا سيدي من الهجوم دون إصابات .وتبنّت حركة
“الشباب” الهجوم على موكب سيدي.
ومنذ س��ن��وات ،يخوض الصومال حربا ض��د “الشباب” التي
تأسست مطلع  ،2004وه��ي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم
“القاعدة” ،وتبنت العديد من العمليات اإلرهابية التي أودت بحياة
املئات.
وتزداد العمليات األمنية التي تنفذها قوات احلكومة مؤخرا ،في
محاولة لدحر مسلحي “الشباب” في القرى والبلدات اجلنوبية.

وأعلن رئيس احلكومة هشام املشيشي ،إجراء
تعديل وزاري شمل  11حقيبة (من أصل ،)25
مقدما وعودا بإجنازات في مستويات اجتماعية
واقتصادية.
وأعلنت وزارة ال��دف��اع التونسية ،انتشار
وحدات عسكرية أمام املنشآت العامة ومقرات
السيادة ،حتسبا ألعمال الشغب .جاء ذلك في
تصريحات للناطق باسم الوزارة ،محمد زكري
إلذاعة “موزاييك” اخلاصة.
مت نشر وح��دات عسكرية أمام
وقال زكري “ ّ
منشات عمومية وم��ق��رات س��ي��ادة ف��ي والي��ات
سليانة (ش��م��ال غ���رب) وال��ق��ص��ري��ن(غ��رب)
وب��ن��زرت (ش��م��ال) وس��وس��ة ( ش��رق) حتسبا
ألع��م��ال الشغب التي ميكن أن تستهدف هذه
املنشآت”.
وأض��اف أن” ق��وات اجليش الوطني بصدد
املشاركة في دوري��ات مشتركة في كافة جهات

اجلمهورية” .وجت���ددت االحتجاجات مساء
األح��د في ع��دة مناطق من تونس وب��ث نشطاء
على “فيسبوك” أعمال نهب حمل�لات جتارية
كبرى لعالمة جتارية معروفة.
وقال الناطق باسم الداخلية ،خالد احليوني،
لألناضول ،إنه “مت توقيف ما يزيد  200شخص
في أحداث اعتداءات الليلة املاضية على األمالك
العامة واخلاصة” ،على خلفية رفض محتجني
لتدابير فيروس كورونا.
وشهدت أحياء بالعاصمة تونس وبعض
احملافظات ،احتجاجات وسط صدامات مع رجال
األمن ،على خلفية رفض تدابير كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية ،فرض حظر
شامل ملدة  4أيام اعتبارا من اخلميس ،وانتهى
اليوم األح��د في السادسة صباحا بالتوقيت
احمللي ( 5.00تغ) ضمن حزمة إجراءات ملجابهة
كورونا.

السودان يناشد إثيوبيا االنسحاب
من «مواقع ال زالت حتتلها»

مقتل شرطي وإصابة مدنيني
اثنني بهجوم مسلح شمالي العراق
قُتل شرطي وأ ُصيب مدنيان ،إثر هجوم مسلح استهدف منزال كانوا
بداخله ،في محافظة صالح الدين ،شمالي العراق.
وق��ال مصدر أمني في شرطة احملافظة ،لألناضول ،إن “مسلحني
يُعتقد انتمائهم لتنظيم داعش اقتحموا منزلاً لعنصر شرطة في ناحية
يثرب جنوبي محافظة صالح الدين ،وأطلقوا الرصاص على ساكنيه”.
�ض��ل ع��دم كشف هويته ك��ون��ه غير مخوّل
وأوض���ح امل��ص��در  -ف� ّ
بالتصريح لوسائل اإلع�لام  -أن “الهجوم أسفر عن مقتل عنصر في
الشرطة وإصابة مدنيني اثنني بجروح بليغة نُقال على إثرها إلى
املستشفى”.
ومنذ العام امل��اض��ي ،تكثف ال��ق��وات العراقية عمليات التمشيط
واملداهمة ملالحقة فلول “داعش” بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات
مسلحني يشتبه بأنهم من التنظيم ،ال سيما في “مثلث املوت” بني
محافظات كركوك وصالح الدين (شمال) وديالى (شرق).
وأعلن العراق عام  2017حتقيق النصر على “داعش” باستعادة
كامل أراض��ي��ه ،التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البالد اجتاحها
التنظيم صيف .2014
إال أن التنظيم اإلرهابي ال ي��زال يحتفظ بخاليا نائمة في مناطق
واسعة بالعراق ويشن هجمات بني فترات متباينة.

ال �ي �م��ن :اجل �ي��ش ي�ع�ل��ن م�ق�ت��ل ق��ائ��د
حوثي بارز إثر معارك باحلديدة

ال� �س� �ع ��ودي ��ة :إص ��اب ��ة  3م��دن �ي�ين
بقذيفة حوثية استهدفت جازان
أعلنت السعودية ،إصابة  3مدنيني جراء سقوط قذيفة أطلقتها
جماعة احلوثي من اليمن على منطقة ج��ازان ،جنوبي البالد ،وفق
إعالم حكومي.
وقالت قناة “اإلخبارية” السعودية (حكومية) ،إن “مقذوفا
عسكريا أطلقه احلوثيون على قرية حدودية مبنطقة جازان ،أدى إلى
إصابة  3مدنيني”.
ولم تذكر القناة طبيعة اإلصابات أو احلالة الصحية للمصابني،
فيما لم يصدر على الفور تعليق من جماعة احلوثي بهذا الشأن.
وبشكل متكرر يطلق احلوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات
وطائرات مسيرة على مناطق سعودية ،خلف بعضها خسائر بشرية
ومادية .وتقول اجلماعة ،إن “هذه الهجمات تأتي ردا على غارات
التحالف املستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن”.
ومنذ مارس  2015ينفذ حتالف عربي ،بقيادة اململكة ،عمليات
عسكرية في اليمن دعما للقوات احلكومية ،في مواجهة احلوثيني،
املسيطرين على عدة محافظات ،بينها العاصمة صنعاء ،حتتوي على
أكثر من نصف سكان البالد.
وأدت احلرب العنيفة املتواصلة في البالد إلى إحدى أسوأ األزمات
اإلنسانية بالعالم ،حيث ب��ات  80باملئة من السكان بحاجة إلى
مساعدات إنسانية ،ودفع الصراع املاليني إلى حافة املجاعة.

أعلنت سلطنة عمان ،تعيني رئيس أرك��ان جديد للجيش وقائدين
لسالحي الطيران والبحرية .جاء ذلك في مرسومني سلطانيني أصدرهما
سلطان البالد هيثم بن طارق ،وفق ما أوردته وكالة األنباء الرسمية.
وقضى املرسوم األول بـ”ترقية اللواء الركن بحري عبد الله بن
خميس الرئيسي إلى رتبة فريق ،وتعيينه رئيسا ألركان قوات السلطان
املسلحة”.
فيما قضى الثاني بـ”ترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر
الرحبي إلى رتبة لواء ،وتعيينه قائدا للبحرية ،وترقية العميد الركن
طيار خميس بن حمّاد الغافري لرتبة ل��واء ،وتعيينه قائدا لسالح
اجلو”.
وقبل أسبوع ،أصدرت السلطنة ،آلية جديدة النتقال احلكم ،تتضمن
تعيني أكبر أبناء السلطان سنا وليا للعهد ،في إطار إجراء تعديالت
تشمل آليات انتقال والية احلكم في البالد ومهام ولي العهد.
ونظـام احلكم بالسلطنة“ ،سلطاني وراث��ي في الذكور من ذرية
السيد تركي بن سعيد بن سلطان ،ويشترط فيمن يختار لوالية احلكم
من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقال وابنا شرعيا ألبوين عمانيني
مسلمني”.

قوات اجليش السوداني على احلدود

ناشد وزير الدفاع السوداني ،يس إبراهيم يس ،إثيوبيا
سحب قواتها “في ما تبقي من مواقع ال زالت حتتلها”.
وتقول اخلرطوم إنها استعادت أراض سودانية كانت
تسيطر عليها “مليشيات إثيوبية” منذ نحو  20عاما،
بينما تقول أديس أبابا إن اجليش السوداني استولى على
معسكرات داخل األراضي اإلثيوبية.
وعقب اجتماع ملجلس الدفاع واألم��ن (أعلى هيئة أمنية
بالسودان) ،ق��ال “يس” إن إثيوبيا تقوم بتعبئة وحشد
عسكري “في املناطق املواجهة لقواتنا في (منطقة) الفشقة
(شرق)” ،وفق بيان ملجلس السيادة.
وأض���اف“ :رغم ذل��ك نؤكد أن قواتنا ستظل باقية في
أراضيها حفاظا على السيادة التي نصت عليها املواثيق
واالتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان ألراضي الفشقة”.
وناشد أديس أبابا “سحب قواتها في ما تبقى من مواقع ال
زالت حتتلها في مناطق مرغد وخور حمر وقطران (شرق)
بأسرع ما ميكن ،التزاما باملعاهدات الدولية ،واستدامة

لعالقات حسن اجلوار” .وش��ه��دت احل���دود السودانية
اإلثيوبية تطورات ملفتة ،انطلقت شرارتها بهجوم مسلح
استهدف قوة للجيش السوداني في جبل “طورية” (شرق)،
منتصف ديسمبر املاضي .وفي  31ديسمبر املاضي ،أعلن
وزير اخلارجية السوداني ،عمر قمر الدين ،سيطرة اجليش
على كامل أراضي بالده احلدودية مع إثيوبيا.
وتتهم اخل��رط��وم اجليش السوداني بدعم “مليشيات
إثيوبية” تستولي على أراض���ي م��زارع�ين سودانيني في
“الفشقة” ،بعد طردهم منها بقوة السالح ،وهو ما تنفيه
أديس أبابا ،وتقول إنها “جماعات خارجة عن القانون”.
واألربعاء ،اتهم السفير اإلثيوبي لدى اخلرطوم ،بيتال
أميرو ،اجليش السوداني باالستيالء على  9معسكرات داخل
أراضي إثيوبيا منذ نوفمبر املاضي .جاء ذلك غداة تصريح
لرئيس املفوضية القومية للحدود بالسودان ،معاذ تنقو،
الثالثاء قال فيه إنه “ال توجد قوات سودانية في إثيوبيا ،هي
موجودة بالسودان وتعرف جيدا حدود بالدها”.

أعلن اجليش اليمني ،أمس اإلثنني ،مقتل قائد عسكري بارز بجماعة
احلوثي ،إثر معارك مبحافظة احلديدة ،غربي البالد.
جاء ذلك وفق املوقع اإللكتروني لـ”ألوية العمالقة” التابعة للجيش
اليمني ،فيما لم تصدر جماعة احلوثي إفادة رسمية بشأن ذلك حتى
الساعة ( 6:50ت.غ).
ونقل املوقع عن مصدر عسكري لم يسمه قوله“ :لقى قائد كتيبة
التدخل السريع ملليشيا احلوثي ،أبو طه املرتضى ،مصرعه في مديرية
الدريهمي جنوب احلديدة (غرب)”.
وأضاف“ :مت ذلك خالل محاولة هجوم فاشلة ملليشيا احلوثي على
مديرية الدريهمي” ،دون تفاصيل أكثر.
ومنذ يومني ،تصاعدت حدة املعارك بني اجليش اليمني واحلوثيني
مبحافظة احلديدة ،ما أسفر عن سقوط عشرات بني قتيل وجريح من
الطرفني.
 ،أعربت بعثة االمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة “أومنها” ،عن قلقها
إزاء اندالع اشتباكات عنيفة وخروق لوقف إطالق النار في املديريات
اجلنوبية من احلديدة.
ودعت البعثة في بيان“ ،أطراف الصراع إلى ضبط النفس والتمسك
بالتزاماتها مبوجب وقف إط�لاق النار ،ومنع زي��ادة التصعيد الذي
سيؤدي حتما إلى مزيد من املعاناة والتأثير على املدنيني”.
ومنذ نحو  7سنوات ،يشهد اليمن حربا ،أودت بحياة  233ألف
شخص ،وبات  80باملئة من السكان ،البالغ عددهم نحو  30مليون
نسمة ،يعتمدون على املساعدات للبقاء أحياء ،في أسوأ أزمة إنسانية
بالعالم ،وفق األمم املتحدة.

