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قت��ل جندي �سعودي عند نقطة مراقبة حدودية مع اليمن 
اث��ر تب��ادل اطالق ن��ار م��ع متمردي��ن حوثي��ن ال�سبت، 
بح�س��ب ما نقل��ت وكالة االنب��اء ال�سعودي��ة الر�سمية عن 

وزارة الداخلية.
وقال��ت الوزارة "تعر�ض اح��د املراكز احلدودية املتقدمة 
الط��الق ن��ار ع��ر احل��دود م��ن عنا���ر حوثي��ة داخل 
االرا�س��ي اليمني��ة حي��ث مت التعام��ل م��ع املوق��ف مب��ا 
يقت�سيه بالرد على م�سدر النريان باملثل وال�سيطرة على 

املوقف".
ا�ساف��ت ان تبادل اطالق الن��ريان ادى اىل ا�سابة جندي 

اإىل امل�ست�سفى". "وا�ست�سهاده قبل و�سوله 
ي�سه��د اليمن نزاعا م�سلحا عل��ى ال�سلطة منذ اكرث من 20 
�سه��را اوق��ع. وتق��ود ال�سعودية من��ذ اذار/مار�ض 2015 
حتالف��ا ع�سكريا عربيا دعم��ا حلكومة الرئي���ض عبد ربه 
من�س��ور ه��ادي يف مواجهة املتمردي��ن احلوثين الذين 
ي�سيط��رون على مناطق عدة يف هذا البلد بينها العا�سمة 

�سنعاء.

الشرطة االندونيسية تقتل اثنين يشتبه 
بضلوعهما في االرهاب

بوتين يطلب التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية وال مؤشرات على وجود احياء

مقتل جندي سعودي اثر تبادل 
اطالق نار عند الحدود مع اليمن

قتل��ت ال�رطة االندوني�سية �سخ�س��ن ي�ستبه ب�سلوعهم��ا يف االرهاب واعتقلت 
اثن��ن اخرين بعد ايام من احباط خطط لتنظي��م الدولة اال�سالمية لتنفيذ تفجري 

انتحاري قرب العا�سمة يف فرتة اعياد امليالد. 
وقت��ل ال�سخ�س��ان يف من��زل يف بورواكارتا على بعد 100 كل��م �رق العا�سمة 

جاكرتا بعد مقاومتهما االعتقال، بح�سب ال�رطة. 
و���رح املتح��دث با�س��م ال�رط��ة اوي �سيتيون��و لوكال��ة فران���ض بر���ض "لق��د 
امرناهم��ا باال�ست�س��الم، واطلقن��ا عي��ارات حتذيري��ة، اال انهما قاوم��ا وبداآ يف 
مهاجم��ة عنا�ر �رطتنا ب�سواطري. وداهمت ال�رطة املنزل بعد اعتقال رجلن 

والتحقيق معهما �سباح االحد. 
وهاج��م امل�ستب��ه بهما املعتق��الن ال�رطة بال�سكاك��ن اال انهم��ا ا�ست�سلما بعد 
اط��الق النار عليهم��ا وا�سابتهما، بح�س��ب ال�رطة. وبعد التحقي��ق معهما قادا 
ال�رط��ة اىل منزل يختبىء فيه ع�سوان اخران من اجلماعة. وعرثت ال�رطة يف 

املنزل على ا�سلحة حادة و�سادرتها اال انها مل تعرث على متفجرات.

قال��ت وزارة الدفاع الرو�سية انه "ال  "موؤ�رات على وجود احياء" يف موقع حتطم 
الطائرة الع�سكرية الرو�سية بعيد اقالعها من �سوت�سي )جنوب( باجتاه �سوريا وعلى 

متنها 92 �سخ�سا.
ونقلت الوكاالت الرو�سية عن بيان للجي�ض الرو�سي "مت حتديد منطقة كارثة طائرة 
توبولي��ف154-. وال موؤ���رات على وج��ود احياء". وا�ساف البي��ان انه عرث على 

اربع جثث.
اىل ذلك امر الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتن احلكومة بالتحقيق يف حتطم الطائرة 
الع�سكرية التي كانت متجهة اىل �سوريا وعلى متنها 92 �سخ�سا من بينهم اكرث من 
60 من فرقة اجلي�ض االحمر املو�سيقية ال�سهرية، بح�سب ما افاد الكرملن االحد. 
وج��اء يف بي��ان للكرملن ان "الرئي�ض فالدميري بوتن ام��ر رئي�ض وزرائه دميرتي 
مدفيديف بت�سكيل وتراأ�ض جلنة حكومية للتحيق يف حتطم طائرة توبوليف154- 

يف �سوت�سي" م�سيفا ان بوتن قدم تعازيه احلارة لعائالت وا�سدقاء ال�سحايا. 
واقلع��ت الطائرة يف رحلة روتينية اىل قاعدة حميميم اجلوية القريبة من الالذقية 
يف �سمال غرب �سوريا، بح�سب ما نقلته وكاالت االنباء الرو�سية عن وزارة الدفاع.

و�سبق لهذا الطراز من الطائرات، توبوليف154-، ان تعر�ض حلوادث.

 

الرياض - متابعة

المعارضة الفنزويلية تعلن انها لن تستأنف المحادثات في كانون الثاني
اعلن��ت املعار�سة الفنزويلية ال�سب��ت انها لن ت�ستانف حمادثات ال�سالم املتوقفة 
م��ع احلكوم��ة ال�سه��ر املقبل ب�سان االزم��ة الطاحن��ة التي متر به��ا البالد بحجة 
ان العدي��د م��ن مطالبه��ا مل تلب��ى. وق��ال االأمن الع��ام الئتالف طاول��ة الوحدة 
الدميوقراطي��ة املعار���ض خي�سو���ض توريالب��ا ان "الظروف ال تتوف��ر للعودة اىل 

احلوار املبا�ر بن االطراف يف 13 كانون الثاين/يناير". 
وج��اء ت�ريحه ردا على ر�سالة من الفاتيكان وكتلة دول امريكا اجلنوبية تدعو 

اىل توافق ملعاجلة االزمة االقت�سادية وال�سيا�سية الطاحنة يف البالد. 
ورف�س��ت حكوم��ة الرئي���ض نيكوال�ض م��ادورو ر�سال��ة الفاتيكان الت��ي دعت اىل 
ا�ستئناف املفاو�سات يف 13 كانون الثاين/يناير، وو�سفتها بانها "انذار مبهلة 
نهائي��ة".  وبح�سب تورياليا فان الر�سال��ة دعت اىل حتديد جدول زمني انتخابي 

"لل�سماح للفنزويلين لتقرير م�سريهم دون تاخري". 
وتلمح مثل هذه اللغة اىل اجراء انتخابات مبكرة الختيار بديل عن مادورو، وهو 

ما رف�سه الرئي�ض ب�سدة رغم تدهور م�ستوى �سعبيته.

ادى تراكم الثلوج اىل ا�سطراب كبري يف النقل احلديدي واجلوي 
بنهاي��ة اال�سب��وع يف �سمال الياب��ان حيث عل��ق اآالف الركاب.
وبح�س��ب االر�ساد اجلوية الياباني��ة فقد �سجل ت�ساقط نحو مرت 
من الثل��وج اجلمعة يف �سابورو على جزيرة اوكايدو. وهي اكر 

كمية ثلوج ت�سجل منذ ن�سف قرن.
وغط��ت الثلوج م��دارج مطار نيو �سيتو�سي اك��ر املنافذ اجلوية 

جلزيرة اوكايدو ومت الغاء مئات الرحالت.
واج��ر نحو 2500 م�سافر على ق�ساء ليل اخلمي�ض اىل اجلمعة 
يف املط��ار ث��م 6000 م�ساف��ر يف الليلة املوالي��ة و2600 ليل 

ال�سبت اىل االحد، بح�سب م�سوؤول امني يف نيو �سيتو�سي.
وزاد م��ن فداحة االمر كون الرحالت كان��ت مليئة لتزامنها مع 

فرتة نهاية ال�سنة، بح�سب قناة ان ات�ض كي.

وبح�س��ب ال�سحاف��ة املحلي��ة فقد الغي��ت اكرث م��ن 280 رحلة 
)ذهابا وايابا( يف نيو �سيتو�سي يف يوم اجلمعة لوحده.

با���رت الهند بن��اء متثال مر�س��ح الن يكون االعلى 
يف الع��امل ميثل زعيم��ا هندو�سيا من الق��رن ال�سابع 
ع���ر تقدر كلفته مبالين عدة من الدوالرات ما اثار 

انتقادات وعري�سة عر االنرتنت.
وق��د و�سع رئي���ض ال��وزراء الهندي نارين��درا مودي 
ال�سب��ت حج��ر اال�سا�ض لتمث��ال �ساتراباتي �سيفاجي 
الذي يقام على جزيرة قبالة �ساحل بومباي الغربي.
و�سريتف��ع التمث��ال 192 م��رتا اي اك��رث مبرتن من 
متث��ال احلري��ة يف نيوي��ورك وخم���ض م��رات اك��رث 
م��ن متث��ال امل�سي��ح الف��ادي يف ري��و دي جان��ريو. 
و�سيتجاوز بكثري متثال بودا ال�سخم يف معبد الربيع 
يف ال�سن ايل يبل��غ ارتفاعه 128 مرتا وهو االعلى 

راهنا.
وق��ال م��ودي ال��ذي يق��ف وراء امل���روع "نقت��دي 
بالكث��ري من جوانب �سخ�سيته" يف ا�سارة اىل الزعيم 
الهندو�س��ي ال��ذي ح��ارب املغ��ول وا�س���ض مملكت��ه 

اخلا�سة.
الرئي�سي��ة يف بومب��اي  القط��ارات  وحتم��ل حمط��ة 
ومطاره��ا ا�س��م �سيفاج��ي رم��ز التج��دد يف الثقافة 

الهندو�سية الذي يدعو اليه مودي.
و�ستنف��ق حكوم��ة والي��ة ماهارا�س��رتا وعا�سمته��ا 
بومب��اي ح��واىل 36 ملي��ار روبي��ة )530 ملي��ون 
دوالر( القام��ة التمث��ال الذي يتوق��ع ان ينجز العام 
2019. وق��د انتق��د البع���ض انف��اق ه��ذه االم��وال 
عل��ى متثال بدال م��ن ا�ستثماره��ا يف البنية التحتية 

والرتبية والتنمية.

ا�ساد الرئي�س��ان االيراين ح�سن روحاين والرو�سي 
فالدمي��ري بوت��ن ب "انت�س��ار اجلي���ض ال�سوري 
عل��ى االرهابي��ن يف حل��ب" وذل��ك يف حمادثة 
هاتفية م�ساء ال�سبت، بح�سب ما افاد االحد موقع 

الرئا�سة االيرانية.
وقال ح�سن روحاين "ان انت�سار اجلي�ض ال�سوري 
ه��و ر�سال��ة مفاده��ا ان االرهابي��ن ال ميكن ان 

يبلغوا اهدافهم".

وا�س��اف "يج��ب من��ع االرهابين م��ن ا�ستغالل 
وق��ف اط��الق الن��ار اللتق��اط االنفا���ض واقام��ة 
قواع��د جدي��دة يف مناط��ق اخ��رى م��ن �سوريا".
وبح�س��ب البي��ان الر�سم��ي االيراين ف��ان الرئي�ض 
بوتن "ا�س��اد بانت�سار اجلي�ض ال�سوري" م�سيفا 
ان "التعاون بن طهران ومو�سكو�سي�ستمر".وقال 
بوت��ن "ان ثم��رة ه��ذا التعاون متثل��ت يف ن�ر 

كبري على االرهاب الدويل".
اعل��ن م�س��اء اخلمي���ض  ال�س��وري  وكان اجلي���ض 
املا�س��ي ا�ستعادة مدينة حل��ب بالكامل، وكانت 

اج��زاء يف ���رق املدين��ة خ��ارج �سيطرت��ه من��ذ 
متوز/يوليو 2012.

ومكن التدخل الرو�سي الع�سكري بداية من ايلول/
�سبتم��ر 2015 القوات ال�سورية من قلب موازين 
املعرك��ة ل�ساحله��ا يف حلب.كم��ا ار�سل��ت ايران 
اىل �سوري��ا "م�ست�ساري��ن ع�سكرين" ومتطوعن 
يقاتلون الف�سائل ال�سورية امل�سلحة واملعار�سة.
كما اك��د روحاين وبوت��ن ان مفاو�سات ال�سالم 
ال�سوري��ة �ستنظم يف كازاخ�ستان دون املزيد من 

التفا�سيل.

الهند باشرت بناء اعلى تمثال في العالم الثلوج تعطل حركة آالف الركاب في شمال اليابان

اشادة ايرانية روسية بـ"انتصار" حلب السورية
طهران  - متابعة

نيو دلهي - متابعةطوكيو - متابعة

في ثاني انتخابات من نوعها.. العمانيون ينتخبون ممثليهم في المجالس البلدية

االدالء  االح��د  �سب��اح  العماني��ون  الناخب��ون  ب��دا 
با�سواته��م يف مراك��ز االق��رتاع يف انح��اء الب��الد 
الختي��ار مر�سحيه��م يف املجال���ض البلدية، يف ثاين 

انتخابات من نوعها يف تاريخ ال�سلطنة اخلليجية.
وفتح��ت �سنادي��ق االق��رتاع عن��د ال�ساع��ة 07،00 
العملي��ة  تتوا�س��ل  ان  عل��ى  املحل��ي  بالتوقي��ت 
االنتخابية حتى ال�ساع��ة 7،00 م�ساء وت�سهد مراكز 
االنتخاب يف م�سقط اقباال من قبل الناخبن، بح�سب 

ما افاد مرا�سل وكالة فران�ض بر�ض.
اللوائ��ح  يف  امل�سجل��ون  العماني��ون  وينتخ��ب 
ناخب��ا،  و224  الف��ا   623 وعدده��م  االنتخابي��ة 
202 اع�س��اء لتمثيله��م ملدة ارب��ع �سنوات يف 11 
جمل�س��ا بلديا يتناف�ض على مقاعده��ا 731 مر�سحا 
بينهم 23 ام��راة. ويف اول انتخابات بلدية �سهدتها 
ال�سلطن��ة يف كان��ون االول/دي�سم��ر 2012، فاقت 
ن�سب��ة امل�ساركة اخلم�سن باملئ��ة. ومن بن اع�ساء 
املجال���ض البلدي��ة والذي��ن بلغ عددهم ان��ذاك 192 

ع�سوا، انتخبت اربع �سيدات من بن 46 تر�سحن.
وقال��ت جوه��رة الزدجايل بعدما ادل��ت ب�سوتها يف 
مدر�س��ة يف م�سقط "نعول على هذه املجال�ض البلدية 

ونتمنى ان يكون لها دور اكر وحقيقي".
ان�س��اأت عم��ان اول جمل���ض بل��دي يف مدين��ة م�سقط 
الع��ام 1939 واعيد ت�سكيله الع��ام 1972 واقت�ر 

على حمافظة م�سقط وكان يتم تعين اع�سائه.
وكانت ال�سلطنة التي يحكمها منذ 45 عاما ال�سلطان 
قابو���ض ب��ن �سعي��د، يف 1994 اول دول��ة خليجي��ة 
متنح املراأة حق الت�سويت والرت�سح يف االنتخابات.

و�سهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد �سكانها حواىل 
4،5 مالين ن�سمة 46 باملئة منهم اجانب، يف ربيع 
2011 احتجاجات مل ت�ستهدف �سخ�ض ال�سلطان بل 

احلكومة التي اتهمت حينها بالف�ساد.
بع��د االحتجاج��ات، امر ال�سلط��ان قابو���ض بتعديل 
القان��ون اال�سا�س��ي للدولة العط��اء جمل�سي ال�سورى 

)منتخب( والدولة )معن( �سلطة ت�ريع ومراقبة.

مسقط – خاص

منت�سف  قدا�ض  واجنبي  فل�سطيني   2500 ح�ر  حلم  بيت  يف 
يعتقد  ال��ت��ي  امل��غ��ارة  ف��وق  املقامة  امل��ه��د  كني�سة  يف  الليل 

امل�سيحيون ان ال�سيد امل�سيح ولد فيها.
وكبار  عبا�ض  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ض  القدا�ض  يف  و�سارك 

امل�سوؤولن الدينين وال�سيا�سين.
الر�سويل  امل��دب��ر  بيت�ساباالي  باتي�ستا  بيار  اال�سقف  ودع��ا 
على  العطف  اىل  عظته  يف  الالتن  لطائفة  القد�ض  لبطريركية 

الالجئن واىل انهاء العنف الذي يدمي ال�رق االو�سط.
الذي  اخلوف  يعك�ض  هذا  مغلقة   وحدود  مو�سدة  "ابواب  وقال 

يوؤدي حتما اىل دورة العنف يف الع�ر الراهن".
لتح�سن  موؤاتية  وبدت  حما�سية  اجواء  يف  االحتفاالت  وجرت 
الو�سع االقت�سادي ل�سكان املدينة مقارنة بالعام املا�سي الذي 

�سهد هجمات ومواجهات و�سدامات.
وي�سكون�سن  والية  من  جاءت  التي  عاما(   21( فالرييا  وقالت 
االمريكية لوكالة فران�ض بر�ض "انه �سعور رائع للغاية. هذا اول 
عيد ميالد اق�سيه بعيدا من منزيل.. ولكن من الرائع جدا ان اكون 

يف بيت حلم".
وقدم رمزي الدرزي، وهو م�سيحي من العا�سمة االردنية عمان، 
مع طفليه اىل االرا�سي الفل�سطينية لق�ساء عطلة عيد امليالد مع 

عائلة زوجته يف قرية جفنة امل�سيحية قرب رام اهلل.
وقال الرجل مبت�سما "هذه زيارتي االوىل لبيت حلم ولفل�سطن، 
فرحون  نحن  للغاية.  رائ��ع��ة  االج����واء  ي��و���س��ف.  ال  ال�سعور 

با�ستعرا�سات الك�سافة اجلميلة. مل نتوقع هذا �راحة".
ويف النا�رة التي يعتقد ان امل�سيح ام�سى فيها طفولته، �سارك 

25 الف �سخ�ض يف احتفاالت امليالد.
ويف الفاتيكان دعا البابا فرن�سي�ض يف عظته اىل الرافة باالطفال 
الذين يعانون ويالت احلروب والبوؤ�ض ولكن اي�سا مبن "ال ي�سمح 

لهم بان يولدوا".
وانتقد البابا من "يجهدون لتوفري الهدايا" باملنا�سبة لكنهم يف 

املقابل "ال يبالون باملهم�سن".
على  من  فرن�سي�ض  البابا  �سيبارك  �سنة،  كل  وكعادته  واالح��د، 
"الكني�سة  الفاتيكان  يف  بطر�ض  القدي�ض  كاتدرائية  �رفة 

والعامل".
مت  الذين  الالجئن  من  كبري  عدد  منها  يتحدر  التي  �سوريا  يف 
قدا�ض منذ  اول  الكاثوليك يف حلب  اقام  املانيا،  ا�ستقبالهم يف 
املدينة  يف  املارونية  اليا�ض  مار  كاتدرائية  يف  اعوام  خم�سة 

ا�ستعادة   ال�سوري  اجلي�ض  اعالن  من  يومن  بعد  وذلك  القدمية، 
احياء �رق املدينة التي كانت يف ايدي الف�سائل املعار�سة.

وعلى غرار مبان عدة يف حلب �سارت مرادفا للدمار الذي يخلفه 
وانهار  كبرية  با�رار  الكاتدرائية  ا�سيبت  �سوريا،  يف  النزاع 
�سقفها. لكن متطوعن بادروا اىل تنظيفها واقاموا فيها مغارة. 
"لدينا جميعا ذكريات هنا حيث كنا نحتفل  وقال ب�سري بدوي 

باعيادنا. �سنحول االنقا�ض اىل �سيء جميل".
ويف بلدة برطلة العراقية امل�سيحية القريبة من املو�سل، احتفل 
ال�سكان ال�سبت بقدا�ض هو االول منذ ا�ستعادة البلدة من جهاديي 

تنظيم الدولة اال�سالمية يف ت�رين االول/اكتوبر.
وقال كاهن البلدة االب يعقوب ال�سعدي لفران�ض بر�ض "ر�سالتنا 

هي اننا باقون يف هذا البلد حيث جذورنا".
وانت�رت قوات االمن حول كني�سة البلدة خالل القدا�ض، وقالت 
اىل  نعود  كاننا  فرحتي.  ا�سف  ان  ا�ستطيع  "ال  يعقوب  ن��دى 
احلياة". يف الفيليبن، احد اكر البلدان الكاثوليكية يف العامل، 
وا�سطرت  بامليالد.  االحتفاالت  اجلوية  االح��وال  �سوء  يهدد 
املوانىء  ع�رات  واغلقت  اال�سخا�ض  االف  اجالء  اىل  ال�سلطات 
ا�ستعدادا الع�سار عنيف �سي�سل اىل ال�سواحل ال�رقية لالرخبيل 
يف  كلم   250 اىل  �رعتها  ت�سل  ري��اح  مع  االح��د  من  اعتبارا 
قرب  انفجار  يف  طفيفة  بجروح  �سخ�سا   13 وا�سيب  ال�ساعة. 

كني�سة يف جنوب البالد الذي ي�سهد متردا ا�سالميا.
االوروب��ي��ة  العوا�سم  حمتملة  هجمات  من  خم��اوف  و���س��ادت 
الدولة  تنظيم  تبناه  الذي  برلن  اعتداء  من  ا�سبوع  من  اقل  بعد 

اال�سالمية وا�سفر عن 12 قتيال يف �سوق للميالد.
وفيما كانت اجهزة ال�رطة االوروبية حتقق حول وجود �ركاء 
برلن  هجوم  نفذ  بانه  ي�ستبه  الذي  العامري  الني�ض  حمتملن 
وقتل اجلمعة يف ميالنو يف تبادل للنار مع ال�رطة االيطالية، 
اعلنت تون�ض ال�سبت توقيف ثالثة ا�سخا�ض على �سلة به بينهم 
الرئي�ض باراك اوباما  الواليات املتحدة وجه  ابن �سقيقته. ويف 
وزوجته اآخر ر�سالة تهنئة باملنا�سبة ملواطنيهما موؤكدين على 

القيم التي جتمع االمريكين ايا كانت معتقداتهم.
"ال ميكننا  ال�سنوية  الثانية يف ر�سالتها  اليزابيث  وقالت امللكة 
الرتاكمي  التاأثري  لكن  الظلم  نزيل  او  احلروب  ننهي  ان  مبفردنا 
لالالف من اعمال اخلري ال�سغرية ميكن ان يكن اكر بكثري مما 

نت�سور".
ويتوقع ان يعلن ا�سقف كانرتبري را�ض الكني�سة االنقليكانية، يف 
عظته ملنا�سبة امليالد االحد عن اال�سف الننا يف "نهاية 2016 
جند انف�سنا يف عامل خمتلف، اقل امانا ويبدو غارقا يف اخلوف 

واالنق�سامات".

الجورنال  - متابعة 

�سارك اآالف ال�سكان والزوار 
ليل ال�سبت االحد يف قدا�س 

منت�سف الليل يف بيت 
حلم بكني�سة املهد حيث 

ولد ال�سيد امل�سيح بح�سب 
املعتقد امل�سيحي، يف حني 

واكبت االحتفاالت يف 
اوروبا اجراءات امنية 

م�سددة.

آالالف احيوا الميالد في بيت لحم والعراق وسوريا واجراءات امنية مشددة في اوروبا


