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أنقرة تطالب الصني بـ«احترام» حقوق األتراك اليوغور
إسطنبول -د .ب .أ :دعللت الخارجية التركية الصني الللى «احلتللرام حقوق األت للراك الليللوغللور ،واغللاق
معسكرات اعتقالهم الجماعية» .جاء ذلك في اجابة خطية للمتحدث باسم الخارجية حامي اقصوي
على سؤال صحفي حول انتهاكات ضد اليوغور وأقليات مسلمة اخرى في اقليم شينغيانغ ،حسبما
ذكرت وكالة انباء األناضول الرسمية .وقال اقصوي «انتهاكات حقوق االنسان التي طالت اليوغور
واألقليات املسلمة في االقليم شهدت ازديادا ،والسيما في العامني املاضيني».

معارك ضارية في شرق دير الزور ..والتحالف يقصف مواقع التنظيم جوًا

«قسد» بدأت اقتحام آخر موقع لـ«داعش» بسورية
ب ل ليل للروت  -ال ل للوك ل للاالت :تل لخ للوض قل ل للوات سللوريللة
الللدي لم لقللراط ليللة «ق لسللد» املللدعللومللة مللن واشلنلطللن
معارك ضارية في آخللر معاقل تنظيم «داعللش»
في شللرق سورية حسبما افللاد املرصد السوري
ل لح لقللوق االنل لس للان امل للس .وكللانللت قل للوات سللوريللة
الللدي لمللوقللراط ليللة وهل للي ت لحللالللف ف لصللائللل كللرديللة
وعربية اعلنت السبت بللدء «املعركة الحاسمة»
النلهللاء وجللود التنظيم الللذي بللات يتحصن في
آخر معاقله في شرق الباد بعد توقف دام اكثر
من اسبوع للسماح للمدنيني بالفرار.
واف ل ل للاد املل للرصل للد عل للن اشل لتل لب للاك للات ع لن لي لفللة جللرت
بللني اللطللرفللني صلبللاح امللس فيما كللان التحالف
الدولي يشن قصفا جويا ومدفعيا على مواقع
«داعللش» .وقللال مدير املرصد رامللي عبدالرحمن
«ان امللعللركللة ملسلتلمللرة» ملشليللرا الللى «اشلتلبللاكللات
عنيفة مصحوبة بانفجار الغام» .وتمكنت هذه
القوات التي تتشكل من فصائل كردية وعربية
تدعمها واشنطن اثر هجوم بدأته في سبتمبر
من التقدم داخل الجيب األخير للتنظيم وباتت
تحاصره ضمن اربعة كيلومترات مربعة قرب
الحدود العراقية .واليزال هناك نحو  600مسلح
اغلبهم مللن األجللانللب ملحللاصللريللن فيها بحسب
ملصلطلفللى بللالللي امل لت لحللدث بللاسللم قل للوات سللوريللة
الديموقراطية.
ودفعت العمليات العسكرية وفللق املرصد اكثر
من  37الف شخص الى الخروج من آخر مناطق
سيطرة التنظيم منذ مطلع ديسمبر غالبيتهم
ن لسللاء وأط لف للال وبلعلضلهللم مللن عللائللات مقاتلي
«داع ل ل للش» اض للاف للة الل للى ن لحللو  3400ع لن لصللر من
التنظيم ،بحسب املرصد.

وتعمل هللذه ال لقللوات فللي مللركللز مخصص للفرز
قل للرب خ للط ال لج لب لهللة ع للللى ال لتللدق ليللق ف للي هللويللات
ال لخ للارج للني وأخ ل للذ ب لص لمللات لهللم وي لن لقللل امللشلتلبلله
بانتمائهم للتنظيم الللى مراكز تحقيق خاصة.
وهي تعتقل مئات من «الدواعش» األجانب.
وأش للار املللرصللد اللسللوري لحقوق االنلسللان امس
الل للى مل لخ للاوف ع للللى ح لي للاة اآلالف م للن املللدن ليللني
امل ل لحل للاصل للريل للن ف ل للي ال ل لج ل ليل للب األخل ل لي ل للر ل لت لن لظ ليللم
«داعللش» بالقطاع الشرقي من ريللف ديللر الللزور.
وقل ل للال املل للرصل للد فل للي بل لي للان ان مل لئ للات ال لع للائ للات
التل للزال مللوجللودة فللي مللا تلبلقللى للتنظيم بشرق
ال لن لهللروسللط م لخللاوف جللديللة ع للللى حليللاتلهللم مع
استمرار العمليات العسكرية.
وملنللي التنظيم بخسائر ميدانية كلبللرى خال
العامني األخيرين .وبات وجوده حاليًا يقتصر
على مناطق صلحللراويللة حللدوديللة بللني البلدين.
وبحسب التحالف الدولي الداعم للهجوم ضد
الجيب األخير للتنظيم في شرق سورية ،تمكنت
ق للوات سللوريللة الللديلمللوقللراطليللة مللن «ت لحللرر نحو
 99,5%من األراضللي الخاضعة لسطرة داعللش»
ف للي سل للوريل للة .ك لمللا تل لح للارب ال ل لقل للوات ال لن لظللام ليللة
«داعللش» بدعم عسكري روسللي منذ عللام ،2015
واصلبلحللت تسيطر عللللى ثلثي ملسللاحللة اللبللاد.
وت لعللد وح ل للدات ح لمللايللة ال لش لعللب ال لكللرديللة ضمن
قوات سورية الديموقراطية ثاني قوى مسيطرة
على األرض بعد قللوات اللنلظللام ،وتسيطر على
نحو  30%من مساحة الباد تتضمن حقول غاز
ونلفللط مهمة .وتللؤكللد دملشللق بللاسلتلمللرار عزمها
على استعادة السيطرة على كامل الباد ونشر
مؤسساتها الحكومية فيها.

الحريري يرفض تحميل «النازحني» مسؤولية كل املشاكل
بيروت  -الوكاالت :اكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري امس انه يجب عدم تحميل الالجئني مسؤولية كل مشاكل
لبنان.
وأضاف خالل مداخلة في القمة العاملية للحكومات في دبي ان «مشكلة لبنان بقوانينه وليس في النازحني ،مردفا ان
النازحني سيعودون الى بلدهم في آخر املطاف».
الى ذلك قالت مصادر امنية لبنانية ان اتصاالت اجريت مع ضباط في النظام السوري عبر مكتب جهاز التنسيق بني
الجيشني اللبناني والسوري حيث طلب منهم االنسحاب من النقطة العسكرية التي تمركزوا فيها داخل بلدة الطفيل.
وكانت الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام قد دخلت الى بلدة الطفيل اللبنانية بعمق ثالثة كيلومترات وأقامت مركزا
عسكريا بذريعة اجراء دراسة حول البلدة وفق شهود عيان.

وزيرة �لدفاع �لفرن�سية فلورن�س باريل تلتقي �جلنود �لفرن�سيني قرب �حلدود �ل�سورية � -لعر�قية

(�أ .ف .ب)

لطرد فلول «داعش» من املناطق الحدودية بني خمس محافظات

القوات العراقية تستعد ملهاجمة «النهايات السائبة»
عواصم  -الوكاالت :تستعد القوات العراقية لشن هجوم كبير
عللللى ف للللول تنظيم «داع ل للش» فللي خلمللس ملحللافلظللات عللراقليللة،
ب لح لسللب مللاك لش لفلله اح لمللد الل لجل لب للوري ،م لحللافللظ صل للاح الللديللن
اللسللابللق ورئ ليللس تلحللالللف امل لحللور الللوطلنللي .وتلشلمللل العملية
األم لن ليللة ال لتللي تلسلتلعللد ل لهللا الل لق للوات ال لعللراق ليللة وسل للاح اللجللو
امل لنللاطللق ال لحللدوديللة بللني ملحللافلظللات ص للاح الللديللن ونليلنللوى
وكللركللوك وديللالللى واألن لبللار ،فيما يعرف بمناطق «النهايات
السائبة» وفقا للجبوري.
وتأتي االستعدادات للعملية العسكرية بعدما اعللدم تنظيم
داعللش ثللاث اشقاء شمال محافظة صللاح الدين اضافة الى
خروقات امنية متفرقة اخرى ،راح ضحيتها اطفال ونساء.

وأكللد جللاسللم ج لبللارة ،عضو لجنة األمللن والللدفللاع البرملانية،
انتشار فلول تنظيم داعش في العراق.
على صعيد متصل نظمت روسيا امس عملية ترحيل جديدة
من بغداد ألطفال «داعشيات» روسيات محكومات في العراق
بتهمة االنتماء الى التنظيم االرهابي بحسب ما قال مصدر
دبلوماسي روسي .واكد املصدر في وزارة الخارجية الروسية
ان « 27طفا روسيا اعيدوا من بغداد الى موسكو» .وكانت
روسيا اعلنت في  30ديسمبر املاضي اعادة  30طفا روسيا
من بغداد الى موسكو .وقتل آبللاء هللؤالء األطفال خال ثاث
سنوات من املعارك بني «داعش» والقوات العراقية التي اعلنت
«االنتصار» في نهاية العام  2017وفق املصدر نفسه.

وفي فرنسا تعرب عائات الجهاديني األجانب ومدافعون عن
حقوق االنسان عن قلق كبير ازاء امكانية ان تجري محاكمة
هؤالء في العراق.
وسبق للعراق الذي حاكم مئات األجانب من مقاتلي التنظيم
ان استقبل «دواعش» ين اعتقلوا على األراضي السورية .ففي
اغسطس املاضي ،حضرت وكالة الصحافة الفرنسية محاكمة
الفرنسي لحسن قبوج ( 58عاما) ،الذي اكد للقضاة العراقيني
انه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر ،قبل ان ينقله جنود
اميركيون الللى اللعللراق .وفللي حللال تكرر هللذا السيناريو على
اكثر من ستني فرنسيا بالغا من سجناء األكللراد في سورية
وفلقللا مل لصللادر فللرنلسليللة ،فللان هللذا األم للر «سليلكللون مللأسللاويللا»

ب لح لسللب م للا ت لق للول ف ليللرون ليللك روي ال لع لضللو ف للي «م لج لمللوعللة
العائات املتحدة» التي تضم  70عائلة فرنسية التحق قريب
لها بمناطق يسيطر عليها تنظيم «داعللش» .وتؤكد بلقيس
ويللللي مللن هيومن رايلتللس ووتللش انلله بمجرد وصللوللهللم الى
ال لعللراق «هلنللاك خطر ان يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا
ملحاكمات غير عللادلللة» .وتضيف ان اللقللوات األميركية سبق
ان قللامللت «ف للي خ لمللس حل للاالت ع للللى األقل للل بلتلسللليللم معتقلني
اجللانللب الللى قللوات مكافحة االره للاب اللعللراقليللة» .وفللي اللعللراق،
قللوات مكافحة االرهللاب هللي املسؤولة عللن عمليات التحقيق
واالستجواب قبل املحاكمة ،لتستقي ما امكن من معلومات
عن تنظيم «داعش».

مشروعا قرارين متضاربان ...وضابط كبير ينشق عن مادورو

صراع أميركي  -روسي في مجلس األمن حول فنزويال
عواصم  -الوكاالت :طرحت واشنطن في مجلس
األمل ل للن الل للدولل للي م ل لش للروع قل ل للرار ي للدع للو للتلنلظليللم
انتخابات رئاسية في فنزويا وتيسير وصول
امل ل لسل للاعل للدات االنل لس للانل لي للة ال ل للى م لح لتللاج لي لهللا فللي
البلد الغارق في ازمللة انسانية وسياسية ،لكن
مللوسلكللو الللراف لضللة ل لهللذا ال لنللص قللدمللت مقترحًا
ً
بديا ،كما افللاد دبلوماسيون .وينص مشروع
ال لقللرار األم ليللركللي عللللى ان ملجللللس األم للن يلبللدي
«تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها
املللؤسلسللة الللوح ليللدة املنتخبة ديلمللوقللراطليللًا في
ف ل لنل للزويل للا» .ك لمللا يل لب للدي امل لج لل للس وف ل للق ال لنللص
األمليللركللي« ،قلقه العميق ازاء العنف واالف للراط
ف للي اسل لتل لخ للدام الل لق للوة م للن ج للان للب ق ل للوات األم للن
ال لف لنللزوي لل ليللة ضللد امل لت لظللاهللريللن اللسلللمليللني غير
امل لس لل لحللني» .وي للدع للو امل لج للللس بلحلسللب امل لصللدر
نفسه ،الللى «ال لشللروع فللورًا فللي عملية سياسية
تؤدي الى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات
ملصللداقليللة ،مللع مللراقلبللة انلتلخللابليللة دول ليللة ،وفقًا
لدستور فنزويا».
كما يطلب املجلس من األمني العام لألمم املتحدة
انطونيو غوتيريش ،بحسب النص األميركي،
«اس لت لخللدام ملسللاعليلله اللحلمليللدة للللملسللاعللدة في
ضلمللان اجللراء انتخابات رئاسية حللرة ونزيهة
وذات م لصللداق ليللة» .وي لنللص امل لق لتللرح األم ليللركللي
كذلك على «ضرورة الحيلولة دون زيادة تدهور
الحالة االنسانية في فنزويا وتيسير الوصول
الى جميع املحتاجني وتقديم املساعدة لهم في
كامل اراضي فنزويا» .ولكن واشنطن لم تعلن
حتى الساعة متى ستطلب احالة مشروع القرار
هللذا الللى اللتلصللويللت وهللي تللواصللل ملشللاوراتلهللا
بشأنه مع بقية اعضاء املجلس.
وبلحلسللب ملصللدر دبللللومللاسللي آخللر فللان روسليللا

الداعمة للرئيس نيكوالس مللادورو ،لن تتوانى
عن استخدام حق النقض «الفيتو» ملنع صدور
اي ق ل ل للرار ي لط لعللن ب لشللرع لي لتلله ويل للدعل للو للتلنلظليللم
انتخابات رئاسية في فنزويا .وقالت مصادر
دبللللومللاسليللة عللديللدة ان مللوسلكللو قللدمللت «نلصللًا
ً
بديا» ملشروع القرار األميركي .وينص مشروع
الل لق للرار ال للروس للي ع للللى ان ملجللللس األمل للن يلبللدي
«قلقه» ازاء «اللتلهللديللدات باستخدام اللقللوة ضد

سامة اراضي فنزويا واستقالها السياسي»
وي لنللدد ايلضللًا ب لل»م لحللاوالت اللتللدخللل فللي مسائل
تتعلق اساسًا بالشؤون الداخلية» لهذا البلد.
ويدعو النص الروسي الى «حل الوضع الراهن
عبر وسائل سلمية» ويؤكد دعم مجلس األمن
«لكل امللبللادرات الرامية الى ايجاد حل سياسي
بني الفنزويليني بما في ذلك آلية مونتيفيديو»
ع للللى اس ل للاس ح ل للوار وطل لن للي .وك للان للت ملجلمللوعللة

اتصال دولية اطلقت الجمعة خال اول اجتماع
لها فللي مونتيفيديو دعللوة الجللراء «انتخابات
رئللاس ليللة ح للرة وش لفللافللة وتلتلملتللع بللامللصللداقليللة»
م للؤك للدة ف للي ال للوق للت ع لي لنلله رف لض لهللا «اس لت لخللدام
القوة» .وبحسب مصدر دبلوماسي فان مشروع
القرار الروسي ليست له اي فرص ألن يرى النور
اذا ما طللرح على التصويت ألنلله لن يحوز على
اكثرية األصوات التسعة الازمة القراره.
فللي غ لضللون ذل للك اع للللن كللولللونليللل فلنللزويللللي في
ش للري للط ف لي للديللو ان ل لله لل للم ي لع للد ي لع لت للرف بلسلللطللة
الرئيس نيكوالس مللادورو ،وسيخضع من اآلن
فصاعدًا لسلطة خوان غوايدو الذي اعلن نفسه
رئيسًا انتقاليًا واعترفت بشرعيته حوالى 40
دولة.
وقللال الكولونيل فللي سللاح اللبللر ،روبللن البرتو
بل للاث خ ليلم لي لن ليللث ،ف للي ش للري للط ف ليللديللو ب للث علبللر
ش لب لكللات ل لل لتللواصللل االج لت لمللاعللي «أن ل للا مللاعللدت
اعترف بمادورو رئيسًا وأعترف بخوان غوايدو
رئيسًا انتقاليًا وقللائ لدًا اعللللى للللقللوات املسلحة
الوطنية» .وأضللاف «نحن غير الللراضللني نشكل
 %90مللن الل لق للوات امللسلللحللة وي لتللم اسلتلخللداملنللا
البقائهم فللي اللسلللطللة» ،فللي اش للارة الللى حكومة
مادورو.
وفل للي شللريللط ال لف ليللديللو دعل للا ال لكللولللون ليللل ايلضللًا
الل للى ال لس لمللاح ب للادخ للال املل لس للاع للدات االن لسللان ليللة
ال لتللي ارسلللتلهللا الللواليللات امللتلحللدة الللى ال لحللدود
اللكللولللوملبليللة مللع ف لنللزويللا ول لكللن م ل للادورو منع
ادخالها.
واألسبوع املاضي اعلن الجنرال في ساح الجو
فرانشيسكو يانيز انشقاقه عن سلطة مللادورو
ووالءه ل لغللوايللدو ،وذل للك فللي شللريللط فليللديللو بث
على مواقع التواصل االجتماعي.

بنك روسي يساعد
فنزويال في االحتيال
على العقوبات
كراكاس  -ال��وك��االت :كشفت وكالة «روي�ت��رز» انها
اطلعت على وثيقة داخلية تفيد ب��أن شركة النفط
الحكومية الفنزويلية «بي .دي .في .اس .ايه» تطلب
م��ن ال�ع�م��الء ف��ي م�ش��روع��ات�ه��ا النفطية املشتركة
ايداع عائدات املبيعات في حساب فتحته في اآلونة
األخيرة في بنك «غازبرومبنك» الروسي.
وت��أت��ي خ �ط��وة ال �ش��رك��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة عقب
العقوبات املالية الصارمة التي فرضتها الواليات
امل �ت �ح��دة ف��ي  28ي�ن��اي��ر واس�ت�ه��دف��ت م�ن��ع ال��رئ�ي��س
املطعون بشرعيته نيكوالس مادورو من الوصول
الى عائدات البالد النفطية.
ومنذ ذل��ك الوقت تضغط شركة النفط الفنزويلية
على شركائها األجانب في املشروعات املشتركة
ف��ي م�ن�ط�ق��ة اوري �ن��وك��و ب�ي�ل��ت امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط كي
يقرروا رسميا ما اذا كانوا سيستمرون في هذه
املشروعات وذل��ك حسبما ق��ال مصدران مطلعان
على املحادثات.
وم � ��ن ب� ��ني ال� �ش ��رك ��اء األج� ��ان� ��ب ف� ��ي امل� �ش ��روع ��ات
امل�ش�ت��رك��ة ش��رك��ة «اي �ك �ن��ور» ال�ن��روي�ج�ي��ة وش��رك��ة
«شيفرون» التي مقرها ال��والي��ات املتحدة وشركة
«توتال» الفرنسية.
وأم� � ��رت اي �ض��ا ش��رك��ة «ب � ��ي .دي .ف� ��ي .اس .اي ��ه»
مشروعها املشترك مع شركتي «ايكنور» و»توتال»
وقف انتاج النفط الثقيل بسبب نقص النفتا الالزمة
لتخفيف االنتاج بعد ان منعت العقوبات املوردين
األميركيني لهذا الوقود من تصديره الى فنزويال.

