العراق ..تعزيزات عسكرية أميركية للتنف احلدودية مع سورية
كشف م��س��ؤول محلي وم��ص��در عسكري في
محافظة األن��ب��ار غ��رب��ي #ال��ع��راق ع��ن وص��ول
تعزيزات أميركية إلى منطقة التنف العراقية على
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احلدود مع سورية ،غربي احملافظة.
وأوض����ح ف��ي ت��ص��ري��ح أن ال��ه��دف م��ن تلك
التعزيزات هو تأمني احلدود العراقية مع سورية،

بالتزامن مع العمليات العسكرية التي انطلقت في
اجلانب السوري ضد آخر معاقل #داعش في دير
الزور.
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في آخر معاقل التنظيم

معارك ضارية بني «قسد» و«داعش» شرق سورية
ت��خ��وض ق���وات س��وري��ة الدميقراطية
امل��دع��وم��ة م��ن واش��ن��ط��ن ،م��ع��ارك ضارية
ف��ي آخ��ر معاقل «خ�لاف��ة» تنظيم ال��دول��ة
االسالمية في شرق سورية ،حسبما افاد
املرصد السوري حلقوق االنسان االحد.
وك��ان��ت ق���وات س��وري��ة الدميوقراطية
وهي حتالف فصائل كردية وعربية أعلنت
السبت بدء «املعركة احلاسمة» النهاء وجود
جهاديي التنظيم الذين باتوا يتحصنون في
آخر معاقلهم في شرق البالد ،بعد توقف دام
أكثر من أسبوع للسماح للمدنيني بالفرار.
وافاد املرصد عن اشتباكات عنيفة جرت
بني الطرفني صباح األحد فيما كان التحالف
ال��دول��ي يشن قصفا جويا ومدفعيا على
مواقع اجلهاديني.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن «إن
املعركة مستمرة» مشيرا إلى « اشتباكات
عنيفة مصحوبا بانفجار الغام».
ومتكنت ه��ذه ال��ق��وات التي تتشكل من
فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن إثر
هجوم بدأته في سبتمبر ،من التقدم داخل
اجليب األخير للتنظيم وباتت حتاصره
ضمن أربعة كيلومترات مربعة قرب احلدود
العراقية.
والي��زال هناك نحو  600جهادي أغلبهم
م��ن األج��ان��ب م��ح��اص��ري��ن ف��ي��ه��ا ،بحسب
مصطفى بالي املتحدث باسم قوات سورية
الدميوقراطية.

ودفعت العمليات العسكرية وفق املرصد
أكثر من  37ألف شخص الى اخل��روج من
آخ��ر مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع
ديسمبر ،غالبيتهم نساء وأطفال من عائالت
اجلهاديني ،وبينهم نحو  3400عنصر من
التنظيم ،بحسب املرصد.
وتعمل هذه القوات في مركز مخصص
للفرز ق��رب خ��ط اجل��ب��ه��ة ،على التدقيق
ف��ي ه��وي��ات اخل��ارج�ين وأخ���ذ بصماتهم،
وينقل املشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى
مراكز حتقيق خاصة .وهي تعتقل مئات من
اجلهاديني األجانب.
ومني التنظيم الذي أعلن في العام 2014
إقامة «اخلالفة االسالمية» على مساحات
واسعة سيطر عليها في سورية والعراق
املجاور تقدر مبساحة بريطانيا ،بخسائر
ميدانية كبرى خ�لال العامني األخيرين.
وب��ات وج��وده حاليا يقتصر على مناطق
صحراوية حدودية بني البلدين.
وبحسب التحالف الدولي الداعم للهجوم
ض��د اجل��ي��ب األخ��ي��ر للتنظيم ف��ي ش��رق
سورية ،متكنت قوات سورية الدميوقراطية
من «حتریر نحو  99,5في املئة من األراضي
اخلاضعة لسیطرة داعش» في سورية.
كما حتارب القوات النظامية اجلهاديني
ب��دع��م عسكري روس���ي منذ ع��ام ،2015
واصبحت تسيطر على ثلثي مساحة البالد.
وتعد وح��دات حماية الشعب الكردية

قوات سوريا الدميقراطية

ضمن ق��وات سورية الدميوقراطية ثاني
ق���وى مسيطرة ع��ل��ى األرض ب��ع��د ق��وات

النظام ،وتسيطر على نحو  30في املئة من
مساحة البالد ،تتضمن حقول غاز ونفط

مهمة.
وت��ؤك��د دمشق باستمرار عزمها على

التحالف :لم نزود متطرفني بأسلحة أميركية

اليمن :احلسم عسكرياً ..إن فشلت املفاوضات
قال متحدث عسكري ميني إن اجليش في
بالده لن يقف دوما مكتوف األيدي وهو على
أهبة االستعداد وفي جاهزية قتالية عالية
للحسم العسكري ف��ي جبهة احل��دي��دة في
حال فشل املفاوضات اجلارية وع��دم قبول
امليليشيا باحلل السلمي وصدرت التوجيهات
للجيش بذلك.
وأض��اف الناطق الرسمي باسم اجليش،
العميد عبده مجلي إن «املفاوضات األخيرة
عرّت امليليشيا وعلى األمم املتحدة ومجلس
األم��ن وال���دول الراعية أن تقوم بالضغط
عليها لتنفيذ االتفاقات والرحيل وتسليم
موانئ احلديدة والصليف ورأس عيسى أو
تسميتها معرقلة لعملية السالم والسماح
باستكمال احلسم العسكري».
وأوضح العميد مجلي في مؤمتر صحافي

مبدينة مأرب ،أن خروقات احلوثيني للهدنة
ف��ي احل��دي��دة بلغت  120خرقا وأدت إلى
مقتل  65مدنيا ،مبينا أن من بني انتهاكات
احلوثيني لوقف إط�لاق ال��ن��ار  530خرقا
استهدفت مواقع اجليش ،وفقا لوكالة األنباء
اليمنية الرسمية.
وأش����ار م��ت��ح��دث اجل��ي��ش ال��ي��م��ن��ي ،إل��ى
أن امليليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها
وحفر اخلنادق واالنفاق وتهريب السالح
والطائرات املسيرة عبر السواحل التي ال
تزال حتت سيطرتها.
من جهة أخرى ،نفى املتحدث باسم حتالف
دعم الشرعية في اليمن ،العقيد ركن تركي
املالكي ،بشدة املزاعم التي حتدثت عن تزويد
التحالف ميليشيات احلوثي املدعومة من
إيران وتنظيم القاعدة بأسلحة أميركية.

وأكد املالكي التزام دول التحالف مبواجهة
ميليشيات احل��وث��ي ف��ي ال��ي��م��ن ،وإحل��اق
الهزمية بها ومواجهة غيرها من اجلماعات
اإلرهابية مثل «داع��ش» والقاعدة في شبه
اجلزيرة العربية املوجودة في اليمن ،واصفا
فكرة تزويد تلك اجلماعات باألسلحة بغير
املنطقية.
ي��أت��ي ذل���ك فيما ال��ت��ق��ى رئ��ي��س اللجنة
امل��ش��ت��رك��ة إلع����ادة تنسيق االن��ت��ش��ار في
محافظة احلديدة ،اجلنرال الدمناركي مايكل
لوليسغارد ،رئيس أرك��ان اجليش اليمني
الفريق عبد الله النخعي لتدارس آليات تنفيذ
اتفاق سفينة فوس أبولو والتأكيد على التزام
الشرعية ببنود اتفاقية السويد.
النخعي أب���دى جت��اوب��ا لتحقيق إع��ادة
االنتشار وفتح معابر آمنة إليصال املساعدات

العاجلة ،إال أنه حذر من تعنت االنقالبيني
ومماطلتهم في تنفيذ أي عهد أو اتفاق.
بدوره أكد املتحدث باسم اجليش اليمني
العميد ،عبده مجلي ،خ�لال االجتماع على
أنه ملتزم بتطبيق الهدنة ،ملمحا باستكمال
احلسم العسكري في حال واصلت اجلماعة
احلوثية رفض تنفيذ االنسحاب من احلديدة
وتسليم املوانئ الثالثة.
واطلع اجلنرال لوليسغارد خالل االجتماع
على كافة االنتهاكات املسجلة بحق ميليشيا
احلوثي ،فاألرقام تشير إلى رصد أكثر من
 1120خرقا للهدنة ،نصفها وجهت ضد
مواقع اجليش اليمني وراح ضحيتها أكثر من
 60مدنيا ،عدا عن استهداف املدنيني املباشر
باملقذوفات والصواريخ الباليستية التي
تسببت بنزوح املئات منهم.

اإلفراج عن  11صحفي ًا اعتقلوا خالل االحتجاجات

وزير سوداني سابق :ال قلق على السودان
ق��ال وزي��ر اخلارجية السوداني
األسبق ،البروفسيور إبراهيم غندور،
إن��ه ال قلق على ال��س��ودان وال خوف
عليه ،مؤكدا أن القيادات السياسية في
بالده تتميز باحلكمة دائما ولن تترك
البالد تتعرض ألي مخاطر في ظل ما
شهدته خالل األسابيع املاضية.
وأوض����ح غ��ن��دور خ�ل�ال زي��ارت��ه
للقاهرة للمشاركة في مؤمتر القيادات
السياسية العربية ،أن ال��س��ودان
تعول على اجلامعة العربية والدول
العربية الشقيقة مساعدته والوقوف
بجانب حتى يتم اخل��روج من األزمة
واالنتهاء منها متاما وضمان استقرار
األوض��اع مبا يعود نفعا على الدول
األخرى.
وأش���ار وزي��ر خارجية ال��س��ودان
األس��ب��ق إل��ى أن ال��وض��ع ف��ي ب�لاده
سيعود لالستقرار الحقا من خالل
الشخصيات العاقلة التي ستتعامل
م��ع األم���ور ب��ه��دوء وض��م��ان تعزيز
ال��وض��ع وع���دم االجن����راف إل���ى أي��ة
مخاطر تؤثر على استقرار البالد.
وشدد إبراهيم غندور على ضرورة
التواصل العربي باستمرار حتى يتم
تعزيز األوض��اع في البلدان العربية
وأن يكون هناك تنسيق مستمر بينهما
ألن استقرار احمليط العربي ال يتم
إال باستقرار ال��دول الفاعلة وتعزيز
التشاور بينهما في كل األوقات.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أع��ل��ن امل��رك��ز
ال��س��ودان��ي للخدمات الصحفية أن
السلطات االمنية السودانية أفرجت
مساء ع��ن  11صحفيا مت اعتقالهم
خالل االحتجاجات.
وق��ال املركز املقرب من احلكومة
في بيان إن السلطات االمنية أطلقت
سراح الصحفيني املعتقلني بناء على
توجيهات أصدرها الرئيس السوداني
عمر البشير االربعاء املاضي بشأن
االف������راج ع���ن ج��م��ي��ع ال��ص��ح��ف��ي�ين
املعتقلني.
وب���دوره أك��د نائب رئيس احت��اد

استعادة السيطرة على كامل البالد ونشر
مؤسساتها احلكومية فيها.

غارة أميركية تستهدف «حركة
الشباب» الصومالية املتطرفة
قالت الواليات املتحدة السبت ،إن مقاتالتها شنت غارة محددة على
أهداف حلركة «الشباب» في جنوب الصومال ،دعما جلهود احلكومة
الصومالية في محاربة اجلماعة املتطرفة .وذكر بيان للقيادة األميركية
في إفريقيا ،أن «الضربة نفذت اجلمعة ،قرب كوبن غبر البعيدة عن
مدينة كيسمايو الساحلية ،مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في
صفوف املدنيني» ،وفقا ملا ذكرته إذاعة «سوا» .وتقول الواليات املتحدة،
إن «كوبن كانت تستخدم إلط�لاق هجمات ضد القوات الصومالية».
وأوضح البيان ،أن الغارة نفذت «لتقليص قدرات الشباب والتهديد الذي
تشكله احلركة على الشركاء الصوماليني وملنعها من التخطيط لهجمات
إرهابية في املنطقة» .وأعلنت لقيادة األميركية اجلمعة ،مقتل  15من
مسلحي «الشباب» في غارتني يومي األربعاء واخلميس.

«املعابر» الفلسطينية تتهم أمن
غزة بعرقلة «كرم أبو سالم»
اتهمت هيئة املعابر واحلدود الفلسطينية (تابعة لرام الله) ،صباح
أمس األح��د ،األجهزة األمنية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)
بعرقلة عمل موظفيها في معبر كرم أبو سالم التجاري ،جنوبي القطاع.
وقال املكتب اإلعالمي للهيئة ،في بيان إن «أمن حركة حماس عرقل
دخول حافلة موظفي الهيئة إلى معبر كرم أبو سالم دون معرفة أسباب
ذل��ك» .وأش��ارة الهيئة إلى أنه مت استئناف العمل في املعبر التجاري
الوحيد لغزة ،بعد توقفه ألكثر من ساعتني بسبب منع وصول املوظفني
إليه .من جانبها ،نقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن
مصدر في املعبر ،قوله ،إن «عناصر من حماس احتكوا مبوظفي الهيئة
على املعبر واستفزوهم وعرقلوا عملهم ومنعوهم من الوصول للمعبر
ألداء واجبهم وعملهم» .ولم يتسن احلصول على تعقيب ف��وري من
وزارة الداخلية (تديرها حماس) في قطاع غزة.
إال أن مصدرا أمنيا قال إن «عناصر األجهزة األمنية بغزة أوقفوا
حافلة تقل موظفي معبر كرم أبو سالم ودققوا في بطاقاتهم الشخصية
في إطار االجراءات االعتيادية».
وأوض��ح املصدر أن «ع��ددا من املوظفني كانوا ال يحملون بطاقتهم
الشخصية األمر الذي أدى لعرقلة وصولهم ألماكن عملهم لبعض الوقت
حتى مت التأكد من هوياتهم».
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية سحبت موظفيها من معبر
رفح البري على احلدود مع مصر ،في  7يناير املاضي ،واتهمت حركة
«حماس» بإعاقة عملهم ،عبر «استدعاءات واعتقاالت وتنكيل» ،وهو
ما نفته احل��رك��ة .ويسود االنقسام الفلسطيني بني حركتي «فتح»
و»حماس» منذ عام  ،2007ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في
إنهائه .ووقّعت احلركتان أحدث اتفاق للمصاحلة بالقاهرة ،في 12
أكتوبر  ،2017لكنه لم يطبق ،بسبب نشوب خالفات حول قضايا ،منها:
متكني احلكومة في غزة ،وملف موظفي غزة الذين عينتهم «حماس»
أثناء فترة حكمها للقطاع.

املجلس الرئاسي الليبي:
لن نتجه نحو التصعيد

جانب من احتجاجات السودان

الصحفيني محمد الفاحت أن االجهزة
األمنية قامت بإطالق س��راح جميع
املعتقلني الصحفيني مشيرا ال��ى ان
املعتقالت باتت اآلن خالية من وجود
أي صحفي إال أن صحفيني معارضني
أش��اروا إلى أن هناك مجموعة أخرى
لم يتم إطالق سراحهم.
ومنذ  13ديسمبر املاضي اندلعت

م��ظ��اه��رات ف��ي مدينة س��ن��ار جنوب
ال��س��ودان بشكل م��ح��دود احتجاجا
على ارت��ف��اع اس��ع��ار اخل��ب��ز قبل ان
تتطور في  19من الشهر ذاته ومتتد
الى مدينة عطبرة في شمال السودان
وبورتسودان شرق السودان لتصل
للخرطوم ويتولى جتمع (املهنيني
السودانيني) تنظيمها بدعم من اكبر

الكتل السياسية املعارضة مناديا
بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير
واقامة حكومة انتقالية فيما انشقت
اح��زاب من احلكومة واعلنت دعمها
للحراك الشعبي.
واعلنت السلطات السودانية مقتل
نحو  30شخصا واعتقال اكثر من
 800ف��ي االحتجاجات فيما تقول

املعارضة السودانية ان من قتلوا في
االحتجاجات اكثر من  50شخصا على
االقل اضافة إلى اعتقال اكثر من الف
متظاهر.
واتهم الرئيس السوداني البشير
«مندسني» بقتل املتظاهرين بأسلحة
غير م��وج��ودة ف��ي ال��س��ودان وغير
متوفرة لدى االجهزة األمنية.

نفى الناطق باسم رئيس املجلس الرئاسي الليبي في طرابلس محمد
السالك خالل اتصال مع «العربية» أن يكون املجلس متجها للتصعيد
عبر بيانه الذي أدان فيه القصف على حقل الفيل النفطي.
وبينّ أن التوجه إلى مجلس األمن يهدف إلجراء حتقيق في احلادثة.
وكانت مصادر محلية قد أكدت تعرض حقل الفيل النفطي جنوب
#ليبيا لقصف ج��وي تركز على مهبط احلقل دون تسجيل إصابات
حتى اآلن .وقصفت طائرات حربية تابعة لقوات شرق ليبيا بقيادة
#خليفة_حفتر ،أهدافا قرب حقل الفيل النفطي .وقال مهندس بحقل الفيل
النفطي ،إن قوات شرق ليبيا نفذت أربع ضربات جوية حتذيرية قرب
احلقل ،السبت .وأضاف أن املستهدف من التحذير هو علي كنة آمر منطقة
سبها العسكرية والذي عينه رئيس وزراء حكومة الوفاق ،فائز السراج،
األسبوع املاضي .وأكد قائد عمليات القوات اجلوية ،اللواء محمد منفور،
إطالق طلقات حتذيرية لطائرة هبطت في حقل الفيل النفطي جنوب
ليبيا بسبب عدم امتثالها لقرار اجليش الليبي مبنح وحظر الطيران
واستخدام املطارات في جنوب البالد.

