
بدأت الفصائل السورية املسلحة، 
أم���س  األح����د، ه��ج��وم��اً ع��ل��ى محور 
كفر حلب اخلاضعة لسيطرة قوات 
النظام ب��ري��ف حلب ال��غ��رب��ي، فيما 
يترافق مع قصف مدفعي تركي مكثف 
يستهدف كفرحلب وم��ي��زن��از، وفق 
امل��رص��د ال��س��وري حلقوق اإلن��س��ان. 
كما استهلت “هيئة حترير الشام” 

الهجوم بتفجير عربة مفخخة.
إل��ى ذل��ك دارت اشتباكات عنيفة 
بني الطرفني على محور الشيخ دامس 
وركايا سجنة بريف إدلب اجلنوبي، 
في محاولة من قبل النظام التقدم 
في املنطقة، تزامناً مع قصف جوي 

روسي.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل واص��ل��ت 
الطائرات احلربية الروسية ضرباتها 
اجل��وي��ة على مناطق ع��دة بالقطاع 
الغربي من ريف حلب ومناطق أخرى 
شمال املدينة، في حني تشهد مناطق 
ف��ي مدينة إدل���ب ومحيطها قصفاً 
صاروخياً تنفذه قوات النظام بشكل 

متقطع منذ فجر األحد.
وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه، ق��ت��ل مدني 
وأصيب آخرون بجروح جراء قصف 
ج��وي روس��ي على محيط دارة عزة 

بريف حلب الغربي.
تأمني طريق دمشق حلب الدولي 
وُقتل 4 أشخاص على األق��ل وجرح 
آخ����رون، بينهم عنصر م��ن ال��دف��اع 
امل��دن��ي، ج���راء قصف ج��وي روس��ي 
استهدف ق��ري��ة ال��س��ح��ارة الواقعة 

بريف حلب الغربي، وفق املرصد.
م��ن جهتها، عملت ق��وات النظام 
على “تأمني” ح��زام طريق “دمشق 
حلب الدولي” )إم 5( بالكامل، بعد 
سيطرتها على بلدة كفرناها غرب 
حلب، بإسناد روس��ي مكثف، عقب 

اشتباكات عنيفة مع الفصائل.
كما سيطر النظام على بلدة معارة 
النعسان بريف إدل��ب عند احل��دود 

اإلدارية مع محافظة حلب.
وُقتل 4 أشخاص على األقل جراء 
قصف ج��وي روس��ي استهدف قرية 

السحارة الواقعة بريف حلب الغربي، 
حسب م��ا أعلنه امل��رص��د ال��س��وري 
حلقوق اإلنسان. كما تسببت الغارة 
ال��روس��ي��ة بسقوط ج��رح��ى، بينهم 

عنصر من الدفاع املدني.
م��ن جهتها، عملت ق��وات النظام 

السوري على “تأمني” ح��زام طريق 
“دمشق حلب الدولي” )إم 5( بالكامل، 
بعد سيطرتها على بلدة كفرناها، 
غ��رب مدينة حلب، عقب اشتباكات 
ومعارك عنيفة مع الفصائل وبإسناد 

روسي مكثف وعنيف.

كما سيطرت ق��وات النظام على 
بلدة معارة النعسان، بريف إدلب عند 

احلدود اإلدارية مع محافظة حلب.
محاور على محور الشيخ عقيل 
بريف حلب الشمالي وف��ي السياق 
نفسه، تتواصل االشتباكات العنيفة 

على محور الشيخ عقيل بريف حلب 
الشمالي، بني الفصائل وقوات النظام 

واملسلحني املوالني لها من طرف آخر.
وت��ت��راف��ق ه���ذه االش��ت��ب��اك��ات مع 
قصف ج��وي وب��ري مكثف وعنيف، 
م��ا أدى لسقوط ع��دد م��ن القتلة في 

صفوف الطرفني.
وأدت هذه االشتباكات إلى مقتل 
ما ال يقل عن 18 من الفصائل و11 
عنصراً من قوات األسد واملوالني لها. 
وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت 
سيطرتها خ��ال ال��س��اع��ات واألي��ام 
القليلة الفائتة على 77 منطقة في 

ريفي حلب اجلنوبي والغربي.
وتقدمت قوات النظام السوري في 
شمال غرب الباد بعد السيطرة على 
قاعدة عسكرية خسرتها قبل أكثر من 

سبع سنوات.
وتسيطر “هيئة حترير الشام” 
والفصائل على %52 من محافظة 
إدل��ب وأج��زاء من احملافظات الثاث 

احملاذية لها، حلب وحماة والاذقية.
وف��ي منتصف ديسمبر 2019، 
استأنفت قوات النظام السوري بدعم 
من حليفها ال��روس��ي، هجومها على 
محافظة إدل���ب. وأدى ه��ذا الهجوم 

لنزوح 800 ألف شخص حتى اآلن.
وفي ختام “معارك عنيفة” فجر 
اجلمعة، سيطرت قوات النظام على 
“الفوج 46” وه��ي قاعدة عسكرية 
واقعة على بعد 12 كلم غرب مدينة 

حلب.
وق���ال امل��رص��د ال��س��وري حلقوق 
اإلن���س���ان إن ق����وات ت��رك��ي��ة كانت 
م��وج��ودة ف��ي ت��ل��ك ال��ق��اع��دة لكنها 
انسحبت منها اخلميس. وأوضح أن 
“األتراك انسحبوا من هذه القاعدة 
وك����ان ه��ن��اك خ���ال ال��ل��ي��ل م��ع��ارك 

عنيفة”.
كما أعلن امل��رص��د أم��س أن ق��وات 
النظام سيطرت اجلمعة على بلدة 
أورم ال��ك��ب��رى وجمعية ال��رض��وان 
بريف حلب الغربي، بعد متهيد جوي 

ومدفعي مكثف.

فصائل املعارضة تقاتل في أدلب

4 أشخاص النظام يؤّمن طريق حلب-دمشق وغارة روسية تقتل 

هجوم للفصائل السورية املسلحة غرب حلب بإسناد تركي

السعودية تطالب طهران  بتغيير سلوكها

بومبيو: مستمرون في حملة 
الضغوط القصوى على إيران

أكد وزير اخلارجية السعودي، األمير فيصل 
ب��ن ف��رح��ان، أن السعودية مستعدة ملناقشة 
م��وض��وع احمل��ادث��ات م��ع إي���ران عندما تعترف 
طهران بتصرفاتها العدوانية وتأثيرها على 
عدم االستقرار األمني في املنطقة، مبا فيها شّن 

هجمات صاروخية على دول مجاورة.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي، اليوم 
السبت، في مؤمتر ميونيخ لألمن، إن السعودية 
لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، 
مضيفاً: “رسالتنا إليران أن تغيير السلوك أوالً 

قبل مناقشة أي شيء آخر”.
وت��اب��ع: “الرسالة الوحيدة التي أرسلتها 
السعودية إلي��ران كانت معلنة ومعروفة لدى 
اجلميع. إي��ران وقبل مقتل )قائد فيلق القدس 
البحرس ال��ث��وري اإلي��ران��ي( قاسم سليماني 
هاجمت منشآتنا النفطية ب�16 ص��اروخ��اً، 
وشكلت خطراً على االقتصاد العاملي. وإي��ران 
هي من تدعم احلوثيني بالساح ملهاجمة املدن 
السعودية. رسالتنا إلي��ران هي عندما تعترف 
بتصرفاتها ال��ع��دوان��ي��ة وتأثيرها على عدم 
االس��ت��ق��رار األم��ن��ي ف��ي املنطقة، مب��ا فيها شن 
هجمات صاروخية على دول م��ج��اورة، ميكن 

حينها أن نناقش موضوع احملادثات”.
وأك��د أن السعودية “مهتمة دوم��اً بخفض 
التصعيد في املنطقة”، إال أنه أضاف أنه “حتى 
اللحظة ال توجد أي اتصاالت مباشرة مع إيران”.

وأوضح أن “هناك طرفاً واحداً فقط وراء عدم 
االستقرار في املنطقة”، شارحاً أن “إيران متارس 

سلوكاً مستهتراً وتهدد االقتصاد العاملي”.
وقال: “سيكون أي حديث با جدوى إلى أن 
يتسنى لنا احلديث عن املصادر احلقيقية النعدام 
االستقرار هذا”. وفي الشأن اليمني، أكد وزير 
اخلارجية السعودي أن اململكة تفضل احلل 
السياسي في اليمن عبر احلوار برعاية أممية، 

مضيفاً: “موقفنا في اليمن كان دوماً داعماً للحل 
السياسي”. وشدد وزير اخلارجية السعودي 
على التزام السعودية بإيجاد طريقة للحوار 
واملضي قدماً إذا كان احلوثيون على استعداد 

لتركيز اهتماماتهم على مصلحة اليمن.
كما أعرب عن أمله بأن “يركز احلوثيون على 
مصالح اليمن وليس إيران”. واعتبر أن “على 
كافة األط���راف املساعدة ف��ي احل��ل ف��ي اليمن، 

وليس السعودية فقط”.
أكد وزير اخلارجية األميركي، مايك بومبيو 
أن باده مستمرة في حملة الضغوط القصوى 
اقتصادياً ودبلوماسياً على إي���ران، كما شدد 
على متسك اإلدارة األميركية مبنع إي��ران من 
التسلح. وأضاف أن باده لن تتخلى عن ممارسة 
الضغوط االقتصادية والردع العسكري من أجل 

دفع هذا النظام اإليراني إلى تغيير سلوكه.
كما أكد سعي باده لتجديد القيود املفروضة 
على تسلح إيران في مجلس األمن، قبل انتهائها 

في أكتوبر املقبل.
وأوض���ح ف��ي مقابلة م��ع صحيفة الشرق 
األوس��ط أن ال��والي��ات املتحدة ملتزمة بضمان 
عدم قدرة إيران على شراء وبيع األسلحة، ألن 
هذا األمر يساعد النظام اإليراني على االستمرار 
في زعزعة استقرار املنطقة، وإح��داث املزيد من 

العنف وإطالة أمد الصراع واملعاناة.
وتابع: “لقد حتدثت في أغسطس املاضي إلى 
مجلس األمن الدولي، وأكدنا على أهمية جتديد 
القيود املفروضة على إيران، وعلى االستمرار في 
فرض احلظر على األسلحة، وأيضاً حظر السفر 
على أسوأ عماء إيران”، مضيفاً “ لقد حتدثت 
إلى مجلس األمن الدولي ألؤكد على أهمية جتديد 
القيود املفروضة على إي��ران، وأك��دت ألعضاء 
املجلس أنه يتعني عليهم جتديد هذه القيود طاملا 

استمر سلوك إيران املزعزع لاستقرار.”

عصابة مسلحة تقتل 
30 شخصًا على األقل 

شمال غرب نيجيريا
قالت الشرطة إن عصابة مسلحة 
يستقل أف��راده��ا دراج���ات ن��اري��ة قتلت 
30 شخصا على األقل في هجمات على 

قريتني في شمال غرب نيجيريا.
وأض��اف��ت ال��ش��رط��ة أن 21 شخصا 
قتلوا حرقا وُقتل تسعة قرويني رميا 
بالرصاص في قريتي دانكار وتساوا 
مضيفة أن املهاجمني فروا ومعهم أطعمة 

وماشية.
وق��ت��ل م��ئ��ات األش��خ��اص ف��ي شمال 
غ��رب نيجيريا منذ ال��ع��ام امل��اض��ي في 
هجمات تنسبها احلكومة لعصابات 

تقوم بعمليات سطو وخطف.
وأكد مفوض الشرطة سانونسي بوبا 
ع��دد القتلى وق��ال إن فرقا من الشرطة 
واجل��ي��ش ان��ت��ش��رت ف��ي املنطقة وإن 

حتقيقا يجرى في األمر.
ويقول خبراء أمنيون إن نيجيريا ال 
ميكن أن حتمل املزيد من االضطرابات 
في وقت تواجه فيه صعوبات بالفعل في 
احتواء خطر جماعات إسامية متشددة 
في الشمال الشرقي وصراع في واليات 
وسط الباد وجماعات متشددة في دلتا 

النيجر إلى اجلنوب الشرقي.
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حكمتيار: البعض يحاول تخريب 
مسار عملية السالم مع طالبان

    اتهم زعيم احلزب اإلسامي األفغاني، قلب الدين حكمتيار، 
جهات داخلية مبحاولة تخريب مسار عملية السام مع حركة 
طالبان. ج��اء ذل��ك في كلمة ألقاها حكمتيار، أم��س األح��د، خال 

مشاركته في فعالية بالعاصمة األفغانية كابول.
وأض��اف أن مفاوضات السام القائمة بني ال��والي��ات املتحدة 
طالبان وصلت إلى مرحلة مهمة، رغم انعدام إجماع داخل الباد 
إلطاق حوار أفغاني-أفغاني. وأّكد حكمتيار احلاجة إلى توافق 

األراء بني األفغان أوال لبدء احلوار مع طالبان.
وقال “البعض يحاول تخريب مسار عملية السام مع طالبان من 
أجل مصلحته الشخصية؛ بدال من دعم هذا املسار”. وحّذر حكمتيار 
من مغبة تدهور أوضاع الباد أكثر، في حال عدم تقييم الفرص في 

عملية السام بشكل جيد.
وأع��رب عن دعمه التفاق س��ام محتمل بني ال��والي��ات املتحدة 
وطالبان، وأن انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان يصب في 

مصلحة البلدين.
واجلمعة، كشف مسؤول في اخلارجية األمريكية عن توصل 
باده إلى وقف إلطاق النار مدته 7 أيام مع حركة طالبان. ونقل 
اإلعام األمريكي، عن املسؤول الذي لم تفصح عن اسمه، أن وقف 

إطاق النار سيدخل حيز التنفيذ خال فترة قصيرة.
واألربعاء املاضي، كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان، لصحيفة 
“نيويورك تاميز” عن موافقة ترامب على اتفاق سام “مشروط” 

مع طالبان.
وحسب الصحيفة، لن يتم التوقيع رسميا على اتفاق السام 
بني الطرفني “إال إذا قدمت طالبان دليا على التزامها به خال 
فترة مدتها 7 أي��ام، سيتم اإلع��ان عنها في وقت الحق من فبراير 

اجلاري”.

إيران: لن نسلم الصندوق 
األسود للطائرة األوكرانية

ماكرون: الغرب يضعف مبوازاة انكفاء نسبي للواليات املتحدة

5 متظاهرين من »السترات الصفراء« في رين الفرنسية إصابة 
أص���ي���ب 5 م���ت���ظ���اه���ري���ن، خ���ال 
احتجاجات حلركة “السترات الصفراء” 

مبدينة رين غربي الباد.
وتواصلت احتجاجات “السترات 
الصفراء” لألسبوع ال�66 على التوالي، 
في مختلف املدن الفرنسية، على رأسها 
العاصمة باريس؛ حيث باتت فاعليه 

معتادة في يوم السبت من كل أسبوع.
واستخدمت الشرطة الغاز املسيل 
ل��ل��دم��وع وخ��راط��ي��م امل��ي��اه لتفريق 
املتظاهرين في مدينة رين؛ إثر مواجهات 

اندلعت بني الطرفني.
وأسفرت تلك املواجهات عن إصابة 
5 متظاهرين وتوقيف آخر، وفق مراسل 

األناضول.
وذكر بيان صادر عن شرطة باريس 
أن 14 شخصا فرضت عليهم غرامات 
مالية جراء مشاركتهم في مظاهرة غير 

مرخص لها.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء 

احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر 2018.
وتشهد فرنسا، منذ أكثر م��ن ع��ام، 
اح��ت��ج��اج��ات عمالية اع��ت��راض��ا على 
إج������راءات ح��ك��وم��ي��ة أخ����رى متعلقة 
بالضرائب ومستوى املعيشة، أبرزها 

حراك “السترات الصفراء”.
فيما عبر الرئيس الفرنسي، إميانويل 
م��اك��رون، عن أسفه “لضعف الغرب” 
الذي يواكبه “انكفاء نسبي” للواليات 
املتحدة، في تصريحات تناقض تأكيدات 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي، مايك 

بومبيو.
وق��ال م��اك��رون في مؤمتر األم��ن في 
ميونيخ إن “هناك ضعفاً للغرب”. 
وأض��اف “هناك سياسة أميركية بدأت 

قبل أعوام وليس في ظل اإلدارة احلالية، 
تشمل ن��وع��اً م��ن االن��ك��ف��اء ومراجعة 

لعاقتها مع أوروبا”.
وفي وقت سابق، قال بومبيو إن باده 
ترفض االتهامات األملانية لواشنطن 
باالنسحاب من الساحة الدولية، مشدداً 
على أن السيادة هي األساس في الغرب 

والدميقراطية والعدالة أيضا.
ونّوه إلى أن الواليات املتحدة حاربت 
“داعش” وأفكاره التطرفية وجنحت 
في التخلص من )أبوبكر( البغدادي، 
مضيفاً: “عملنا بشكل حثيث ملنع داعش 

من احلصول على ماذات آمنة”.
عضوية ألبانيا ومقدونيا الشمالية 
وأش��ار الرئيس ماكرون إلى أن فرنسا 
رمبا متهد الطريق قريبا أم��ام االحتاد 
األوروب���ي إلط��اق محادثات عضوية 
ألبانيا ومقدونيا الشمالية، إال أنه 
أوض��ح أنه ال ت��زال لديه حتفظات على 

طموحات توسيع الكتلة.
وك��ان م��ن امل��ق��رر أن تبدأ الدولتان 
الواقعتان في منطقة البلقان محادثات 
االنضمام رسميا مع االحتاد األوروبي 
العام امل��اض��ي. إال أن م��اك��رون عرقلها 

في أكتوبر قائا إنه سيستمر في القيام 
بذلك حتى إصاح عملية ضم دول أخرى 
للكتلة، التي بات عدد أعضائها 27 بعد 

مغادرة بريطانيا الشهر املاضي.
وق��ال الرئيس الفرنسي ف��ي املؤمتر 
إن ه��ذا الشرط حتقق اآلن. وأض��اف أن 
اخلطوة التالية هي تقرير سيصدر الشهر 
املقبل من الذراع التنفيذية لاحتاد حول 
التقدم ال��ذي أحرزته الدولتان. وتابع: 
“إذا جاءت النتائج إيجابية، وتأسست 
الثقة، فسنكون في موقف يسمح لنا ببدء 

املفاوضات بعد ذلك”.
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مظاهرات السترات الصفراء

رفضت طهران تسليم الصندوق 
األسود املتعلق بالطائرة األوكرانية 
ال��ت��ي أس��ق��ط��ه��ا احل����رس ال��ث��وري 
اإليراني في الثامن من يناير ، بعدما 
كانت متجهة من طهران إلى تورنتو 
في كندا عبر العاصمة األوكرانية 

كييف.
وق��ال وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي 
م��ح��م��د ج����واد ظ��ري��ف إن “إيران 
ال تستطيع ف��ك ش��ف��رات الصندوق 
األس��ود للطائرة األوكرانية، إال أنها 
لن تسلم الصندوق األس��ود إل��ى أي 

دولة أخرى”.
وف��ي م��ع��رض دف��اع��ه ع��ن ال��ق��رار 
اإلي��ران��ي ب��ع��دم تسليم الصندوق 
األسود، أكد ظريف في لقائه مع “إن 
بى سي نيوز” أن “قانون الطيران 
الدولي مينح احلق إليران أن تستمر 
ف��ي محاولة ف��ك ش��ف��رات الصندوق 

األسود للطائرة األوکرانية”.
وأض����اف: “من أج���ل اس��ت��خ��راج 
املعلومات وف��ك شفرات الصندوق 
األس�����ود ن��ح��ت��اج إل���ى ال��ك��ث��ي��ر من 
امل��ع��دات واألج��ه��زة، وق��د طلبنا ذلك 
منهم. ه��ذه قضية إنسانية فلماذا 
ال ت��ت��ع��اون أم��ي��رك��ا معنا؟ مل���اذا لم 

ي��زودون��ا ب��ال��ب��رام��ج وي��ق��دم��وا لنا 
اخل��ب��رات الازمة؟”. ه��ذا وطالب 
وزي��ر اخلارجية األوك��ران��ي وادمي 
بريستايكو، الثاثاء املاضي، إيران 
بتسليم ال��ص��ن��دوق��ني األس��ودي��ن، 
وال��ك��ش��ف ع��ن العناصر القيادية 
الضالعة في إطاق الصاروخني على 
طائرة الركاب األوكرانية ما أدى إلى 
إسقاطها ومقتل 176 شخصا على 

متنها الشهر املاضي.
وشدد وزير اخلارجية األوكراني 
ع��ل��ى أن “القضية ل��ي��س��ت مجرد 
اس��ت��خ��دام ال��س��اح م��ن قبل جندي 
بشكل طائش، بل نريد معرفة من هي 
القيادات التي أمرت باإلطاق، لتتم 

محاكمتهم”.
وق��ب��ل أسبوعني ب��ث التلفزيون 
األوكراني مقطعا صوتيا لطيار إحدى 
الطائرات اإلي��ران��ي��ة، وال��ذي شاهد 
إصابة الطائرة األوكرانية بصاروخ، 

وأبلغ عن ذلك برج املراقبة.
وقال الرئيس األوكراني فادميير 
زلينسكي تعليقا على املقطع إنه 
يثبت علم املسؤولني اإليرانيني منذ 
البداية بأمر إط��اق الصاروخ على 

الطائرة.

فنزويال جتري تدريبات عسكرية 
مع سعي مادورو إلظهار القوة

أج��رى جيش فنزويا تدريبات 
ش���ه���دت ن��ش��ر م��س��ل��ح��ني م��دن��ي��ني 
وم��رك��ب��ات م��درع��ة ف��ي العاصمة 
كراكاس وأنحاء الباد في مسعى من 
الرئيس نيكوالس م��ادورو إلظهار 
القوة مع استعداد واشنطن لتشديد 

العقوبات.
ويتهم م��ادورو الواليات املتحدة 
بالتحضير لغزو ب��اده األم��ر الذي 
وصفه الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب في ع��ام 2017 بأنه ممكن. 
وش�����ددت واش��ن��ط��ن ال��ع��ق��وب��ات 
االقتصادية على حكومة كراكاس 

منذ العام املاضي.
وتأتي التدريبات بعد أي��ام من 
ق��رار م��ادورو دمج ق��وات االحتياط 
املدنية، التي تتألف من نحو أربعة 
مايني متطوع ذوي مهارات عسكرية 
محدودة، في القوات املسلحة رسميا 
إلى جانب اجليش والبحرية وساح 

اجلو واحلرس الوطني.
وفي تدريبات شاهدها صحفيون 
من روي��ت��رز على طريق سريع في 
ش��رق ك��راك��اس، ش��ارك ع��دة مئات 
من اجلنود واملسلحني املدنيني في 
تدريب ملدة عشر دقائق شمل سبل 

منع ”الغزاة“ من دخول العاصمة.
وي��رف��ض خ��ص��وم م���ادورو مثل 
ه��ذه التدريبات ويصفونها بأنها 
مسرحية تهدف إلى إخفاء التدهور 
ال��ذي تعاني منه ال��ق��وات املسلحة 
وس��ط التضخم املفرط ال��ذي جعل 
الرواتب، مب في ذلك رواتب اجلنود، 

ال تكفي لشراء األغذية األساسية.
وق����ال خ����وان ج���واي���دو زع��ي��م 
املعارضة ف��ي فنزويا ف��ي مؤمتر 
صحفي ”إنه ت��دري��ب دع��ائ��ي من 
الديكتاتورية اليوم. ”أقول للقوات 
املسلحة ... نحن معكم، ونحن على 
دراي��ة باجلنود الذين يعانون من 
س��وء التغذية.“ ويتمسك م��ادورو 
بالسلطة رغ��م األزم��ة االقتصادية 

مستفيدا من دعم اجليش.
وفرضت الواليات املتحدة برنامج 
عقوبات موسعا على حكومة مادورو 
وحثت القوات املسلحة على االنقاب 

عليه.
وق������ال م���س���ؤول���ون ب������وزارة 
اخلارجية األمريكية في وقت سابق 
م��ن فبراير شباط إنهم يخططون 
إلج���راءات جديدة ل��زي��ادة الضغط 

على مادورو .


