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االربعاء 19 جمادي االول ، 1441 هـ ق 25 دي 1398 هـ ش، 15 كانون الثاني 2020م العدد )10325( السنة االربعون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
صدر العاقل صندوق سرَّه .. 

وكاتم السّر وفيّ أفلح
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 14 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 33 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 45 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السابعة و 14 دقيقة

الفروف: مستمرون بدعم سوريا 
في مكافحة اإلرهاب

وكاالت:   – موســكو 
الخارجيــة  وزيــر  جــدد 
الروســي ســيرغي الفــروف 
اســتمرار  علــى  التأكيــد 
بــاده فــي تقديــم الدعــم 
مكافحــة  فــي  لســوريا 
اإلرهــاب والتوصــل إلــى حل 
فيهــا. لألزمــة  سياســي 

وشــدد الفــروف خــال 
امــس  مؤتمــر صحفــي  
مــع نظيــره الســيرالنكي 
جوناديفــاردن  دينيــش 

ــة الســورية ســلطتها علــى كامــل أراضيهــا  فــي العاصمــة الســيرالنكية كولومبــو علــى ضــرورة بســط الدول
مشــيرا إلــى ضــرورة القضــاء علــى بــؤرة اإلرهــاب فــي إدلــب.

ولفت الفروف إلى أن نقل اإلرهابيين من إدلب الى ليبيا أمر خطير من شأنه أن يعقد الوضع في المنطقة.  

مطالبة انقرة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب..

سوريا تطالب تركيا بااللتزام بسيادتها واالنسحاب الفوري والكامل من أراضيها
*مجلس األمن يناقش تقرير منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية بشأن الهجوم المزعوم في دوما
*خروج عشرات المدنيين من مناطق انتشار 

اإلرهابيين بريفي حلب وإدلب

دمشــق – وكاالت: طالــب الجانــب الســوري فــي 
اجتمــاع ثاثــي )ســوري روســي تركــي( فــي موســكو  
امــس الجانــب التركــي بااللتــزام الكامــل بســيادة 
الجمهوريــة العربيــة الســورية واســتقالها وســامة 
أراضيهــا ووحدتهــا أرضــًا وشــعبًا واالنســحاب الفــوري 

ــة. والكامــل مــن األراضــي الســورية كاف
علــي  باللــواء  ممثــًا  الســوري  الجانــب  ودعــا 
الجانــب  الوطنــي  األمــن  مكتــب  رئيــس  مملــوك 

ــان  ــه حق ــذي مثل التركــي ال
جهــاز  رئيــس  فيــدان 
ضــرورة  إلــى  المخابــرات 
بالتزاماتهــا  تركيــا  وفــاء 
بموجــب اتفــاق سوتشــي 
المــؤرخ 17- إدلــب  بشــأن 
يتعلــق  مــا  9-2018 وخاصــة 
مــن  المنطقــة  بإخــاء 
واألســلحة  اإلرهابييــن 
الثقيلــة وفتــح طريــق حلــب-

وحلب-حمــاة. الاذقيــة 
مملــوك  اللــواء  وشــدد 
علــى أن الدولــة الســورية مصممــة علــى متابعــة حربهــا 
ضــد اإلرهــاب وتحريــر كل منطقــة إدلــب وعــودة ســلطة 
الدولــة إليهــا بمــا يكفــل األمــن واألمــان للمواطنيــن 
الســوريين الذيــن تســتخدمهم التنظيمــات اإلرهابيــة 

دروعــًا بشــرية فــي تلــك المنطقــة.
مــن جهتهــا أعلنــت البعثــة الروســية الدائمــة 
لــدى األمــم المتحــدة أن مجلــس األمــن الدولــي 

الثانــي  كانــون  مــن  العشــرين  فــي  ســيناقش 
الجــاري تقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
بشــأن الهجــوم الكيميائــي المزعــوم فــي دومــا فــي 

نيســان مــن عــام 2018.
ونقلــت وكالــة تــاس الروســية عــن المتحــدث 
ــودور ستريجوفســكي  ــة في ــي باســم البعث الصحف
بمبــادرة  تقدمــت  “روســيا  إن  للصحفييــن  قولــه 
األمــن  مجلــس  ألعضــاء  اجتمــاع  عقــد  بشــأن 
ــط  ــا( لمناقشــة الوضــع المحي ــة )آري ــي بصيغ الدول

المنظمــة”. بتقريــر 
وجلســات صيغــة آريــا عبــارة عــن اجتماعــات 
تمكــن  للغايــة  وســري  رســمي  غيــر  طابــع  ذات 
ــة  ــادل اآلراء بطريق ــن تب ــن م ــس األم ــاء مجل أعض
صريحــة وخاصــة مــع األشــخاص الذيــن يعتقــد 
عضــو أو أعضــاء المجلــس الداعيــن إلــى االجتمــاع 
منظمــي  أو  ميســري  دور  أيضــا  يتولــون  الذيــن 
االجتماعــات أن مــن المفيــد االســتماع إليهــم أو 

الذيــن يرغبــون فــي إيصــال رســالة إليهــم.
االجتمــاع  “هــذا  أن  وأوضــح ستريجوفســكي 
ــذي  ــي هــذا الحــادث وال ــق ف ــى التحقي ســيركز عل
أجرتــه بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة 
ــد  ــع عق ــن المزم ــة .. وم ــلحة الكيميائي ــر األس حظ
االجتمــاع بعــد ظهــر يــوم 20 كانــون الثانــي الجــاري”.
الضهــور  أبــو  ممــرا  شــهد  اخــر  جانــب  مــن 
المدنييــن  عشــرات  خــروج  امــس  والحاضــر  
ــار اإلرهابييــن بريفــي  قادميــن مــن مناطــق انتش
ــا  ــي طهره ــة الت ــى المناطــق اآلمن ــب إل ــب وحل إدل

اإلرهــاب. مــن  الســوري  العربــي  الجيــش 
وذكــر مراســل ســانا فــي حمــاة أن عشــرات 
المدنييــن وصلــوا امــس إلــى ممــر أبــو الضهــور 
جنــوب شــرق إدلــب قادميــن مــن مناطــق انتشــار 
المجموعــات اإلرهابيــة فــي المحافظــة حيــث كان 
فــي اســتقبالهم الجهــات المعنيــة وقدمــت النقطــة 
الطبيــة خدماتهــا للمرضــى وتــم نقلهــم بعــد ذلــك 
عبــر حافــات إلــى المناطــق المحــررة مــن اإلرهــاب 

ــات األساســية. ــا بالخدم ــد تأمينه بع
ومــن جنــوب حلــب أفــاد مراســل ســانا بأنــه لليــوم 
الثانــي يســتمر توافــد المدنييــن إلــى ممــر الحاضــر قادميــن 
مــن مناطــق انتشــار المجموعــات اإلرهابيــة بريفــي حلــب 
وإدلــب حيــث اســتقبلت الجهــات المعنيــة العشــرات منهــم 
المناطــق  باتجــاه  لنقلهــم  حافــات  لهــم  وأمنــت  اليــوم 

ــة. اآلمن

كوريا الجنوبية: المشروعات بين الكوريتين يمكن 
أن تساعد في تخفيف العقوبات على الشمال

ســيئول – وكاالت: - قــال رئيــس كوريــا الجنوبيــة مــون جــاي إن امــس الثاثــاء إن مــن الســابق ألوانــه التشــاؤم إزاء 
الحــوار المتعثــر بيــن الواليــات المتحــدة وكوريــا الشــمالية حــول نــزع الســاح النــووي وإن التعــاون بيــن الكوريتيــن مــن 
شــأنه المســاعدة فــي تمهيــد 
الطريــق أمــام رفــع العقوبــات.

وقــال مــون في مؤتمر 
صحفي ســنوي بمناســبة 
العــام الجديــد إنــه علــى 
تصريحــات  مــن  الرغــم 
كوريــا الشــمالية العدائيــة 
فإنهــا لــم تجــر اختبــارات 
ولــم  جديــدة  أســلحة 
تغلــق البــاب أيضــا أمــام 
المحادثــات  مــن  مزيــد 
حتــى بعــد أن تجاهلــت 

واشــنطن المهلــة التــي حددتهــا لهــا بيونجيانــج لتقديــم تنــازالت قبــل نهايــة العــام.
وقــال ”أوضحــت كوريــا الشــمالية أن بــاب الحــوار لــم يُغلــق رغــم فرضيــة أنهــم لــن يعــودوا إلــى 

المحادثــات إال بعــد قبــول مطالبهــم“.
ــن  ــج أون م ــم جون ــا كي ــاد زعيمه ــد مي ــة بعي ــت تهنئ ــا تلق ــا الشــمالية الســبت الماضــي إنه ــت كوري وقال
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب لكــن العاقــة الشــخصية بيــن الزعيميــن ال تكفــي للعــودة إلــى المحادثــات.
وتوقفــت المفاوضــات منــذ انهيــار اجتمــاع اســتمر طــول اليــوم فــي أكتوبــر تشــرين األول. وتجاهلــت الواليــات 
المتحــدة مهلــة إلــى نهايــة العــام الماضــي حددهــا كيــم لواشــنطن لتخفيــف موقفهــا، ووصفــت المهلــة بأنهــا ”مصطنعــة“.

ألمانيا تدعو السراج وحفتر إلى مؤتمر 
برلين حول ليبيا

برليــن – وكاالت: أعلنــت الحكومــة األلمانيــة،  امــس الثاثــاء، أن رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي 
ــاركة  ــوان للمش ــر، مدع ــة حفت ــير خليف ــي«، المش ــي الليب ــش الوطن ــد »الجي ــراج، و قائ ــز الس ــة، فاي الليبي

ــا. ــن حــول ليبي ــر برلي بمؤتم
وأعلنــت ألمانيــا رســميا، امــس  
ــا  ــتضافة عاصمته ــن اس ــاء، ع الثاث
برليــن، يــوم 19 ينايــر، مؤتمــرا دوليــا 
حــول التســوية فــي ليبيــا تحــت 

ــم المتحــدة. إشــراف األم
وأوضــح مجلــس الــوزراء األلمانــي، 
أنغيــا  المستشــارة  أن  بيــان،  فــي 
مــع  تنســيق  بعــد  قــررت،  ميــركل 
ــد  ــم المتحــدة، »عق ــام لألم ــن الع األمي

مؤتمــر حــول ليبيــا علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات«. وأورد البيــان إلــى أن المؤتمــر ســيجري بمشــاركة روســيا 
والواليــات المتحــدة والصيــن وبريطانيــا وإيطاليــا وفرنســا وتركيــا ومصــر والجزائــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة 
الكونغــو، إضافــة إلــى ممثليــن عــن األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي واالتحــاد اإلفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة.
وأشــار البيــان إلــى أن »رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي، فايــز الســراج، والجنــرال خليفــة حفتــر مدعــوان 
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عون: عراقيل حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية 
الذي كان متوقعا األسبوع الماضي

اللبنانــي،  الرئيــس  قــال  وكاالت:   – بيــروت 
ــة  ــاء، إن والدة الحكوم ــس الثاث ــون، ام ــال ع ميش
الجديــدة كانــت منتظــرة خــال األســبوع الماضــي، 

ولكــن بعــض العراقيــل حالــت دون ذلــك.
ــاء  ــه أعض ــال لقائ ــي خ ــس اللبنان ــال الرئي وق
الســلك الدبلوماســي ومديــري المنظمــات الدوليــة 
المعتمديــن بلبنــان فــي القصــر الجمهــوري ببعبــدا، 
إنــه »علــى الرغــم مــن أننــا ال نملــك تــرف التأخيــر، 
اختيــار  يتطلــب  الحكومــة  هــذه  تشــكيل  فــإن 
النــاس  ثقــة  يســتحقون  جديريــن  أشــخاص 
والمجلــس النيابــي، مــا تطلــب بعــض الوقــت«.

وشــدد عــون علــى أن المطلــوب حكومــة لديهــا 
برنامــج محــدد وســريع للتعامــل مــع األزمــة االقتصاديــة 
والماليــة الضاغطــة، ومجابهــة التحديــات الكبيــرة التــي 
تواجــه لبنــان وكل المنطقــة، وقــال: »ســنبقى نبــذل كل 
ــة الموعــودة«. ــى الحكوم ــة للتوصــل إل ــود الممكن الجه

كبيــرة  جهــودا  بــذل  أنــه  إلــى  عــون  وأشــار 
بــكل  تــأت  لــم  لكنهــا  االقتصاديــة،  للمعالجــات 
النتائــج المأمولــة، معتبــرا أن لبنــان يدفــع ثمــن 30 
عامــا مــن السياســات الماليــة الخاطئــة، إضافــة إلــى 

فســاد وهــدر فــي اإلدارة علــى مــدى عقــود.

بيلوسي: تحقيقات عزل ترامب 
وصلت ألدلة كافية

رئيســة  أعربــت  وكاالت:    – واشــنطن 
مجلــس النــواب األميركــي الديمقراطيــة نانســي 
بيلوســي عــن اعتقادهــا بــأن جلســات االســتماع 
ــد  فــي التحقيــق لعــزل الرئيــس األميركــي دونال
ترامــب توصلــت إلــى »أدلــة تكفــي لعزلــه«، فــي 
المحاكمــة التــي ســيجريها مجلــس الشــيوخ.

»الحــرة«  لقنــاة  وفقــا  بيلوســي،  وتلتقــي 
الحــزب  نــواب  الثاثــاء،  امــس  األميركيــة 
للتصويــت  التحضيــر  بهــدف  الديمقراطــي 
الرســمي الــذي يفرضــه القانــون مــن أجــل إحالــة 
مادتــي عــزل ترامــب علــى مجلــس الشــيوخ.

ســريعا  المحاكمــة  تجــري  أن  ويتوقــع 
فــي مجلــس الشــيوخ، حيــث للجمهورييــن 
غالبيــة لتبرئــة ترامــب مــن تهمتــي اســتغال 

الســلطة وعرقلــة عمــل الكونجــرس.
وأكــدت بيلوســي أن رســائل إلكترونيــة 
جديــدة تدعــم االتهاميــن الموجهيــن بحــق 
ترامــب قــد بــرزت فــي الفتــرة التــي تلــت قــرار 
مجلــس النــواب إطــاق إجــراءات عزلــه، كمــا 
أبــدى المستشــار الســابق لألمــن القومــي 
األميركــي جــون بولتــون اســتعداده لــإدالء 

ــم اســتدعاؤه. ــا ت بشــهادته إذا م

تركيا .. السلطات االمنية تصدر مذكرات اعتقال 
بحق عشرات العسكريين

انقــرة – وكاالت: أصــدرت ســلطات النظــام التركــي  امــس مذكــرات اعتقــال بحــق 176 جنديــا بذريعــة 
ارتباطهــم بمنظمــة فتــح اهلل غولــن الــذي يتهمــه النظــام بالوقــوف وراء محاولــة االنقــاب فــي تمــوز 2016.

ونقلــت وكالــة األناضــول الناطقــة باســم النظــام التركــي عــن مكتــب االدعــاء العــام فــي مدينــة ازميــر 
قولــه إن مذكــرات االعتقــال صــدرت بحــق 108 جنــود فــي الخدمــة الفعليــة بينهــم طيــار وأربعــة مــن قــادة 

الشــرطة إضافــة إلــى 68 جنديــا ســابقا إمــا تقاعــدوا أو تــم طردهــم.
وشنت شرطة النظام التركي عمليات بحث ودهم في 49 منطقة للبحث عن المطلوبين.

ــف شــخص واتخــذت  ــر مــن 77 أل ــة ســجنت ســلطات النظــام التركــي أكث ــة االنقابي ــة للمحاول ــاث التالي وخــال الســنوات الث
قــرارات فصــل أو إيقــاف عــن العمــل بحــق نحــو 150 ألفــا مــن العامليــن فــي الحكومــة والجيــش وســلك القضــاء والتعليــم ومؤسســات أخــرى.  

تحت شعار الى ثورة عراقية ال شرقية وال غربية يكاد نصرها يضيء على العراق..

مقتدى الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية الجمعة القادمة تندد بالوجود االميركي وانتهاكاته
*عصائب اهل الحق: اجتماع قادة فصائل المقاومة اإلسالمية ناقش انهاء الوجود االميركي في العراق

*الحكومة العراقية تدعم قرار مجلس النواب الذي يطالب 

بإخراج القوات االميركية من البالد

*حقوق االنسان النيابية: تحرك عراقي على المحاكم الدولية من اجل 

مقاضاة الواليات المتحدة األميركية على جرائمها

*عمليات الفرات االوسط: الوضع االمني في كربالء يسير 

بانسيابية عالية وال مكان للمخربين في المدينة
بغــداد – وكاالت: دعــا زعيــم التيــار الصــدري 
مليونيــة  تظاهــرة  الــى  الصــدر،  مقتــدى  الســيد 

وانتهاكتــه. األمريكــي  بالوجــود  تنــدد  موحــدة 
وقــال الســيد مقتــدى الصــدر فــي تغريــدة علــى 
وســيادته  وارضــه  العــراق  ســماء  ان«  }تويتــر{ 

تنتهــك مــن قبــل القــوات الغازيــة«.
وال  عراقيــة ال شــرقية  ثــورة  فالــى  وأضــاف« 

ــراق وأهلــه  ــيء علــى الع ــا يض ــكاد نصره غربيــة ي
بالخيــر والبــركات فهبــوا ياجنــد اهلل وجنــد الوطــن 
تنــدد  موحــدة  ســلمية  مليونيــة  مظاهــرة  الــى 

وانتهاكتــه«. األميركــي  بالوجــود 
ــم وال  ــوا امرك ــدى الصــدر« فاجمع ــع الســيد مقت وتاب
تتوانــوا فعراقكــم وحوزتكــم تســتصرخكم فــا تقصــروا.. 
ــن  ــع بانكــم ل ــى يقيــن انكــم ســتبرهنون للجمي ــا عل وان

ــن نركــع اال هلل«. ــل ل ــوا لاســتكبار العالمــي ب تركع
ذلــك  بعــد  لنــا  بالقــول«  تغريدتــه  واختتــم 
تحفــظ  وبرلمانيــة  وسياســية  شــعبية  وقفــات 

الكرامــة. وشــعبه  للعــراق 
المكتــب  عضــو  كشــف  اخــر  جانــب  مــن 
السياســي لعصائــب أهــل الحــق، محمــود الربيعــي، 
عــن أســباب عقــد اجتمــاع لقــادة فصائــل المقاومــة 
اإلســامية فــي محــل إقامــة زعيــم التيــار الصــدري 

ــة. ــم المقدس ــة ق ــدر بمدين ــدى الص ــيد مقت الس
وقــال الربيعــي، فــي حديــث لـ«العهــد«، إن »اجتمــاع 
قــادة فصائــل المقاومــة الــذي انتشــر فــي وســائل اإلعــام، 
هــو صــورة حقيقــة ومعبــرة لمــا يحتاجــه العــراق فــي ظــل 
ــاك  ــة شرســة وانته ــة أميركي ــن هجم ــه م ــرض ل ــا يتع م

لســيادته«.

في خطة اجرامية شاملة لزيادة اعدادها..

الكيان الصهيوني ينوي بناء 4 سجون الستيعاب 4 آالف أسير فلسطيني جديد!
*اهالي المعتقلين السياسيين: 4703 انتهاكات يرتكبها امن سلطة عباس منها 1079 حالة اعتقال بالضفة

القــدس المحتلــة – وكاالت: وافقــت حكومــة 
ــادة  ــاملة لزي ــة ش ــى خط ــي عل ــال  الصهيون االحت
أعــداد الســجون، ببنــاء مجموعتيــن جديدتيــن، 

الســتيعاب 4 آالف أســير فلســطيني جديــد.
وذكــرت القنــاة 7 العبريــة أن ســيتم إنشــاء 4 
ــًا  ــي، وفق ســجون أخــرى الســتيعاب 4000 أســير أمن

األجــل  طويلــة  للخطــة 
حتــى عــام 2040.

وأوضحــت أن المرافــق 
احتجــاز  أماكــن  تشــمل 
لألســرى، ومركــز شــرطة 

ومحكمــة.
إلــى  القنــاة  ولفتــت 
الســجون  مصلحــة  أن 
اإلســرائيلية لديهــا حاليــًا 
30 ســجنا ومركــز احتجــاز.
ســلطات  وتعتقــل 
ســجونها  فــي  االحتــال 
5700 أســير فلســطيني، منهــم 47 فتــاة، و250 طفــا، 

مريــض. و700  إداريًّــا،  معتقــل  و500  نــواب،  و6 
ــن  ــي المعتقلي ــة أهال ــت لجن ــا أعلن ــن جهته م
السياســيين أن عــام 2019 شــهد انتهــاكات كبيــرة من 
أجهــزة أمــن الســلطة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، 

وانتهــاك الحقــوق المدنيــة والسياســية للمواطنيــن، 
وتعاملهــا كأجهــزة فــوق القانــون.

االعتقــال  لتشــمل  االنتهــاكات  هــذه  وتنوعــت 
واالحتجــاز علــى خلفيــة االنتمــاء السياســي وحريــة الــرأي 
التعذيــب  فــي اســتخدام أســاليب  والتوســع  والتعبيــر، 

بالكرامــة. الحاطــة  والمعاملــة  والجســدي  النفســي 
وأصــدرت لجنــة أهالــي المعتقليــن السياســيين 
فــي الضفــة تقريرهــا لرصــد انتهــاكات أجهــزة الســلطة 
والــذي   ،2019 لعــام  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي 
بيّــن ارتــكاب أجهــزة الســلطة 4703 انتهــاكات بحــق 
حالــة  و743  اعتقــال،  حالــة   1079 منهــا  المواطنيــن، 
و31 حالــة تنســيق  احتجــاز،  و1620 حالــة  اســتدعاء، 
ماحقــة  فــي  اإلســرائيلي  االحتــال  مــع  أمنــي 
ــة. ــات فدائي ــاط عملي ــن بهــدف إحب ــة مواطني ومتابع

ــر  ــذ أجهــزة الســلطة ألكث وشــهد عــام 2019 تنفي
ــل،  ــن عم ــازل وأماك ــة لمن ــة مداهم ــن 389 عملي م
و26 حالــة اختطــاف علــى »ذمــة المحافــظ«، و48 

حالــة مصــادرة للممتلــكات.
حالــة   64 فــي  الســلطة  أجهــزة  تلتــزم  ولــم 
ــادرة  ــيين الص ــن سياس ــن معتقلي ــراج ع ــرار اإلف بق
عــن المحاكــم، وأجبــرت ظــروف االعتقــال المزريــة 
ــى خــوض  ــن عل ــة المعتقلي ــي 24 حال ــب ف والتعذي
اإلضــراب عــن الطعــام، فــي حيــن قتــل الشــاب 
محمــود الحمــاوي إثــر تعرضــه للتعذيــب الشــديد 

مــن عناصــر مــن األمــن الوقائــي فــي رام اهلل.
ووثــق تقريــر اللجنــة الســنوي 172 حالــة قمــع حريــات، 
35 حالــة تدهــور صحــي لمعتقــل سياســي بســبب ظــروف 
االعتقــال وســوء المعاملــة والتعذيــب، و315 حالــة محاكمــات 
تعســفية، فضــا عــن 157 حالــة اعتــداء وتعذيــب وانتهــاكات 

أخــرى.


