
أعلن املرصد السوري حلقوق اإلنسان أّن 
النظام السوري نقل ليل األحد-اإلثنني مئات 
اجلهاديني من محافظة دير الزور )شرق( إلى 
محافظة إدلب )شمال غرب(، آخر معقل رئيسي 

للفصائل املعارضة واجلهادية في البالد.
وأوض��ح املرصد إن اجلهاديني نقلوا ليل 
األح���د م��ن احمل��اف��ظ��ة احل��دودي��ة م��ع ال��ع��راق 

ووصلوا فجر اإلثنني إلى إدلب.
وق��ال املرصد إّن »ق��وات النظام والقوات 
اإليرانية عمدتا لنقل أكثر من 400 من عناصر 
تنظيم الدولة اإلسالمية، مساء األح��د )...( 
من منطقة البوكمال« القريبة من احل��دود مع 

العراق.
وأض��اف إّن »عملية النقل ج��رت خ��الل ال� 
24 ساعة الفائتة من بادية منطقة البوكمال 
إل��ى ال��ري��ف ال��ش��رق��ي حملافظة إدل���ب، حيث 
نقلوا إل��ى مناطق قريبة من سيطرة فصائل 
+جهادية+ عاملة في محافظة إدلب، ووصلوا 

فجر االثنني«.
وأوضح املرصد أّنه »لم ُيعلم إلى اآلن ما إذا 
كان العناصر األربعمئة قد متّكنوا من الدخول 
إل��ى ري��ف إدل��ب الشرقي الذي يشهد نشاطا 

خلاليا التنظيم« اجلهادي.
ومحافظة إدل���ب ه��ي آخ��ر معقل رئيسي 
للفصائل املعارضة واجلهادية ويسعى النظام 

السوري الى استعادة السيطرة عليها.
وكانت موسكو وأنقرة اتفقتا على إنشاء 
منطقة منزوعة السالح في إدل��ب على اخلط 
الفاصل بني قوات النظام والفصائل املعارضة، 
لتجنيب املنطقة هجوما عسكريا تعّد له قوات 
النظام منذ أسابيع وتتخّوف األمم املتحدة من 

ان يؤدي الى »كارثة إنسانية«.
وتسيطر هيئة حترير الشام )جبهة النصرة 
سابقا قبل إعالن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة( 
على غالبية محافظة إدل��ب، وتتواجد فصائل 
أخرى أبرزها حركة أح��رار الشام في املناطق 
األخ��رى. وكانت ق��وات النظام سيطرت على 

بعض املناطق في أطراف احملافظة بداية العام 
احلالي خالل هجوم في ريفها الشرقي. 

وتكتسي محافظة إدلب أهمية استراتيجية 
ألنها محاذية لتركيا، الداعمة للمعارضة، 
من جهة، وحملافظة الالذقية، معقل الطائفة 
العلوية التي ينتمي اليها الرئيس السوري 

بشار االسد، من جهة ثانية.
ويعيش في محافظة إدلب وبعض املناطق 
امل��ج��اورة حاليا نحو ثالثة ماليني شخص 
نصفهم تقريبا نزحوا من مناطق أخ��رى مع 
أع��داد كبيرة من املقاتلني الذين رفضوا إلقاء 
السالح، ال سيما من الغوطة الشرقية قرب 

دمشق التي خضعت حلصار طويل وهجمات 
عنيفة.

من جهة أخ��رى، دخ��ل رت��ل عسكري تركي 
ليل االث��ن��ني الثالثاء إل��ى محافظة ادل��ب في 
شمال غ��رب س��وري��ا، بعد أس��ب��وع م��ن اع��الن 
موسكو وأنقرة التوصل الى اتفاق على إقامة 

منطقة »منزوعة السالح« فيها، ما أبعد هجوما 
عسكريا لوحت به دمشق.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس ليال 35 
آلية وناقلة جند على األقل قرب مدينة سراقب 
شرق حلب، قال إنها سلكت أتوستراد دمشق 
حلب الدولي الى جنوب محافظة ادل��ب، آخر 

معقل للفصائل املعارضة واجلهادية.
وس��ار الرتل مبواكبة من مقاتلي اجلبهة 
الوطنية للتحرير املؤلفة من فصائل عدة قريبة 

من أنقرة، بينها حركة أحرار الشام االسالمية.
وبحسب املرصد السوري حلقوق االنسان، 
توزع الرتل على نقاط عدة تابعة لتركيا التي 
تنشر قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب، 
لضمان االلتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم 
عن محادثات استانا برعاية موسكو وطهران 

حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للفصائل.
ويأتي دخول هذا الرتل بعد اتفاق موسكو 
وأن��ق��رة في السابع عشر من الشهر اجل��اري 
على إنشاء منطقة منزوعة السالح على خطوط 
التماس ب��ني ق���وات النظام والفصائل على 
احلدود االدارية بني ادلب واجزاء من محافظات 

مجاورة.  
ومبا أنها صاحبة النفوذ األكبر في إدلب، 
يحّمل االتفاق تركيا املسؤولية األكبر لتنفيذه، 
من تسليم املقاتلني املعارضني لسالحهم الثقيل 
وصوال إلى ضمان انسحاب املقاتلني اجلهاديني 

متاما من املنطقة العازلة بحلول 15 أكتوبر.
وتسيطر هيئة حترير الشام )جبهة النصرة 
سابقا( على اجل��زء األكبر من محافظة إدلب، 
بينما تتواجد فصائل إسالمية ينضوي معظمها 
في إطار »اجلبهة الوطنية للتحرير« في بقية 
امل��ن��اط��ق. وتنتشر قوات النظام ف��ي الريف 

اجلنوبي الشرقي.
وينص االتفاق على أن تسيطر وحدات من 
اجليش التركي والشرطة العسكرية الروسية 

على املنطقة املنزوعة السالح.
وأب���دى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة التركي مولود 
تشاويش أوغلو قبل أسبوع استعداد بالده 
إلرسال »املزيد من التعزيزات العسكرية« الى 
إدل��ب. وذك��رت صحيفة »صباح« املقربة من 
احلكومة التركية أن »كتيبة من خمسة آالف 
جندي مستعدة للتدخل في إدلب إذا لزم األمر 

حلماية املدنيني«.

7 alwasat.com.kw

العراق: البرملان يحدد موعدا نهائيا النتخاب رئيس اجلمهورية
حدد رئيس البرملان العراقي محمد احللبوسي أمس الثالثاء، 
الثاني من أكتوبر املقبل موعدا نهائيا النتخاب رئيس اجلمهورية.

ومب��وج��ب ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي، ف��إن م��وع��د انتخاب رئيس 
اجلمهورية يبدأ من أول جلسة للبرملان وملدة 30 يوما حيث عقد 
البرملان العراقي أولى جلساته في الثالث من الشهر اجلاري، 
ونقل تلفزيون العراقية الرسمي عن احللبوسي قوله إنه »مت 
حتديد يوم الثاني من الشهر املقبل موعدا نهائيا النتخاب رئيس 

اجلمهورية«. وعقد البرملان أم��س جلسة اعتيادية برئاسة 
احللبوسي تضمنت الشروع مبناقشة موضوع تشكيل جلان 
البرملان الدائمة ومناقشة موضوع تقدمي اخلدمات من خالل 

استضافة عدد من الوزراء.
وتتصارع األح���زاب وال��ت��ي��ارات الكردية فيما بينها للفوز 
مبنصب رئيس اجلمهورية حيث ينحصر املنصب على القومية 
الكردية دون غيرها حسب آلية تقاسم املناصب العليا في العراق 

بني الشيعة ملنصب رئيس الوزراء والسنة ملنصب رئيس البرملان 
والكرد ملنصب رئاسة اجلمهورية، وهو تقليد جرت العادة عليه 
منذ الدورة االنتخابية األولى في العراق بعد اإلطاحة بالرئيس 

السابق صدام حسني.
وبحسب صحيفة »املشرق« املستقلة، فإن 30 مرشحا كرديا 
بينهم ام��رأة تقدموا بطلبات للبرملان العراقي للتنافس على 

املنصب قبل انتهاء مهلة التقدمي ظهر األحد املاضي.

رتل عسكري تركي دخل إلى احملافظة ليال

النظام السوري نقل مئات اجلهاديني من دير الزور إلى إدلب

مدرعات تركية أثناء دخولها إلى محافظة إدلب

العثور على ألغام بحرية بسواحل ميدي

»هيومن رايتس ووتش« تتهم احلوثيني باحتجاز رهائن وتعذيب معتقلني
اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
غير احلكومية املدافعة عن حقوق اإلنسان، 
املتمردين احلوثيني ال��ذي��ن يسيطرون 
خصوصا على العاصمة اليمنية صنعاء، 
باحتجاز ره��ائ��ن وارت��ك��اب »انتهاكات 
خطيرة« بحق محتجزين لديهم، مبا في 

ذلك التعذيب.
وقالت املنظمة في بيان إنها »وّثقت 16 
حالة احتجز فيها احلوثيون أشخاصا 
بطريقة غير قانونية، غالبا إلجبار أقاربهم 
على دفع املال أو ملبادلتهم مع محتجزين 

لدى قوات معادية«.
وأض���اف���ت أن »م��ع��ام��ل��ة امل��س��ؤول��ني 
احلوثيني للمحتجزين قاسية ووصلت في 

العديد من احلاالت إلى التعذيب«.
وأوض��ح��ت أن »محتجزين سابقني 
وصفوا كيف ضربهم املسؤولون احلوثيون 
بقضبان حديد وخشب وبالبنادق وقالوا 
إن احل���راس ج��ل��دوا املساجني وكّبلوهم 
ب��اجل��دران وضربوهم ب��اخل��ي��زران على 
أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب 

أفراد من أُسرهم«.
وأك��دت »هيومن رايتس ووت��ش« أنه 
»على السلطات احلوثية أن تفرج فورا عن 
احملتجزين تعسفا وأن توقف اإلخفاءات 
القسرية وأن حتقق جديا مع املسؤولني عن 
التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم«، 

مذكرة بأن احتجاز رهائن يشكل »جرمية 
حرب«.

وأضافت أنها تنتهز فرصة صدور هذا 
البيان لتطلب من مجلس األمم املتحدة 

حلقوق اإلن��س��ان ال��ذي يعقد دورت���ه في 
جنيف حاليا، جتديد مهمة مجموعة خبراء 

حول اليمن مكلفة التحقيق في االنتهاكات 
التي ترتكبها كل أطراف النزاع.

من جهة أخ��رى، عثرت ف��رق التشكيل 
البحري ف��ي اجليش اليمني على ألغام 
بحرية، زرعتها ميليشيا احلوثي في البحر 
األحمر، وف��ق موقع قناة العربية، أمس 

الثالثاء.
وقال مصدر عسكري، إنه »مت العثور 
على األلغام البحرية قبالة سواحل مدينة 
ميدي، زرعتها امليليشيات قبل فرارها من 

املدينة«.
وأض���اف امل��ص��در، أن »ف��رق التشكيل 
البحري في املنطقة العسكرية اخلامسة 
تقوم بدوريات متواصلة ومهام استطالعية 
مستمرة في سواحل وجزر البحر األحمر 

لتأمينها«.
يأتي ذلك فيما كشف املتحدث الرسمي 
باسم حتالف دع��م الشرعية ف��ي اليمن، 
العقيد الركن تركي املالكي، عن وجود 
سفينة إيرانية في البحر األحمر منذ فترة 
ط��وي��ل��ة، متثل غ��رف��ة عمليات عسكرية 

للتنسيق وتوجيه ميليشيات احلوثي.
وأوض��ح أنها سفينة حربية رغم أنها 
مسجلة ك��ت��ج��اري��ة، الف��ت��ا إل��ى أن رصد 
ال��ت��ح��ال��ف ك��ش��ف أن��ه��ا حت��ت��وي أج��ه��زة 
االت��ص��االت الفضائية وال�����رادارات كما 

حتوي مناظير بعيدة وأجهزة تنصت.

احلوثيون متهمون بانتهاكات خطيرة بحق اليمنيني

فرنسا تهدد املجموعات املسلحة 
في ليبيا بعقوبات دولية

دع��ت فرنسا األس��رة الدولية االثنني إل��ى ممارسة ضغوط 
قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا 

ومينعون هذا البلد من التقدم باجتاه انتخابات.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان على هامش 
اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك »يجب أن 
نبدي مزيدا من احلزم حيال الذين يرغبون في فرض االمر الواقع 

ملصلحتهم وحدهم«.
وقال لودريان أمام وسائل إعالم إن »العقوبات التي فرضها 
مجلس االمن الدولي في اآلونة االخيرة ضد عدد من املهربني يجب 
أن تليها عقوبات أخ��رى، وأعتقد بشكل خاص ضد اجلماعات 

املسلحة التي تهدد طرابلس«.
وعقد وزير اخلارجية الفرنسي اجتماعا مع نظرائه في الدول 
املجاورة لليبيا )اجلزائر وتونس ومصر والنيجر وتشاد(، 
وممثلني عن إيطاليا وعن أعضاء دائمني في مجلس األمن الدولي، 

للحصو على دعم في هذا االجتاه.
وحضر االجتماع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج واملوفد 
اخل��اص ل��ألمم املتحدة لليبيا غسان سالمة، عبر الفيديو من 

طرابلس.
وقالت باريس إن كل املشاركني عبروا عن »وح��دة األس��رة 
الدولية« في مواجهة اجلماعات املسلحة التي حت��اول اللعب 
على »انقسامات واقعية أو مفترضة« بني األط��راف االقليميني 

واألوروبيني ملنع تقدم العملية االنتخابية.
ويرى عدد من املراقبني أن فرنسا اطلعت على الصعوبات على 
األرض ولم تعد على ما يبدو تدفع باجتاه تنظيم انتخابات في 

ديسمبر في ليبيا وفق برنامج أقر في باريس في مايو املاضي.
وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي أن »هذا البرنامج الزمني 
قرره الليبيون أنفسهم )...( وإذا رأى غسان سالمة واملسؤولون 
األربعة الذين قطعوا التعهد في باريس )بشأن هذا البرنامج(، 

أنه يجب تأجيل املوعد، فلم ال؟«.
وتؤكد باريس أن املهم هو اإلبقاء عل حراك باجتاه االنتخابات 
وتشدد على أنها متفقة مع روما حول هذه النقطة وأن لديها حتى 

»إرادة للتعاون« على الرغم من التوتر في األسابيع األخيرة.
وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنه »مت تبادل عبارات 

قاسية لكن لدينا تشخيص واحد للوضع«.
 وتأخذ إيطاليا التي تربطها عالقات تاريخية مع ليبيا البلد 
الغني باحملروقات، على فرنسا سعيها إل��ى التحرك وحدها 

لتسوية هذا النزاع.
وف��ي تلميح واض���ح ل��ب��اري��س، دان���ت إيطاليا »التدخالت 
األجنبية« في ليبيا وعبرت عن »ع��دم موافقتها« على إج��راء 
انتخابات في العاشر من ديسمبر، معتبرة أن الشروط األمنية لم 

تتحقق بعد.
وتعارض واشنطن أيضا هذا التسرع االنتخابي. وكان مساعد 
سفيرة الواليات املتحدة في األمم املتحدة جوناثان كوهني صرح 
مؤخرا أن »ف��رض مهل سيئة سينقلب« على الليبيني. وتوقع 

»تفاقما في االنقسامات في ليبيا«.

مقتل عسكري لبناني وإصابة
7 آخرين في اشتباكات بالهرمل  

قتل عنصر من اجليش اللبناني على االقل واصيب سبعة اخرون 
بجروح، الليلة قبل املاضية، في اشتباك مع مجموعة مسلحة 

مبنطقة الهرمل في البقاع الشمالي.
وقال مصدر امني لبناني، ان »دورية للجيش اللبناني تعرضت 
إلطالق نار في الهرمل من قبل مجموعة مطلوبني، ما ادى الى سقوط 
قتيل للجيش وسبعة جرحى احدهم بحالة خطرة«، الفتا الى ان 

اجليش استقدم تعزيزات اضافية الى املنطقة

حماس: جهود القاهرة للتهدئة 
واملصاحلة مستمرة

السبسي: التوافق مع 
»النهضة« انتهى بطلب منها

أكد قيادي في حركة حماس الثالثاء 
أن مصر ت��واص��ل ج��ه��وده��ا م��ن أجل 
حتقيق التهدئة مع اسرائيل، وحتقيق 
املصاحلة الفلسطينية، نافيا شائعات 

عن توقفها.
وق���ال س��ام��ي أب��و زه���ري لوكالة 
فرانس برس »جهود األخوة في مصر 
مستمرة في ملفي التهدئة مع املصاحلة 
الفلسطينية، والتهدئة مع االحتالل. 
ونحن في حماس متجاوبون مع هذه 

اجلهود التي لم تتوقف«.
وأوضح أن وفدا قياديا من حركته 
»سيقوم بزيارة ال��ى القاهرة لم يتم 

حتديد موعدها، ملواصلة اجلهود«.
واتهم أبو زه��ري حركة فتح التي 
يتزعمها الرئيس محمود عباس ب«أنها 
معنية بتعطيل اجل��ه��ود املصرية«. 
وتابع »موقف فتح واضح. إنها ترفض 
التهدئة وهي تعمل كل جهد من أجل 
تعطيلها رغبة من فتح إلبقاء الضغط 

على قطاع غزة«.
وأض����اف »ل���ن تستسلم حماس 

ومعها الفصائل لألمر ال��واق��ع. نحن 
أعطينا ال����دور امل��ص��ري أب��ع��د م��دى 
للتوصل الى تفاهمات في ملفي التهدئة 

واملصاحلة«.
وتتولى مصر بالتعاون مع مبعوث 
األمم امل��ت��ح��دة لعملية ال��س��الم في 
الشرق األوس��ط نيكوالي مالدينوف 
جهود الوساطة بني اسرائيل من جهة 
وحماس والفصائل الفلسطينية من 
جهة أخرى ألجل التوصل الى تهدئة 
طويلة األم��د مقابل تخفيف احلصار 
االسرائيلي امل��ف��روض منذ عقد على 
قطاع غ��زة. وزار وف��د أمني مصري 
برئاسة مسؤول امللف الفلسطيني في 
املخابرات العامة أحمد عبد اخلالق، 
غزة السبت املاضي لساعات عدة التقى 
حاللها رئيس حركة حماس إسماعيل 
هنية، وتباحثا في »إنقاذ التهدئة«، 

بحسب قيادي في حماس.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��أك��ي��ده على 
مفاوضات التهدئة، أش��ار أبو زهري 
ال��ى أن »ه��ن��اك تصعيدا م��ت��زاي��دا في 

مسيرات ال��ع��ودة )على ح��دود قطاع 
غ���زة( وت��وس��ي��ع مساحتها وت��ن��وع 
أدوات��ه��ا للضغط على االح��ت��الل، ألن 

استمرار احلصار غير مقبول«.
وقتل شاب فلسطيني وأصيب نحو 
90 آخرين بالرصاص والغاز املسيل 
للدموع في مواجهات اندلعت بني مئات 
املتظاهرين واجليش االسرائيلي مساء 
االثنني في منطقة السودانية الساحلية 
في شمال غرب قطاع غزة قرب احلدود 

مع اسرائيل.
وتقوم مجموعات تسمى ب«وحدات 
اإلرباك الليلي« منذ أسابيع بالتظاهر 
قرب السياج احلدودي كل ليلة، بينما 
ي��واص��ل املتظاهرون الفلسطينيون 
اح��ت��ج��اج��ات��ه��م ال��ت��ي ب����دأت ف��ي 30 
م�����ارس/آذار امل��اض��ي ق��رب السياج 
للمطالبة بوقف احلصار على قطاع 

غزة، وبحق العودة.
وقتل 187 فلسطينيا منذ ذلك احلني 
في مواجهات مع اجليش االسرائيلي، 

وجندي إسرائيلي واحد.

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
اإلثنني أّن التوافق السياسي القائم منذ خمس 
س��ن��وات بينه وح��رك��ة »النهضة« اإلٍسالمية 
انتهى بطلب منها، مشّددا من جهة ثانية على 
أن االنتخابات ستجري في موعدها املقّرر في 

ديسمبر من العام املقبل.
وق���ال السبسي ف��ي ح���وار ب��ّث��ه تلفزيون 
احل��وار التونسي »منذ األسبوع الفارط قررنا 
االنقطاع بطلب من النهضة ... هي تريد التوافق 
مع احلكومة التي يرأسها يوسف الشاهد... 
العالقات بني الباجي قائد السبسي والنهضة 
انقطعت«. ويجمع حزب »نداء تونس« وحزب 
»النهضة« توافق سياسي منذ انتخابات 2014 
وكانت كل اخليارات السياسية في البالد تتّم 
مبشاركة بني الطرفني وكثيرا ما كان هذا التوافق 
محل انتقاد من قبل أنصار حزب الرئيس، لكن 
السبسي وراشد الغنوشي، زعيم النهضة، دائما 
ما كانا يدافعان عنه.   وتابع السبسي »لم يعد 
هناك توافق للتواصل بني الباجي والنهضة، 
بسعي منهم ... النهضة نفضت يدها من الباجي 
واختارت طريقا آخر، إن شاء الله يكون موفقا، 

ولكن ال أظن ذلك«.

وت��رف��ض ح��رك��ة النهضة استبعاد رئيس 
احلكومة يوسف الشاهد بدعوى احملافظة على 

استقرار البالد حلني إجراء االنتخابات املقبلة.
وتعليقا على ال��دع��وات لتقدمي االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية املقبلة قال السبسي إّن 
»االنتخابات ستكون في موعدها، ال تقدمي وال 

تاخير، ديسمبر 2019«.
كما ج��ّدد الباجي في ح��واره دعوته للشاهد 
للذهاب إلى البرملان ونيل ثقته ملواصلة العمل 
مع حكومته ولم يّتخذ موقفا معاديا جتاهه وال 
جتاه جنله حافظ قائد السبسي. وق��ال »ليس 
هناك شخص صالح لكل زمان ومكان .. لو ذهب 
االثنان فذلك في مصلحة تونس ... او فليصلحا 

من أمورهما«.
وفي مؤشر إلى اخلالفات داخل »نداء تونس« 
احلزب الذي ينتمي إليه رئيس البالد ورئيس 
ال��وزراء، جّمد احلزب عضوية الشاهد بانتظار 
أن تبّت جلنة في مصير الرجل املّتهم باخلروج 
عن اخلط احلزبي.   والشاهد، رئيس ال��وزراء 
السابع منذ ثورة 2011 التي أنهت سنوات من 
احلكم الديكتاتوري، سّجل رقما قياسيا في مدة 

بقائه في احلكم منذ تعيينه في اغسطس 2016.
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