
عاد آالف النازحني إلى منازلهم في محافظة 
إدل��ب ومحيطها خ��ال أق��ل من 48 ساعة على 
إعان االتفاق الروسي التركي الذي من شأنه 
جتنيب املنطقة عملية عسكرية لقوات النظام، 

وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وم��ن��ذ ب��داي��ة أغسطس امل��اض��ي، توجهت 
األنظار إلى محافظة إدلب في شمال غرب الباد 
مع إرسال قوات النظام التعزيزات العسكرية 
تلو األخرى متهيدا لهجوم ضد آخر أبرز معاقل 
الفصائل املقاتلة، قبل أن تصعد قصفها في 
النصف األول م��ن الشهر احل��ال��ي مبشاركة 

طائرات روسية.
وتسبب التصعيد بنزوح أكثر من 30 ألف 
شخص قبل أن يعود الهدوء ليسيطر مجددا 
على احملافظة ويفسح املجال امام املفاوضات 

الروسية التركية.
وان��ت��ه��ت امل��ف��اوض��ات ب��إع��ان الرئيسني 
الروسي فادميير بوتني والتركي رجب طيب 
أردوغان اإلثنني اتفاقا إلنشاء منطقة منزوعة 
ال��س��اح على ط��ول خ��ط ال��ت��م��اس ب��ني ق��وات 
النظام والفصائل بعمق يتراوح بني 15 و20 

كيلومترا.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
ف��ران��س ب��رس »اس��ت��ف��اد ال��ن��ازح��ون م��ن فترة 
الهدوء التي رافقت املفاوضات الروسية التركية 
ليبدأ عدد منهم بالعودة قبل أن تزداد الوتيرة 

مع إعان االتفاق«.
وأش���ار عبد الرحمن إل��ى أن »نحو سبعة 
آالف نازح عادوا إلى بلداتهم وقراهم منذ إعان 
االتفاق الروسي التركي، وخصوصا في ريف 

إدلب اجلنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي«.
وتقع بعض القرى والبلدات التي عاد إليها 
سكانها، وفق عبد الرحمن، في املنطقة املنزوعة 

الساح.
وت��ظ��اه��ر ع��ش��رات ال��ن��ازح��ني ال��ث��اث��اء في 
مخيم قرب احلدود التركية للترحيب باالتفاق 
الروسي التركي. ورفعوا الفتات كتب عليها 
»نحن أص��ح��اب ح��ق وحقنا ال��ع��ودة - ريف 
حماة الشمالي اللطامنة« و«راج��ع��ني ب��إذن 
الله« و«شكرا الخوتنا األت��راك - أهالي مدينة 

اللطامنة«.
وط��ال��ب ن��ازح��ون بضمانات للعودة إلى 

قراهم وبلداتهم في ريف إدلب اجلنوبي وحماة 
الشمالي.

وعلى هامش مشاركته في التظاهرة، قال أبو 
عادل النازح في ريف إدلب اجلنوبي »نطالب 
»...« بضمان ل��ع��ودة ال��ن��ازح��ني وأال يحدث 

خروقات وقصف للمدنيني«. 
وق��ال ال��ش��اب مرهف اجل���دوع »ال نريد أن 
نتهجر مرة ثانية وثالثة ورابعة »...« كفانا 
نزوحا وجلوسا حتت اخليم، نريد العودة إلى 

منزلنا ومدارس أطفالنا«.

وكانت األمم املتحدة ح��ذرت من أن يسفر 
أي هجوم لقوات النظام على محافظة إدلب 
ومناطق سيطرة الفصائل احملاذية لها، حيث 
يعيش نحو ثاثة مايني نسمة، عن »أس��وأ 

كارثة إنسانية« في القرن احلالي. 

وأش���ادت األمم املتحدة باالتفاق الروسي 
التركي. ورح��ب علي الزعتري، املنسق املقيم 
للشؤون اإلنسانية والتنموية لألمم املتحدة 
في اجلمهورية العربية السورية، »بأن يتيح 
االتفاق »...« انسياب املساعدات اإلنسانية 

وحقن دماء املدنيني«.
وأك��د الزعتري في بيان استعداد منظمات 
األمم امل��ت��ح��دة العاملة ف��ي س��وري��ا »لتقدمي 
امل��س��اع��دات اإلنسانية ال��ازم��ة ملدينة إدل��ب 

وريفها«.
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15 إرهابيا في محافظة األنبار غربي البالد اجليش العراقي يقتل 
قال »مركز اإلعام األمني العراقي« أمس األربعاء ان اجليش 
العراقي متكن من القضاء على 15 »ارهابيا« كانوا مختبئني في 

كهف مبحافظة »االنبار« غربي الباد.
واض��اف الناطق باسم املركز العميد يحيى رس��ول في بيان 

ان ق��وات »فرقة املشاة االلية الثامنة« في اجليش وبالتنسيق 
مع قوات التحالف الدولي متكنت من قتل 15 »ارهابيا« كانوا 
مختبئني ف��ي كهف شرقي منطقة »ع��ك��اش��ات« غ��رب محافظة 
»االنبار«. ولفت رسول الى ان الكهف كان يحتوي على احزمة 

ناسفة واعتدة مختلفةابعة للعناصر »االرهابية« الذين قضوا 
في العملية العسكرية. يذكر ان القوات العراقية تنفذ وبإسناد 
من قوات التحالف الدولي عمليات عسكرية متواصلة في صحراء 

»االنبار« لتعقب بقايا اجلماعات االرهابية هناك.

بعد االتفاق الروسي التركي

آالف النازحني يعودون إلى منازلهم في إدلب

سوريون يرددون شعارات ويلوحون باألعام خال تظاهرة ضد احلكومة السورية في إدلب 

جرائم جديدة ارتكبت »بوحشية صادمة« في جنوب السودان 

مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى بلباس تلمودي

اعتصام »اخلان األحمر« يدخل يومه الـ15 وسط تضامن دولي
يواصل الفلسطينيون اعتصامهم املفتوح في قرية اخلان 
األحمر املقرر التي قرر االحتال اإلسرائيلي هدمها لليوم ال�15 

على التوالي، وسط حضور وتضامن وطني، ودولي.
وقال منسق حملة »أنقذوا اخلان األحمر« في هيئة مقاومة 
اجل��دار واالستيطان عبد الله أب��و رحمة، أم��س األرب��ع��اء، إن 
خيمة اإلسناد والتضامن ستحتضن وفود الوزارات احلكومية، 
ووفد برملاني من االحتاد األوروب��ي، في تأكيد واضح لتعاظم 
التضامن مع أهالي القرية، ورفض ملخططات االحتال بتهجير 
مواطنيها، وفق ما ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا« أمس 

األربعاء.
وكانت احملكمة اإلسرائيلية العليا، رفضت في 15 الشهر 
اجلاري، التماس أهالي القرية ضد إجائهم، وتهجيرهم، وهدم 

القرية املقامة، وأقرت هدمها خال أسبوع.
ويقطن في القرية التي تقع شرق القدس نحو 200 فلسطيني، 
%53 منهم أطفال، و%95 الجئني مسجلني لدى وكالة األمم 
املتحدة لغوث وتشغيل الاجئني الفلسطينيني »األون��روا«. 
صعد املستوطنون املتطرفون أمس األربعاء، اقتحامهم للمسجد 
األقصى، بعد تدفق العشرات منهم على باحات املسجد مرتدين 
لباسا تلموديا خاصا بصلواتهم، في خطوة اعتبرتها مصادر 

فلسطينية انتهاكا خطيرا حلرمة املكان.
واقتحم عشرات املستوطنني املتطرفني املسجد األقصى منذ 
ساعات الصباح األول��ى حتت حراسة مشددة من الوحدات 
اخلاصة في اجليش والشرطة اإلسرائيلية، وح��اول��وا أداء 

صلوات تلمودية.
وقالت مصادر في دائرة األوق��اف اإلسامية بالقدس قالت 
ل�24، إن نحو 100 مستوطن متطرف اقتحموا املسجد األقصى 
من جهة باب املغاربة اخلاضع للسيطرة اإلسرائيلية، وأن عددا 

منهم حاول أداء صلوات تلمودية قبل تدخل احلراس.
وف��ي سياق متصل ت��واص��ل ق��وات االح��ت��ال اإلسرائيلي 
إجراءاتها األمنية املشددة في محيط وأبواب املسجد األقصى، 
في ظل دعوات جماعات »تلمودية« لتكثيف االقتحامات عشية 

»عيد الغفران« اليهودي الذي يصادف أمس األربعاء.
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بعثة األمم املتحدة 
تدين جتدد أعمال 

العنف في مدينة 
طرابلس الليبية

 دانت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا أمس األربعاء 
جتدد اعمال العنف في العاصمة الليبية »طرابلس« فيما 
اعلن رئيس البعثة غسان سامة أنه سيطلب من مجلس 
األمن تعديل خطة العمل اخلاصة بإنهاء النزاع في ليبيا.
وقالت البعثة في تغريدة لها على حسابها الرسمي 
في موقع التواصل االجتماعي »تويتر« انها تشجب 
جت��دد العنف ف��ي طرابلس وتطالب جميع الفرقاء 

بااللتزام بإتفاقية وقف إطاق النار.
وش����ددت ع��ل��ى ان���ه »ال مي��ك��ن ال��س��ي��ر ف��ي عملية 
اإلصاحات في ظل علو صوت القتال الذي يدفع ثمنه 
املدنيون العزل في »طرابلس« والقادمون من شتى 

انحاء ليبيا.
من جانبه كشف سامة في مقابلة تلفزيونية مع 
محطة »218 ن��ي��وز« الليبية اخل��اص��ة ان��ه سيطلب 
م��ن مجلس األم��ن إج���راء تعديات على خطة العمل 
اخلاصة بإنهاء النزاع الدائر دون ان يحدد طبيعة هذه 

التعديات.
وقال سامة »سأحتدث بوضوح في احاطتي املقبلة 
ملجلس األم���ن خ��اص��ة م��ع ت��ط��ورات املشهد ف��ي ليبيا 
والعراقيل التي واجهتنا والهيئات التي لم تقم بدورها«.

واعرب سامة عن استيائه من »إتفاق الصخيرات« 
الذي مت إبرامه عام 2015 مؤكدا انه ال يرغب بحدوث 

حالة فراغ في ليبيا.
يذكر أن خطة العمل التي اعدتها بعثة األمم املتحدة 
وواف��ق عليها مجلس األم��ن الدولي تنص على تعديل 
»اتفاق الصخيرات« السياسي وتنظيم ملتقى شامل 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي والتحضير الن��ت��خ��اب��ات برملانية 
ورئاسية يتم إجراؤها قبل نهاية العام اجلاري اال ان 
االشتباكات املسلحة األخيرة اثارت شكوكا كبيرة حول 

إمكانية إجرائها في املوعد.
وجتددت الثاثاء االشتباكات املسلحة في طرابلس 
التي كانت قد شهدت في السابق اشتباكات مماثلة 
اسفرت عن مقتل واصابة العشرات قبل ان تتوصل 
البعثة األممية في الرابع من سبتمبر احلالي التفاق 

وقف اطاق النار بني األطراف املتنازعة.»

اجلزائر: مقتل إرهابيني 
اثنني شرقي البالد

   
أعلنت وزارة ال��دف��اع الوطني ف��ي اجل��زائ��ر، مقتل 
إرهابيني اثنني، في كمني محكم صباح أمس األربعاء، 
مبنطقة بني مخلد سيوان، ببلدة القل بوالية سكيكدة، 

بشرق الباد.
وقالت الوزارة إن اجليش ضبط في العملية مسدسني 
رشاشني من نوع كاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تقدر 

ب�180 طلقة.

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر 
أم��س االرب��ع��اء، ان جيش جنوب السودان 
وميليشيات حليفة ل��ه ارت��ك��ب��ت فظاعات 
جديدة »بوحشية صادمة« خال حملة ضد 
مدنيني بني ابريل وبداية يوليو في شمال هذا 

البلد الذي يعاني حربا اهلية.
وفي التقرير املعنون »قتل كل نفس: جرائم 
احلرب في لير وماينديت«، جمعت املنظمة 
شهادات نحو مئة ناٍج أشاروا الى قتل مدنيني 
عشوائيا وشنقهم على أشجار و«دهسهم 
بعربات مدرعة« اضافة الى حاالت اغتصاب 

وخطف ونهب.
بدأ القوات الهجوم على هذه املنطقة في 

والي��ة الوحدة »شمال« التي يسيطر عليها 
املتمردون في نهاية ابريل واستمرت حتى 
بداية يوليو، اي بعد اسبوع من سريان وقف 
اط��اق النار ال��ذي سبق توقيع أخ��ر اتفاق 
س��ام ف��ي 12 سبتمبر. وك��ان��ت االتفاقات 

السابقة فشلت في وقف املعارك.
وشكل تكثيف العنف ف��ي منطقتي لير 
وميانديت، مثاال جديدا على الفظاعات ذات 
الطابع القبلي املرتكبة في النزاع الذي اندلع 
في نهاية 2013 واوقع عشرات آالف القتلى 

ودفع مايني السكان للفرار والنزوح.
وذكر الشهود الذين اوردت منظمة العفو 
ال��دول��ي��ة ش��ه��ادات��ه��م خ��ص��وص��ا اس��ت��خ��دام 

العربات البرمائية ملاحقة مدنيني فارين في 
االهوار واطاق نار عشوائي على شجيرات 
املستنقعات. وقال الشهود ايضا ان اجلنود 
من قبيلة دينكا التي ينتمي اليها الرئيس 
سالفا كير، كانوا يجمعون مدنيني في مساكن 

ثم يضرمون النار فيها.
وق��ال نياويكي »20 ع��ام��ا« ال��ذي شاهد 
عملية قتل وال��ده، للمنظمة انه »ك��ان هناك 
خمسة اط��ف��ال ضربوهم عبر طرقهم على 
شجرة وكانت اعمارهم ال تزيد عن عامني او 
ثاثة اعوام. كانوا ال يريدون لهؤالء الصبية 
ان يعيشوا النهم يعرفون انهم سيكبرون 

ويصبحون جنودا«.

وحت��دث ناجون آخ��رون عن رضيع قتله 
جندي داسه بقدمه.

واضافت املنظمة ان »الكثير من النساء 
مت اغتصابهن« ونقلت ع��ن شهود ح��االت 
اغتصاب جماعي لفتيات اعمارهن 8 و13 
و15 عاما. واضافوا انه كان يتم احتجازهن 
لعدة اسابيع »وم��ن حت��اول امل��ق��اوم��ة يتم 

قتلها«.
وق��ال��ت ناجية ان عناصر »م��ن الدينكا 
كانوا يقفون في طابور انتظارا لدورهم في 

اغتصابنا«.
كما نددت العفو الدولية باحلصانة التي 
يحظى بها مرتكبو اجلرائم منذ بداية النزاع 

ب��ني ال��رئ��ي��س كير ومنافسه ري���اك مشار، 
مشيرة ال��ى ان ال��دع��وات املتكررة للتحقيق 
في جرائم ضد االنسانية وجرائم حرب، مت 

جتاهلها حتى االن.
واضافت املنظمة ان »الوسيلة الوحيدة 
لوقف هذه احللقة املفرغة من العنف هي انهاء 
االفات من العقاب الذي يستفيد منه املقاتلون 

اجلنوب سودانيون من املعسكرين«.
وفي حالة نادرة العمال العدالة، صدرت 
أحكام ثقيلة بالسجن في 6 سبتمبر على 
عشرة جنود وذلك بعد ادانتهم بقتل صحافي 
جنوب سوداني واغتصاب خمس عامات 

انسانيات اجنبيات.

مظاهرة للفلسطينيني في غزة


