
أعلنت السلطات في كازاخستان االثنني 
أن جولة جديدة من احملادثات حول سورية 
ستجري يومي 28 و 29 نوفمبر بني إي��ران 
وروسيا وتركيا ملناقشة االوضاع في منطقة 

إدلب شمال غرب سورية.
ونقلت وكالة انترفاكس كازاخستان عن 
وزي��ر اخلارجية خيرت عبد الرحمنوف قوله 
ان »املشاركني يعتزمون مناقشة االوض��اع فى 
سورية وخصوصا ادل��ب ، وتهيئة الظروف 
لعودة الالجئني والنازحني، وتعافي البالد في 

مرحلة ما بعد النزاع«.
ويجمع مسار استانا، برعاية روسيا وإيران 
منذ يناير 2017 من دون مشاركة واشنطن، 

ممثلني عن دمشق واملعارضة.
وقد طغى هذا املسار على احملادثات التي 
ترعاها األمم املتحدة غير القادر على التوصل 
الى حل للحرب التي أودت بأكثر من 360 ألف 

شخص منذ مارس 2011.
وك��ان��ت تركيا وروس��ي��ا توصلتا ف��ي 17 
سبتمبر الى اتفاق حول اقامة »منطقة منزوعة 
ال��س��الح« في ادل��ب جتنبا لهجوم كبير يشنه 

النظام ضد هذه املنطقة.
كان من املقرر أن يدخل االتفاق حيز التنفيذ 
منتصف أكتوبر، لكن لم يتم االلتزام ببعض 
ب��ن��وده. وت���دور م��ن ح��ني الخ��ر مناوشات بني 
قوات الرئيس بشار األسد والفصائل املعارضة 

واجلهاديني.
وك��ان مسار استانا متكن من التوصل الى 
إقامة »مناطق خفض التوتر«، لكن وقف األعمال 

القتالية في هذه املناطق كان مؤقتا.
وق��د رس��خ مسار استانا دور موسكو املهم 
بعد ان أدى تدخلها العسكري خريف 2015 
ال��ى السماح للنظام بقلب املعطيات لصاحله 

وحتقيق االنتصارات.
ميدانيا، تشهد مدينة عفرين ف��ي شمال 
سورية اقتتاال داخليا غير مسبوق بني فصائل 
سورية موالية ألنقرة، تسّببت األحد مبقتل 25 
مقاتال على األقّل وأث��ارت الذعر بني السكان، 
وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 

في حصيلة جديدة.
وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية 
موالية لها منذ م��ارس على منطقة عفرين 
ذات الغالبية الكردية ف��ي محافظة حلب، 

بعد هجوم واسع شّنته ضد املقاتلني األكراد 
وتسّبب بنزوح عشرات اآلالف من السكان.

وأفاد مدير املرصد رامي عبد الرحمن وكالة 
فرانس برس عن »اشتباكات عنيفة مستمرة 
ت���دور ف��ي أح��ي��اء ع��دة داخ���ل مدينة عفرين، 
تخوضها غالبية الفصائل بدعم تركي ضّد 
+جتّمع شهداء الشرقية+ تسّببت مبقتل 25 

مقاتال من الطرفني«.

وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت مبصرع 
11 مقاتال. وينضوي نحو مئتي مقاتل، يتحّدر 
معظمهم م��ن محافظة دي��ر ال���زور )ش��رق��ا( 
في صفوف ه��ذا الفصيل ال��ذي ك��ان في عداد 
الفصائل املدعومة من أنقرة والتي شاركت في 

الهجوم على عفرين.
وت��أت��ي امل��واج��ه��ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت السبت 
وتخّللها اقتحام م��ق��ّرات ه��ذا الفصيل، وفق 

عبد ال��رح��م��ن، ف��ي إط��ار »ص���راع على النفوذ 
محلّيا وبعد متّرد هذا الفصيل على قرارات عدة 
اتخذتها القوات التركية، عدا عن اتهامه بارتكاب 

انتهاكات عدة في املدينة«.
وبحسب عبد الرحمن، تهدف االشتباكات 
غير املسبوقة في املدينة منذ السيطرة عليها 
إلى »إلغاء« وجود هذا الفصيل كلّيا. وقال إن 
دبابات تركية جابت ليال شوارع املدينة وسط 

حالة من الذعر في صفوف املدنيني.
وتفرض القوات التركية وفق املرصد حظر 
جت��ّول تاّما على املدنيني في املدينة منذ ليل 

السبت.
وأورد »اجليش الوطني« ال��ذي تنضوي 
ضمنه كل الفصائل السورية املدعومة من 
أنقرة في شمال سورية في بيان على حسابه 
على موقع تويتر أّن »االستنفار احلاصل في 

صفوف قواتنا ه��و ملالحقة مجموعات من 
العصابات اخلارجة عن القانون«.

وتشهد املنطقة منذ سيطرة الفصائل 
املدعومة من أنقرة عليها حالة من الفوضى 
األمنية. وحت���ّدث س��ّك��ان ف��ي مدينة عفرين 
لفرانس برس الشهر املاضي عن مضايقات 
واسعة يعانون منها، تدفعهم إل��ى مالزمة 

منازلهم وعدم اخلروج إالّ في حالة الضرورة.
ووّثقت األمم املتحدة ومنّظمات حقوقّية 
عّدة، حصول انتهاكات واسعة وعمليات نهب 
وخطف مقابل فدية، عدا عن منع السكان من 
التوّجه إلى حقولهم الزراعية وفرض اإلتاوات 

عليهم.
وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق 
األمم املتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 
ألفا، على الفرار. ولم يتمّكن العدد األكبر منهم 

من العودة إلى منازلهم بعد.
في السياق نفسه، انسحب مئات من مقاتلي 
تنظيم داعش من قلب منطقة جبلية في جنوب 
شرق سورية، بعد السيطرة عليها أكثر من 
ثالثة أشهر ف��ي مواجهة هجوم ضخم من 
النظام ال��س��وري وحلفائه لسحقهم وذل��ك 
حسبما ق��ال مقاتلون من املعارضة وسكان 

األحد.
وأضافوا، أن مقاتلي التنظيم اإلرهابي الذين 
كانوا متحصنني في جبال تلول الصفا الواقعة 
بشرق محافظة السويداء، ب��دأوا انسحابهم 
في األيام القليلة املاضية مع اقتراب دبابات 
النظام السوري املدعومة بغارات جوية عنيفة 

من آخر معاقلهم.
وقال زعماء محليون في مدينة السويداء، 
إن قوات النظام وفصائل متحالفة معها تكبدت 
خسائر ف��ادح��ة خ��الل م��ح��اوالت استمرت 
أسابيع للتقدم في عمق تلك املنطقة اجلبلية 
البركانية ال��ت��ي أدت أرض��ه��ا ال��وع��رة إلى 
جعلها منذ فترة طويلة مالذا مثاليا للهاربني 

واملعارضني.
وأك��دت وسائل اإلع��الم السورية نقال عن 
مصادر النظام، إن القوات احلكومية أطبقت 
على تلول الصفا، وذك��رت مواقع إلكترونية 
مؤيدة للحكومة، إن »القوات السورية رفعت 
العلم ال��س��وري ق��رب ضريح أح��د األول��ي��اء 

بالقرب من املوقع«.
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قيادي في صفوف متمردي اليمن يدعو لوقف إطالق الصواريخ باجتاه السعودية
طالب امل��س��ؤول السياسي في صفوف املتمردين اليمنيني 
محمد علي احلوثي في دعوة نادرة االثنني قيادته بوقف إطالق 
الصواريخ ضد السعودية واإلعالن عن االستعداد لوقف »جميع 

العمليات العسكرية«.
وجاءت دعوة القيادي في وقت تعمل االمم املتحدة على إعادة 
إطالق محادثات السالم في اليمن الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر 

من أربع سنوات.

وكتب احلوثي في بيانه نشره في تغريدة على موقع تويتر 
»نعلن عن مبادرتنا بدعوة اجلهات )...( اليمنية )في إشارة الى 
املتمردين( إلى التوجيه بوقف إط��الق الصواريخ والطائرات 
املسيرة على دول العدوان )...( السقاط أي مبرر الستمرارهم في 

العدوان أو احلصار«.
كذلك، دعا املسؤول الرفيع املستوى في صفوف احلوثيني 
الذي يتولى رئاسة »اللجنة الثورية العليا«، أحد أبرز األذرع 

السياسية لدى املتمردين، قيادة التمرد إلى تأكيد استعدادها 
»لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل اجلبهات وصوال إلى 

سالم عادل ومشرف«.
ويطلق املتمردون احلوثيون صواريخ بالستية ضد اململكة 
العربية السعودية ويعلنون عن شن هجمات بطائرات من دون 
طيار ضد أه��داف فيها منذ تدخلها في النزاع اليمني على رأس 

حتالف عسكري في مارس 2015 دعما للقوات احلكومية.

25 قتيال حصيلة اشتباكات بني فصائل سورية تدعمها تركيا في عفرين 

28 و29 اجلاري جولة محادثات جديدة حول سورية في أستانا يومي 

اشتباكات في مدينة عفرين السورية

3 من الشرطة بهجوم لداعش في املوصل مقتل 

بغداد تنفي الوساطة بني السعودية وإيران
نفت الرئاسة العراقية، أمس اإلثنني، 
أن يكون العراق يلعب دور الوساطة 

بني السعودية وإيران.
ون��ش��رت ال��رئ��اس��ة، على موقعها 
اإللكتروني، »نفيا وتوضيحا« خلبر 
ن��ش��رت��ه وس��ائ��ل إع���الم ب���أن »إي���ران 
تعرض التفاوض على السعودية، وأن 
الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل 

رسالة للرياض من نظيره اإليراني«.
ونفت الرئاسة اخلبر، وشددت على 
»ض��رورة أخذ املعلومات الدقيقة من 

مصادرها املوثوقة«.
وأض��اف��ت »فيما يخص التفاصيل 
املتعلقة بجولة رئيس اجلمهورية 
برهم صالح األخ��ي��رة، فإننا نكرر ما 
ق��ال��ه رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ف��ي جميع 
لقاءاته من أن ال��ع��راق ال يلعب دور 
الوساطة بقدر سعيه لضرورة جتنيب 

العراق تداعيات الصراع في املنطقة«.
ونقل البيان ع��ن الرئيس تأكيده 
أن »العراق هو نقطة تالقي املصالح 
امل��ش��ت��رك��ة ب���ني م��ح��ي��ط��ه ال��ع��رب��ي 
واإلقليمي، ف��ي إط��ار سعيه لتوطيد 
ال��ص��داق��ة واألخ������ّوة، م��ع ح��ف��ظ ت��ام 

للسيادة واحترام البلدان األخرى«.
واستقبل العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العراقي 

خالل زيارة قام بها للمملكة، وتركزت 
احملادثات على سبل تعزيز التعاون 

بني اجلانبني. وكان صالح زار الرياض 
قادما من العاصمة اإليرانية طهران، 

ف��ي خ��ت��ام ج��ول��ة ف��ي املنطقة شملت 
األردن والكويت واإلمارات وإيران.

من جهة أخ��رى، أعلنت مصادر من 
الشرطة العراقية مبحافظة نينوى، 
أمس اإلثنني، مقتل 3 من رجال الشرطة 
ف��ي ه��ج��وم شنه عناصر م��ن تنظيم 
داع��ش اإلره��اب��ي على نقطة تفتيش 
جنوب شرقي املوصل 400 كلم شمال 

بغداد.
وق��ال ال��رائ��د زي��اد إي��اد، من شرطة 
نينوى، إن »عناصر داع��ش هاجموا 
نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية 
داخ��ل قضاء مخمور )90 كلم جنوب 
ش��رق امل��وص��ل( وقتلوا 3 م��ن رج��ال 
الشرطة قبل أن ي��ل��وذوا بالفرار إلى 

جهة مجهولة«.
ويعد قضاء مخمور الواقع جنوب 
غربي أربيل من املناطق املتنازع عليها 
بني حكومة إقليم كردستان واحلكومة 

االحتادية.
وتشهد مناطق مبحافظة نينوى، 
خاصة القريبة من احلدود السورية، 
تسلل عناصر من تنظيم داعش لتنفيذ 
عمليات خطف وقتل وتفجيرات ضد 
القوات األمنية واملدنيني، على الرغم 
م��ن إع���الن رئ��ي��س ال����وزراء العراقي 
السابق حيدر العبادي العام املاضي 
القضاء على تنظيم داعش عسكريا في 

بالده.

هجمات داعش في العراق تتواصل

»التعاون اإلسالمي« تدين استمرار 
العنف في إفريقيا الوسطى

أدان األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف العثيمني، اإلثنني، 
استمرار العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى، داعيا لتقدمي املسؤولني 

عنه للعدالة.
وأوضح العثيمني، في بيان أن »آخر أشكال العنف بإفريقيا الوسطى، 

كان الهجوم على مخيم للنازحني، مبدينة ألينداو، اخلميس املاضي«.
وأشار إلى أنه »مت اإلبالغ عن مقتل 37 شخصا على األقل، وأحد أفراد 

قوات حفظ السالم من تنزانيا على أيدي اجلماعات املسلحة«.
ودعا العثيمني، سلطات إفريقيا الوسطى، إلى »تقدمي املسؤولني عن هذه 

اجلرائم إلى العدالة«.
وأشار إلى أن »هذه الهجمات اجلبانة التي تستهدف املدنيني العزل، 
وأفراد حفظ السالم، هي محاوالت من جانب أعداء السالم لتقويض هذه 

اجلهود«.
وحث العثيمني، مجلس األمن الدولي، واالحتاد اإلفريقي، على مواصلة 

مشاركتهما النشطة في إفريقيا الوسطى.
وناشد الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي، باتخاذ »ما يلزم من 

دعم للعملية السلمية واحتواء الوضع األمني وحماية املدنيني«.
واخلميس املاضي، اعتمد مجلس األمن الدولي، باإلجماع، قرارا صاغته 
فرنسا بتمديد والية »بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار بإفريقيا الوسطى« )مينوسكا(، ملدة شهر واحد ينتهي في 15 
ديسمبر املقبل، مستندا إلى أن »احلالة في إفريقيا الوسطى، ال تزال تشكل 

تهديدا للسلم واألمن الدوليني«.
وانزلقت إفريقيا الوسطى، منذ 2013، إلى ص��راع طائفي وضع في 
املواجهة مليشيات »أنتي باالكا« املسيحية، وحتالف »سيليكا« وهو 

ائتالف سياسي وعسكري ذو أغلبية مسلمة.
وأسفرت املواجهات بني الطرفني عن مقتل آالف، كما أجبرت عشرات 

اآلالف من املسلمني على مغادرة البالد، وفق األمم املتحدة.
وتشير تقارير سابقة صادرة عن األمم املتحدة إلى أن قرابة 2.2 مليون 

شخص )حوالي نصف سكان البالد( يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيني

22 فلسطينيا في الضفة الغربية االحتالل يعتقل 
84 رهينة من عصابة حترير 

إجتار بالبشر شرقي السودان
اعتقل جيش االحتالل، 22 فلسطينيا 
في الضفة الغربية، خالل ساعات متأخرة 

من ليلة األحد.
وقال جيش االحتالل، في بيان، اإلثنني، 
أن���ه مت اع��ت��ق��ال الفلسطينيني بشبهة 

»الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية«.
وأض��اف »مت��ت إحالتهم للتحقيق من 

قبل قوات األمن«.
وع��ادة ما تتم االعتقاالت من املنازل 
الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف 
الليل. ووفق إحصائيات رسمية صدرت 
عن هيئة ش��ؤون األس��رى )تابعة ملنظة 
التحرير الفلسطينية( وصل عدد املعتقلني 
الفلسطينيني ل� 6500 معتقل، بينهم 350 
طفال، و62 معتقلة، و6 ن��واب باملجلس 
التشريعي الفلسطيني )البرملان(، و500 

معتقل إداري )معتقلون ب��ال تهمة(، 
و1800 م��ري��ض، بينهم 700 بحاجة 

لتدخل طبي عاجل.
ف��ي السياق نفسه، أص��ي��ب، اإلثنني، 
عشرات الفلسطينيني بحاالت اختناق، 
خالل مواجهات مع اجليش اإلسرائيلي، 

شمالي الضفة الغربية احملتلة.
وق���ال م���ازن ش��ح��ادة، رئ��ي��س مجلس 
قروي عوريف، جنوبي نابلس، إن عشرات 
املستوطنني اقتحموا القرية، واعتدوا على 
منازل ومدرسة باحلجارة، وأن السكان 

تصدوا لهم.
وأضاف أن قوة من اجليش اإلسرائيلي 
تدخلت لتوفير احلماية للمستوطنني، 
واستخدمت الرصاص املطاطي وقنابل 
الغاز املسيل للدموع، مما أدى إلصابة 

العشرات بحاالت اختناق، مت معاجلتهم 
ميدانيا.

وأوض���ح ش��ح��ادة، أن اجل��ي��ش أغلق 
املدرسة، ومنع الطالب من دخولها.

ومنذ عدة أسابيع، تشهد »عوريف«، 
اعتداءات متكررة من املستوطنني.

وع��ادة ما ينفذ املستوطنون اعتداءات 
بحق الفلسطينيني وممتلكاتهم في الضفة.

ه��اج��م مستوطنون متطرفون، يوم 
االثنني، عددا من املنازل الفلسطينية في 
قرية “عوريف” جنوب مدينة نابلس، 

بالضفة الغربية.
وقال عضو جلنة مواجهة االستيطان، 
محمد القواسمي، إن املستوطنني هاجموا 
إح���دى ح����ارات ال��ق��ري��ة، وخ���رج���وا من 
مستوطنتهم وح��اول��وا إح���راق أراٍض 

ومركبات للفلسطينيني.
وأض��اف القواسمي أن “معظم مناطق 
الضفة الغربية تتعرض النتهاكات يومية 
من املستوطنني املتطرفني، الذين يحملون 
حقدا أس��ود جت��اه الفلسطينيني، خاصة 
أن العديد م��ن امل��دن وال��ق��رى قريبة من 

املستوطنات اإلسرائيلية”.
في السياق ذاته، جّرفت شرطة البلديات 
اإلسرائيلية، ب��ح��راس��ات م��ن الشرطة، 
أراٍض فلسطينية في حي العباسية بقرية 

سلوان، جنوب املسجد األقصى.
ووف��ق��ا مل��ص��ادر محلية، ف��إن جرافات 
تعود للبلدية اإلسرائيلية في القدس، 
ق��ام��ت بتجريف أراٍض ت��ع��ود مل��واط��ن 
فلسطيني، وص���ادروا أدوات ومركبات 

كانت داخلها.

أعلنت السلطات ال��س��ودان��ي��ة، 
األح��د، حترير 84 رهينة أجنبية، 
بينهم 51 فتاة، من قبضة عصابة 
إجت��ار بالبشر، عقب اشتباكات لم 
تسفر ع��ن وق���وع خسائر، بوالية 

كسال شرقي البالد.
وأفادت وكالة األنباء السودانية 
أن قوة مشتركة من األمن واجليش 
السودانيني، طوقت املوقع احملدد 

بغابة »كراي درير« غربي كسال.
وأض���اف���ت أن ال��ق��وة اشتبكت 
مع أف��راد العصابة، قبل أن حتكم 
السيطرة على الوضع دون خسائر 
من اجلانبني، وألقت القبض على 10 

متهمني ) لم حتدد جنسيتهم(.
وقال مدير األمن بوالية كسال، علم 

الدين مشي، إن »الرهائن التتجاوز 
أعمارهم 30 عاما، وبينهم 51 فتاة، 

وكلهم قادمني من دولة إريتريا«.
ولم يوضح املسؤول السوداني 
ما إن كان جميع الرهائن يحملون 
اجلنسية اإلري��ت��ري��ة أم أن بينهم 

جنسيات أخرى إفريقية.
وأوض����ح أن »ال��ره��ائ��ن ك��ان��وا 
في حالة إنسانية م��زري��ة«، وأنهم 
»ت��ع��رض��وا للتعذيب والنتهاكات 

بالغة«، وفق املصدر ذاته.
ولفت أن فترة احتجاز الرهائن 
تراوحت بني شهرين إلى عشرة أيام 
قبل أن تتمكن القوة املشتركة من 

حتريرهم.
وأش��ار املسؤول السوداني »أن 

الرهائن كانوا محتجزين إلى حني 
تسديد ذويهم الفدية«.

ويحتجز مهربو البشر أحيانا 
املهاجرين غير النظاميني بالسودان 
طلبا لفدية مالية، فتتحول اجلرمية 

من تهريب بشر إلى اجتار بهم.
وللحد من الظاهرة صادق البرملان 
السوداني مطلع 2014 على قانون 
ملكافحة اإلجت��ار بالبشر تراوحت 
عقوباته ما بني اإلعدام والسجن من 

خمسة إلى عشرين عاما.
ورغ��م توتر العالقة بني الغرب 
وحكومة اخلرطوم إال أَنّ األخيرة 
حتظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز 
قدراتها ف��ي احل��د م��ن الهجرة غير 

النظامية واالجتار باملهاجرين.
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