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»فتح« من  وقياديني  القدس  محافظ  تعتقل  إسرائيل 
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس اإلثنني، محافظ القدس 
عدنان غيث وأمني سر حركة »فتح« في املدينة شادي مطور، 

دون توضيح سبب اإلعتقال.
وأدانت هيئة شؤون األسرى واحملررين في بيان، حصلت 

األناضول على نسخة منه »االعتقاالت املتكررة واملتالحقة 
من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية، حملافظ القدس وأمني سر 

حركة فتح باملدينة«.
وقالت الهيئة إن الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت منزل 

غيث في بلدة سلوان واعتقلته. وأضافت »كما اعتقلت قوات 
االحتالل، كل من أمني سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد 
اقتحام منزله في املدينة، وأمني سر حركة فتح في العيسوية 

ياسر دوريش، بعد اقتحام منزله بالبلدة«.
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أظهرت النتائج التقديرية عقب اغالق صناديق 
االقتراع فوز املترشح املستقل قيس سعيد برئاسة 
تونس فيما يحتفظ له التونسيون بصورة رجل 
القانون الصارم الــذي اثر ان تكون كل مداخالته 

بالعربية الفصحى.
وولد قيس سعيد في 22 فبراير 1958 واذا ما 
تأكدت هــذه النتائج التقديرية سيكون الرئيس 
السادس لتونس وهو استاذ القانون الدستوري 
بجامعة تونس واشتهر بإتقانه للغة العربية 
ومــداخــالتــه األكــادميــيــة للفصل فــي اإلشكاليات 
القانونية املتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد 

الثورة في 2011.
وأقر املرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، 
بهزميته بــالــدور الثاني لالنتخابات الرئاسية، 
ــرى »حــرمــانــه« مــن الــتــواصــل مع  ــه ج معتبرا أن

الناخبني.
جــاء ذلــك في كلمة ألقاها القروي خــالل مؤمتر 
صحفي مبقر حملته الرئاسية، بالعاصمة تونس، 
عقب اإلعــالن عن خسارته باالقتراع أمام منافسه 

قيس سعيد، وفق تقديرات أولية.
وتوجه القروي بالشكر إلى كل التونسيني الذي 

صوتوا لصاحله وصوتوا لـ«سعيد«.
وأكــد تعرضه للسجن »باطال«، مشيرا إلى أنه 
رغم حالته النفسية والبدنية إال أنه أجرى املناظرة 

رغم أنه لم يكن مستعدا لها.
ــان بإمكانه مقابلة أنــصــاره  ــه ك ــى أن ولــفــت إل
وأعضاء حملته والشخصيات واملنظمات الوطنية، 
وتوجيه حملته في حني أنه كان في السجن ولم يكن 

بإمكانه القيام بهذا األمر.
واعتبر الــقــروي أن »تكافؤ الفرص لم يتوفر 
بسبب اإلفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من االقتراع، 

قــائــال: »مت حرماني مــن الــتــواصــل مــع الناخبني 
التونسيني«.

وقـــال قيس سعيد فــي أول كلمة  عقب إعــالن 
فــوزه وفــق تقديرات أولية، خــالل مؤمتر صحفي 
عقده بأحد نزل العاصمة : ليطمئن اجلميع بأني 
سأحمل الرسالة واألمــانــة بكل صــدق وإخــالص 
ــــا وتــابــع : الــدولــة  بأكملها وبأعبائها وأوزاره
ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية وأضــاف : 
اجلزائر ستكون أولى محطاتي اخلارجية وأمتنى 
ــارة ليبيا وحتية ألبناء فلسطني وذكــر : شكر  زي
أشقاء تونس في كل مكان بالبالد العربية وداخل 
ــة اإلسالمية وأحـــرار في العالم أثنى الفائز  األم
باالنتخابات الرئاسية في تونس، قيس سعيد، على 
أنصاره، معتبرا أنهم »أعطوا درسا للعالم بأسره«، 
مشيرا إلى أن عالقات البالد في الداخل »ستبنى على 
املسؤولية والثقة، وسنعمل في اخلــارج من أجل 

القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية«.
وتابع سعيد: »ليطمئن اجلميع بأني سأحمل 
الرسالة واألمــانــة بكل صــدق وإخـــالص بأكملها 

وبأعبائها وأوزارها«.
وأردف: »نــدخــل مرحلة جــديــدة فــي التاريخ 
وسنرفع كل التحديات بعزميتنا«، متعهدا بأن 

»الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية«.
واعتبر أن »الكثير من الشعوب استلهمت من 
تونس ومن أحرار وحرائر تونس هذه القدرة على 

التنظم خارج األطر التقليدية«.
وفي السياق نفسه، قال: »ندخل مرحلة جديدة 
في التاريخ، وسنرفع كل التحديات بعزمنا«، مجددا 
تشبثه بالقانون والدستور الذي أكد عزمه العمل 
على »تطبيقه على اجلميع بقدر املساواة وأولهم 

أنا«.

احلركات املسلحة السودانية 
جتري مباحثات سالم في جوبا

وصل وفد احلكومة السودانية الى عاصمة جنوب 
السودان متهيدا إلطالق مباحثات سالم امس االثنني مع 

احلركات املسلحة السودانية.
وذكر املجلس السيادي في السودان في بيان أن وفد 
احلكومة السودانية التقى برئيس دولة جنوب السودان 
سيلفا كير ميارديت متهيدا النطالق مباحثات سالم 
بني احلكومة السودانية واحلركات املسلحة بحضور 
إقليمي. وشهدت عاصمة جنوب الــســودان جوبا في 
سبتمبر املاضي توقيع اتفاق إعالن مبادئ بني احلكومة 
السودانية واحلركات املسلحة متهيدا لبدء محادثات 
ســالم شاملة في 14 اكتوبر مع سقف زمني شهرين 
بجانب تشكيل جلنة مشتركة للترتيب للمحادثات 

تباشر عملها فورا.
واشتمل اإلعــالن على إجــراءات متهيدية لبناء الثقة 
على رأســهــا إطــالق ســراح املعتقلني وأســـرى احلــرب 
والوقف الشامل إلطالق النار وفتح املمرات اإلنسانية 

ومساعدة املتضررين في مناطق النزاعات.

دورة  انتهاء  ترفض  سودانية  جلنة 
حلها إلى  وتدعو  النقابات  عمل 

رفضت اللجنة التمهيدية الستعادة نقابة الصحفيني 
في الــســودان )أهلية( قــراًرا صــدر بانتهاء دورة عمل 
االحتـــادات والنقابات املهنية، ودعــت إلــى حلها تلبية 
ملطالب التغيير. وقضى الــقــرار، الــصــادر عن مسجل 
تنظمات العمل، عوض جعفر محمد على )ُمعني مبوجب 
قانون نقابات العمال(، بانتهاء دورة االحتادات املهنية 

2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار.
ــص الــقــرار على أن تتحول املكاتب التنفيذية  ون
ــان متهيدية، تقتصر مهامها في  ــى جل ــادات إل ــالحت ل
التحضير إلجــراء االنتخابات خالل 3 أشهر من صدور 

ذلك القرار.

قيس سعّيد

تونس برئاسة  يفوز  الصارم  القانون  رجل  »األستاذ«..  

فلسطني قضية  وأولها  العادلة  القضايا  أجل  من  سنعمل  سعّيد:  قيس 

اجليش السوري ينتشر في »تل متر« بعد االتفاق مع األكراد
ذكرت وسائل إعالم رسمية سورية 
أمس  االثنني أن قوات اجليش دخلت 
بلدة تل متر في شمال شرق البالد بعد 
أن توصلت دمشق التفاق مع القوات 
التي يقودها األكـــراد والتي تسيطر 
على املنطقة لالنتشار هناك بهدف 

التصدي للهجوم التركي.
وتــقــع تــل متــر على طــريــق سريع 
ــرق  ــش ــي يــربــط بـــني ال ــج ــي ــرات ــت اس

والغرب.
وقالت القوات التركية إنها سيطرت 
على الطريق السريع. وتبعد تل متر 
35 كيلومترا جــنــوب شــرقــي راس 
ــــداف الرئيسية  ـــدى األه ــني، إح ــع ال

للهجوم التركي.
وأعلنت اإلدارة الذاتية الكردية 
التوصل إلــى اتفاق مع دمشق ينص 
على انتشار اجليش الــســوري على 
ــع تــركــيــا للتصدي  طـــول احلــــدود م
لهجوم أنــقــرة والفصائل السورية 
املوالية لها املستمر منذ خمسة أيام 

ضد مناطق سيطرتها.
وبــــدأت تــركــيــا هــجــومــهــا، والــتــي 
باتت على وشك االنتهاء من مرحلته 
االولـــــى بــســيــطــرتــهــا عــلــى منطقة 

حــدوديــة واســعــة، بــعــد يــومــني من 
سحب واشنطن جنودها مــن نقاط 
حدودية في خطوة بدت مبثابة ضوء 
أخضر أميركي. وهو ما اعتبرته قوات 
سوريا الدميوقراطية، التي حاربت 
تنظيم الدولة اإلسالمية بدعم أميركي، 

»طعنة من اخللف«.
وبرغم انتقادات الحقته متهمة إياه 
بالتخلي عن األكـــراد، وجــه الرئيس 
األميركي دونــالــد تــرامــب تعليماته 
ببدء سحب نحو الف جندي أميركي 
من مناطق سيطرة األكــراد في شمال 
ــق مــا أعــلــن وزيــر  ــا، وف ــوري ــرق س ش
الدفاع مارك إسبر. ومع إصرار ترامب 
على موقفه وفي مواجهة تقدم تركي، 
أعلنت اإلدارة الذاتية في بيان »لكي 
مننع ونصد هذا االعتداء فقد مت االتفاق 
مع احلكومة السورية )...( كي يدخل 
اجليش السوري وينتشر على طول 
احلـــدود الــســوريــة التركية ملــؤازرة 

قوات سوريا الدميوقراطية«.
ــت قصير من  ــك بعد وق ويــأتــي ذل
ــالم الرسمي السوري عن  إعــالن االع
بدء حترك وحدات من اجليش باجتاه 

عناصر نسائية من قوات األكرادشمال البالد.

م�����ل�����ك ال�����ب�����ح�����ري�����ن: ت���ه���دي���د 
امل�������الح�������ة م����ع����ط����ل ل����ل����ت����ج����ارة 

ومربك لسعر النفط
أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أن أي تهديد حلرية 
املالحة يعتبر معطالً للتجارة العاملية ومربكاً ألسعار النفط وحتدياً 

للنظام العاملي.
وأضــاف خــالل رعايته افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل 
التشريعي اخلامس ملجلسي الشورى والــنــواب، أن على املجتمع 
ــي أن يتكاتف التــخــاذ خــطــوات حــازمــة لـــردع »املــخــالــف«  ــدول ال
و«املعتدي« وإلزامه بالقوانني واملعاهدات الدولية املتعلقة بالسالمة 

البحرية، للحفاظ على األمن والسلم الدوليني.
وتابع، أن »عاملنا يشهد اليوم متغيرات متسارعة وحتديات 
طــارئــة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل املــرن، 
والتفكير املتجدد، للحفاظ على تقدمنا املستمر في ميادين العمل 

واإلنتاج«.

خبز بال  لبنان 
الدولة يد  تلوي  واألفران   

على وقع أزمة شّح الدوالر في السوق اللبناني، لبنان بال خبز، أمس 
االثنني، واألفران ُمقفلة. فبعد أن مّتت معاجلة أزمة احملروقات من خالل 
تعميم مصرف لبنان، برزت أزمة الرغيف، مع إعالن أصحاب املطاحن 
أن التعميم ال يغطي اآللّية املُعتمدة الستيراد القمح، مبا ُيعوقهم عن 

العمل في ظل مخزون ال يكفي األسواق سوى لشهر ونصف الشهر.
وأكد رئيس نقابة أصحاب األفران كاظم إبراهيم لـ«العربية.نت« 
»أن ال تراجع عن اإلضــراب قبل أن تتجاوب احلكومة مع مطالبنا«، 
موضحاً »أننا غير معنيني بتعميم مصرف لبنان الصادر أخيراً والذي 
يتعلّق بتأمني الدوالر الستيراد ثالث مواد اساسية: الطحني، البنزين 

والدواء«.
ويشكو أصحاب املطاحن من أن تعميم مصرف لبنان الصادر في 
األول من الشهر احلالي والذي أجاز للمصارف فتح اعتمادات بالدوالر 
األميركي ملستوردي احملروقات واألدوية والقمح، ال يحل أزمة املطاحن 
ألن األخيرة، ال تعتمد في عمليات استيراد القمح على وسيلة فتح 
 cash االعتمادات املصرفية بل َتّتبع طريقة السيولة مقابل املستندات
against documents. وبالتالي، تقوم بتحويل األموال مباشرة 
عبر املصارف إلى املوّردين مقابل إرسال أوراق الشحن، وبالتالي ال يتم 

فتح أي اعتمادات«.
ورداً على سؤال عّما هو املطلوب، قال إبراهيم »نحن نبيع بالليرة 
اللبنانية، وإذا الليرة ليس لها قيمة وحكامنا يطلبون منا البيع 

بالدوالر، فلتلَغ الليرة إذاً«.

ال�����س�����ودان�����ي�����ني«  »امل����ه����ن����ي����ني 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  مل��س��ي��رات  ي���دع���و 

»البشير« حزب  بحل 
دعــا جتمع املهنيني السودانيني، أمــس اإلثنني، لتسيير مواكب 
وفعاليات في 21 أكتوبر ، بالعاصمة اخلرطوم والواليات، حتت 
شعار »حــل حــزب املؤمتر الوطني )حــزب البشير(، وإقالة رموز 

النظام«.
جاء ذلك في بيان صــادر عن التجمع قائد احلــراك االحتجاجي 

بالبالد ضمن قوى »إعالن احلرية والتغيير« اطلعت عليه األناضول.
وقال التجمع »في ذكرى أكتوبر املجيدة )أول انتفاضة شعبية 
أطاحت بحكم عسكري عام 1964(، ندعو الستلهامها في مواكب 

سلمية وفعاليات إلحياء ذكرى أكتوبر في الواليات واخلرطوم«.
وأضاف »حتت شعار حل حزب املؤمتر الوطني )احلاكم سابقاً(، 
وإقالة رمــوز النظام والوقوف في جبهة موحدة من أجل تصفية 

الفساد واإلرهاب«.

الطاقة بشأن  مقترح  قانون  على  يحتجون  اجلزائريني  مئات 
نظم مئات اجلزائريني احتجاجا أمام مبنى البرملان على قانون 
مقترح بشأن الطاقة يقولون إنه ليس من حق حكومة تسيير األعمال 

إقراره.
ونقلت وسائل اإلعالم احلكومية عن الرئيس املؤقت عبد القادر بن 
صالح قوله إن احلكومة وافقت على مشروع القانون. لكن يجب أن 

يقره البرملان.
ويقول احملتجون إن حكومة تسيير األعمال تريد بهذا القانون 

ضمان دعــم دول الغرب في مواجهة االحتجاجات احلاشدة التي 
تشهدها اجلزائر منذ أشهر. ولم تعلق احلكومة على ذلك حتى اآلن.

وقــال بن صالح ”مشروع قانون احملــروقــات اجلديد سيسمح 
مبباشرة إصــالحــات عميقة في قطاع الّطاقة ملواكبة التطورات 
التي يعرفها على املستويني الوطني والعاملي وكذا توفير الشروط 
الضرورية لتجسيد مخطط تطوير سوناطراك“ في إشارة إلى شركة 

الطاقة الوطنية.

طهران تقطع رواتب ميليشيا موالية لها في العراق
لم يعد يخفى على أحد أن إيران باتت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، 
وذلك بسبب إنعاشها جلماعات مسلحة، وتغذيتها حلروب عبثية في دول 
كثيرة منها سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن بأشكال ووسائل مختلفة، 
غايتها من ذلك إدامة الصراع في هذه الــدول، عن طريق دعمها لفصائل 
وأحزاب وجماعات مسلحة كثيرة أهمها حزب الله في لبنان، واحلوثيون 
فــي اليمن، وفصائل أخـــرى مسلحة فــي الــعــراق منها اخلــراســانــي، 

والعصائب، وسرايا وكتائب وألوية أخرى.
إال أن الالفت للنظر أن إيــران تخّلت عن »اللواء 110« التابع للكرد 
ــوش، واملنتشر في مناطق قضاء خانقني، وناحية  ــزرك الفيليني وال
السعدية، وحمرين شمال شرقي محافظة ديالى بالقرب من حدودها مع 

العراق.
وأسس اللواء بدعم إيراني بحت، حتى إن طهران كانت تدفع رواتب 
عناصره منذ العام 2014 حتى بلغت أزمتها االقتصادية اخلانقة حد 

الذروة، فقطعت طهران األموال، بحسب مصدر من اللواء نفسه.
في التفاصيل، قال املصدر لـ«العربية.نت«: »األزمة االقتصادية التي 
تعاني منها إيران أثرت بشكل كبير علينا، نحن محرومون من الرواتب، 
لم يعد يصلنا أي إيرادات شهرية، قدمنا عدة طلبات لهيئة احلشد الشعبي 
بغرض صرف األجــور، إال أننا لم نحصل على أي نتيجة حتى اآلن، مع 
العلم أننا مسؤولون عن قاطع مهم، ميتد من بحيرة ديالى وشرق ديالى 

حتى احلدود اإليرانية، وهو طريق الزوار اإليرانيني«.

ال���ن���اخ���ب���ني م�����ع  ال����ت����واص����ل  م�����ن  ح����رم����ان����ي  مت  ب���ه���زمي���ت���ه:  م�����ق�����رًا  ال�����ق�����روي 

شجبت احلكومة املغربية ممثلة في وزارة اخلارجية ما وصفته 
بـ »التصرف غير املسؤول واألرعن واملتهور«، لصالح الدين مزوار، 
رئيس االحتاد العام ملقاوالت املغرب، بإصداره مواقف عن األوضاع 
الداخلية في اجلزائر. ومباشرة بعد بيان اخلارجية املغربية، قدم 
مــزوار استقالته من منصب رئيس االحتــاد العام ملقاوالت املغرب. 
وشغل مزوار سابقا منصب وزير اخلارجية املغربية. وفي مؤمتر 
دولي ينعقد حالياً في مدينة مراكش املغربية، قال مــزوار، رئيس 

االحتاد العام ملقاوالت املغرب، وهو جمعية لرجال األعمال في املغرب، 
إن »ما نراه اليوم في اجلزائر، من احتجاجات سلمية يبعث على األمل 
على »عكس ما يعتقد الكثيرون«. واقترح مزوار أن »حل اإلشكالية 
اجلزائرية هو دفع السلطة إلى قبول َتَشارك السلطة«. ودعا مزوار 
اجليش في اجلزائر إلى »تشارك السلطة مع أولئك الذين قادت ضدهم 
حربا داخلية، خالل 10 سنوات، أي احملتجني ألنهم يشكلون إحدى 

القوى القليلة املنظمة املتبقية في اجلزائر«.

اجلزائر شؤون  في  تدخله  بعد  مغربي  مسؤول  استقالة 


