
اق��ت��ح��م امل���ئ���ات م���ن ع��ن��اص��ر 
ال����ق����وات اخل����اص����ة ف����ي ج��ي��ش 
وش��رط��ة االح��ت��ال، ص��ب��اح أمس 
األرب��ع��اء، مخيم شعفاط لاجئني 
الفلسطينيني، شرق القدس احملتلة، 
وب��دأ بهدم ١٦ محا جتاريا غرب 

املخيم.
 وقالت مصادر محلية فلسطينية 
إن »قوات كبيرة من اجليش اقتحمت 
املخيم من اجلهة الغربية حيث يقع 
احلاجز العسكري الذي يفصله عن 
القدس وحاصرت محاالت جتارية 

متهيدا لهدمها«.
وأضافت أن »سلطات االحتال 
أمهلت، الثاثاء، ١٦ محا جتاريا 
في املخيم باإلخاء والهدم، بحجة 
البناء دون ترخيص، وقربها من 

اجلدار الفاصل«.
ميدانيا، اعتقل جيش االحتال، 
في الضفة الغربية، أمس األربعاء، 
ن��ائ��ب��ا ف���ي امل��ج��ل��س التشريعي 
الفلسطيني »البرملان«، عن حركة 

حماس.
وقالت مصادر فلسطينية، إن 
»ق��وات إسرائيلية، اعتقلت النائب 
أحمد عطون 53 عاما، بعد مداهمة 
منزله ف��ي مدينة ال��ب��ي��رة، وسط 

الضفة الغربية.
وينحدر عطون، أصا من مدينة 
القدس إال أن إسرائيل أبعدته عنها 
مع نائبني آخرين، ووزير سابق من 

حماس، قبل 8 أعوام.
وك��ان أمضى أكثر من 12 عاما 
معتقا ل��دى إسرائيل على فترات 

مختلفة.
وي����رف����ع ه�����ذا ع�����دد ال���ن���واب 
الفلسطينيني امل��ع��ت��ق��ل��ني، ل��دى 

إس��رائ��ي��ل، إل���ى 7 ، بينهم 4 عن 
حماس و2 ع��ن اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني، وآخر عن حركة 
»فتح« بزعامة الرئيس الفلسطيني، 

محمود عباس.   
ك��م��ا ف��ج��رت ق����وات االح��ت��ال 
اإلسرائيلي فجر أم��س األرب��ع��اء، 
أبواب العشرات من منازل املواطنني 
واحمل���ال ال��ت��ج��اري��ة ف��ي ب��ل��دة دير 
الغصون شمال ط��ول��ك��رم، وسط 
إط���اق كثيف للقنابل الصوتية 

والغاز املسيل للدموع.
وقال مواطنون من البلدة بحسب 
وكالة »وف��ا«، إن أكثر من 30 آلية 
وس���ي���ارة ع��س��ك��ري��ة، »اق��ت��ح��م��ت 
البلدة بعد ساعات منتصف الليل، 
كما انتشرت ال��دوري��ات الراجلة 
ف��ي ش��وارع��ه��ا وأزق��ت��ه��ا، واقتحم 
اجلنود املنازل بعد تفجير أبوابها، 
وفتشوها تفتيشا دقيقا، وخربوا 
وأتلفوا محتوياتها مبرافقة الكاب 
البوليسية، وأجبروا ساكنيها على 

اخلروج إلى العراء«.
وأضافوا، أن أكثر من 50 منزال، 
إضافة إلى عدد من احملال واملنشآت 
التجارية واألراض����ي ال��زراع��ي��ة، 
تعرضت للمداهمة والتفتيش من 
قبل جنود االحتال، في الوقت الذي 
قامت فيه ق��وات االحتال بتوزيع 
منشورات على املواطنني، حتذرهم 
من تقدمي املساعدة للمطارد أشرف 
ن��ع��ال��وة، ال���ذي تتهمه إس��رائ��ي��ل 
بإطاق النار في املنطقة الصناعية 

»بركان« قرب سلفيت في 7 أكتوبر 
)تشرين األول( املاضي، فيما هدد 
االحتال، املواطنني بعقوبات تطال 
ه��دم منازلهم وال��س��ج��ن لفترات 

طويلة.
وف���ي ال��س��ي��اق، اق��ت��ح��م��ت ق��وة 
مماثلة من جيش االحتال بلدات 
بلعا ورامني شرق طولكرم، وزيتا 
شمالها، وأج��رت عمليات متشيط 
واس��ع��ة ف��ي األراض����ي ال��زراع��ي��ة 

والتال احمليطة بها.
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2020 اإلمارات ستشغل أول مفاعل نووي مطلع 
قال كريستر فيكتورسن، املدير العام للهيئة االحتادية للرقابة 
النووية في دولة اإلمارات، أمس األربعاء، إن الهيئة متضي ُقدما 

صوب بدء تشغيل أول مفاعل نووي في مطلع عام 2020.
وأضاف فيكتورسن في مؤمتر صحافي، أن الهيئة في انتظار 

إع��ان شركة ن���واة، املشغلة ألول محطة ن��ووي��ة ف��ي الباد، 
جاهزيتها للعمل فنّيا وتنظيمّيا، متوقعا أن يتم ذلك بنهاية 
2019. وذكر أن الهيئة غير مستعدة ملنح شركة نواة رخصة 

للتشغيل حتى تفي الشركة باملتطلبات التنظيمية.

ومحطة براكة البالغة تكلفتها 24.4 مليار دوالر، هي أكبر 
مشروع ن��ووي في العالم حتت اإلنشاء وستكون األول��ى في 
العالم العربي، ويبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء من احملطة، 

التي تضم أربعة مفاعات، 5600 ميغاوات.

اعتقال نائب من حماس في الضفة الغربية

االحتالل يقتحم مخيما شرق القدس احملتلة

جيش االحتال يقتحم مخيما لاجئني الفلسطينيني

جبهة احلديدة تشتعل من جديد

غريفيث يصل صنعاء وسط جهود لعقد مفاوضات مينية في السويد
وص��ل مبعوث االمم املتحدة إل��ى اليمن 
مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء 
اخلاضعة لسيطرة املتمردين احلوثيني، 
وسط جهود لعقد مفاوضات سام مينية قبل 
نهاية العام تنهي النزاع في البلد الفقير الذي 

يشهد حربا مدّمرة منذ 2014.
وسيلتقي غ��ري��ف��ي��ث ق����ادة امل��ت��م��ردي��ن 
احلوثيني لبحث فرص عقد مفاوضات سام 
في السوي، بعدما حصل على تأكيد رسمي 

من احلكومة الشرعية باحلضور.
وسيسعى غريفيث إلعداد خريطة طريق 
ملشاركة احلوثيني في احملادثات التي يسعى 

لعقدها في السويد قبل نهاية العام.
وأعرب أطراف النزاع خال األيام املاضية 
عن دعمهم جلهود املبعوث الدولي، لكن هذا 
الدعم لم مينع املعارك العنيفة من أن تعود 
لتندلع في مدينة احلديدة الثاثاء بعد فترة 
من الهدوء أعطت أما بامكانية إنهاء النزاع 

املتواصل منذ أكثر من أربع سنوات.
لكن ال��ه��دوء ع��اد إل��ى جبهات القتال في 

مدينة احلديدة في وقت الحق.
واشتّدت املعارك في مدينة احلديدة غرب 
اليمن في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، قبل 
أن توقف ق��وات الشرعية، محاولة تقّدمها 
في املدينة األربعاء املاضي، في ظّل دعوات 

دولية لوقف إطاق النار.
وقبل ع��ودة امل��واج��ه��ات، تلّقت اجلهود 
األممية الهادفة لعقد مفاوضات سام زخما 
من أطراف النزاع الذين أبدوا تأييدهم إعادة 

إطاق العملية السياسية.
ففي ع��دن، أعلنت احلكومة املعترف بها 

بشكل رسمي مشاركتها في محادثات السام 
املقترحة. وفي صنعاء، طالب القيادي البارز 
في صفوف احلوثيني، محمد علي احلوثي، 

ق��ي��ادة التمرد ب�”التوجيه ب��وق��ف إط��اق 
الصواريخ وال��ط��ائ��رات املسيرة على دول 
العدوان”، ودع��اه��ا إل��ى تأكيد استعدادها 

“لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في 
كل اجلبهات”. ويطلق املتمردون احلوثيون 
بشكل متواصل ص��واري��خ بالستية على 

اململكة ويعلنون عن شّن هجمات بطائرات 
من دون طيار ضّد أهداف فيها.

وق��د تعكس دع��وة القيادي البارز رغبة 
لدى احلوثيني لتهدئة األوضاع، رغم أّن قرار 
السلم واحلرب يبقى في يد زعيم التمّرد عبد 

امللك احلوثي.
ولليلة الثانية على ال��ت��وال��ي اندلعت 
اشتباكات عنيفة في مدينة احلديدة اليمنية 
منتصف ليل الثاثاء-األربعاء، في تصعيد 
يأتي قبل ساعات من زي��ارٍة مارتن غريفيث 
إلى صنعاء في محاولة لعقد مفاوضات سام 

بني أطراف النزاع اليمني قبل نهاية العام.
وبعد هدوء عَمّ جبهات القتال خال النهار، 
إثر اشتباكات ليلية عنيفة شهدتها املدينة 
املطلّة على البحر االحمر ليل االثنني-الثاثاء 
وكانت األولى منذ توّقف املعارك متاما قبل 
نحو أسبوع، جتَدّدت املعارك ليل الثاثاء-

األربعاء، بحسب ما أفاد سكان.
وقالت مراسلة وكالة فرانس ب��رس في 
املدينة، إّن أصوات االشتباكات العنيفة ميكن 

سماعها في األحياء اجلنوبية للُحديدة.
وف��ي اجلهة الشرقية، أف��اد سكان ب��أّن 
اشتباكات عنيفة تدور -أيضا- عند أطراف 
أحياء سكنية، وأّن شظايا القذائف تتساقط 

في هذه األحياء.
وتأتي هذه املعارك قَبيل ساعات من زيارة 
متوّقعة لغريفيث إل��ى صنعاء اخلاضعة 
لسيطرة املتمردين احلوثيني، لبحث فرص 
عقد مفاوضات سام في السويد قبل نهاية 
ال��ع��ام؛ بهدف إن��ه��اء ال��ن��زاع املتواصل منذ 

.2014

جتدد االشتباكات في مدينة احلديدة اليمنية

خفر السواحل الليبي يجبر 
مهاجرين على النزول من 

سفينة أنقذتهم
قال قائد في خفر السواحل الليبي إن السلطات الليبية 
أنزلت بالقوة 79 مهاجرا على األقل من على منت سفينة 

شحن أنقذتهم قبل أن ترسو بأحد املوانئ غربي طرابلس.
وأنقذت السفينة )نيفني( التي حتمل علم بنما هؤالء 
املهاجرين وغيرهم قبالة الساحل الليبي قبل عشرة أيام، 
بينما كان قاربهم على وشك الغرق، ونقلتهم إلى ميناء 
مصراتة. ولدى وصولها نزل 14 من املهاجرين طواعية 
لكن الباقني وعددهم 92 رفضوا النزول من السفينة في 

أول واقعة موثقة من هذا النوع.
وقال آمر القطاع األوسط بخفر السواحل الليبي توفيق 
السكير لرويترز عبر الهاتف ”قوة مشتركة اقتحمت 
سفينة الشحن واستعملوا الرصاص املطاطي والغاز 

املسيل للدموع وإجبارهم على النزول من السفينة.“
وأض��اف أن بعضهم أصيب أثناء هذه العملية لكنهم 
صاروا في حالة جيدة بعد تلقيهم العاج باملستشفى وأن 

جميع املهاجرين نقلوا إلى مركز لاحتجاز.
وأوض��ح السكير أن ه��ذه العملية متت حتت إش��راف 

النائب العام الليبي.
وذكرت األمم املتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن 

عدد املهاجرين الذين مت انزالهم بالقوة 79.
وقالت األمم املتحدة في بيان ”املجتمع اإلنساني حزين 

مبسار األحداث“.
واستخدمت هيومن رايتس ووت��ش لغة أشد ودعت 
للتحقيق فيما إذا ك��ان استخدام ال��ق��وة مت بشكل غير 

مشروع.
وقالت جوديث ساندرالند القائمة بأعمال نائب مدير 
املنظمة في أوروبا ووسط آسيا ”هذه أسوأ نتيجة ممكنة 
للنداء اليائس ممن كانوا على منت السفينة نيفني لتفادي 

احتجازهم بشكل ال إنساني في ليبيا“.
وك��ان دبلوماسيون من بعض دول املهاجرين، مثل 
السودان والصومال، قد سعوا للتفاوض معهم ملغادرة 

السفينة التي كانت مخصصة لنقل السيارات.

  75 مبناسبة ذكرى االستقالل الـ 

قائد اجليش اللبناني: احلالة الضبابية باملنطقة ستنعكس على بالدنا
العراق: العقوبات ضد إيران 
ليست أممية حتى نلتزم بها

ق����ال ق��ائ��د اجل��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي 
العماد ج��وزاف عون أمس االربعاء 
إن »احل��ال��ة الضبابية ال��ت��ي تلف 
املنطقة بأسرها ف��ي ظ��ل حت��والت 
كبرى مرتقبة سيكون لها دون شك 

انعكاسات على بلدنا«.
ودعا العماد عون في كلمة وجهها 
للعسكريني مبناسبة الذكرى ال75 
الستقال لبنان الى االستمرار في 
جهوزيتهم عند احل��دود اجلنوبية 
الحباط مخططات العدو االسرائيلي 
وتهديداته ومحاوالته وض��ع اليد 
على جزء من اراضي لبنان وثرواته 
ال��ن��ف��ط��ي��ة. ك��م��ا دع��اه��م للتنسيق 
وال��ت��ع��اون م��ع ق��وة االمم املتحدة 
املؤقتة في لبنان )يونيفيل( تطبيقا 
للقرار الدولي رقم )1701( الذي من 
شأنه ان يزيد من صمودهم وقدرتهم 

على »مواجهة ه��ذا ال��ع��دو وفضح 
خروقاته ونواياه العدوانية امام 
ال��ع��ال��م«. وش��دد على ان الظروف 
الدقيقة التي مير بها لبنان تفرض 
على العسكريني »البقاء في أعلى 
درجات اليقظة واالستعداد ملواجهة 
حت��دي��ات ه���ذه امل��رح��ل��ة مبختلف 

أشكالها ووجوهها«.
واعتبر ان اجليش اللبناني يشكل 
»جسر عبور الى مرحلة واعدة تعود 
معها مؤسسات الدولة كافة الى اداء 
دوره��ا الطبيعي وتنطلق من جديد 
ورشة النهوض بالوطن على جميع 

الصعد«.
واش��ار العماد عون الى ما يبذله 
العسكريون في محاربة االره��اب 
وجناحهم ف��ي ط��رده م��ن االراض��ي 
اللبناني وانتشارهم على احل��دود 

ال��ش��م��ال��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة لتأمينها 
م��ن تسلل اي مجموعات ارهابية 
وضبط عمليات التهريب واالنتقال 
غير الشرعي. كما اش��ار ال��ى دور 
اجليش ف��ي ارس���اء استقرار أمني 
ف��ي ال��داخ��ل عبر ماحقة »اخلايا 
اإلره��اب��ي��ة« وتفكيكها والعمليات 
االستباقية ضدها الى جانب مطاردة 
املخلني باالمن وحماية املواطنني 
من آفة املخدرات التي تهدد املجتمع 

اللبناني.
وف���ي س��ي��اق ذك���رى االس��ت��ق��ال 
نفسها اعتبر املدير العام لامن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم في 
بيان وجهه لعسكريي االم��ن العام 
ان التحدي يكمن في وضع االستقال 
موضع التنفيذ احلقيقي حتت عنوان 
وحيد هو بناء دول��ة قوية وق��ادرة 

وعادلة. وشدد على ان هذا التحدي 
ال يتحقق اال ب����إرادة اللبنانيني 
والعسكريني م��ؤك��دا ان لبنان »ال 
يعيش اب��دا في التقوقع واالنعزال 
كما ال يستمر اطاقا ح��دودا سائبة 

وارضا مستباحة«.
وق��ال ابراهيم إن »هاجس االمن 
العام االساس للمرحلة املقبلة يبقى 
في دح��ر االره��اب وض��رب مفاعيله 
وأدوات����ه ومكافحة خ��اي��ا العدو 
االسرائيلي ومنعه م��ن استهداف 

لبنان او اعتماده حقل جتارب«.
ي��ذك��ر ان ل��ب��ن��ان يحتفل ال��ي��وم 
بالذكرى ال75 الستقاله في عرض 
ع��س��ك��ري ي��ق��ام وس���ط العاصمة 
بيروت بحضور اركان الدولة وكبار 
املسؤولني والدبلوماسيني العرب 

واالجانب. 

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل 
عبد املهدي، الثاثاء، إن العقوبات 
األميركية ضد إي��ران ليست أممية 

حتى تلتزم بها باده.
وخ����ال ج��ل��س��ة ح���واري���ة مع 
صحفيني وناشطني في بغداد جدد 
عبد املهدي تأكيده أن »العراق ليس 
ج���زءا م��ن منظومة ال��ع��ق��وب��ات«، 

األميركية على إيران. 
وأض����اف: »إذا أرادت أميركا 
أن تفرض عقوبات على دول��ة أو 
أش��خ��اص، فهو يخص سياستها 
وليس قرارا عراقيا، وليست قرارات 
أممية حتى يلتزم بها العراق، لذا 
فهي مسألة ثنائية ولسنا جزءا من 

املنظومة«. 
وتابع: »نحن أيضا لسنا جزءا 
م��ن أي ع���دوان على دول��ة أخ��رى، 
ف��ه��ن��اك دول ت��ن��اص��ب ال��غ��رب أو 

ال��والي��ات املتحدة ال��ع��داء، ولسنا 
جزءا من تنظيمات معينة من أجل 
استهداف مصالح ال��دول، كما نحن 
لسنا جزءا يستهدف أي طرف ثالث 
ل��ه وج���ود ف��ي ال��ع��راق باستثناء 
األط���راف اإلرهابية املعتدية على 

العراق«. 
وزاد: »ه���ذا امل��وق��ف استطعنا 
إفهامه للجانب األميركي وجلميع 
األط���راف، فنحن ندافع عن سيادة 
العراق، ولن نلحق األذى بأي بلد، 
ومهمتنا تعميق ال��ص��داق��ات مع 
جميع دول اجلوار، والدفاع وحماية 

مصاحلنا الوطنية«. 
وأردف: »أبلغنا اجلانب األميركي 
صراحة: رجاء ال تأتوا إلينا بأوامر، 
لديكم خطط تناقشونها مع العراق، 
وال��ع��راق يتخذ منها م��وق��ف، أما 

اإلماءات، فنحن ال نقبلها«.
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أمير قطر يختتم زيارته إلى إيطاليا 
بعدة اتفاقات ثنائية

 اختتم أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني زي��ارة الى ايطاليا التقى خالها 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة وشهدت توقيع 

عدة اتفاقات ثنائية لتعزيز العاقات.
وق��ال قصر )كيجي( مقر رئاسة ال��وزراء في 
بيان ان رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي عقد مع 
أمير قطر محادثات ثنائية »أكدت احلالة املمتازة 
للعاقات ب��ني البلدين ف��ي وق��ت ت��رى الدوحة 
إيطاليا كشريك وحليف مهم على املدى الطويل 

حيث ميكنها االستثمار فيها برؤية استراتيجية«.
وذكر البيان أن »احملادثات املثمرة ركزت على 
مواصلة تعزيز وتنويع التبادالت الثنائية التي 

تستند إلى شراكة تكنولوجية جتارية متنامية 
تشمل خطة التعاون الثقافي والبحوث«.

وأفاد بأن رئيس الوزراء االيطالي وأمير قطر 
»بحثا التحديات املشتركة في منطقة املتوسط 
وال��ش��رق األوس���ط وك��ذل��ك احل���وار السياسي 
ال��ض��روري م��ن جانب جميع األط���راف املعنية 
الفاعلة«. وأشار البيان الى أن إيطاليا وقعت على 
خمس مذكرات تفاهم مع دولة قطر في مجاالت 
السياسات الشبابية والرياضة والصحة وسامة 
الغذاء والتعاون بني اجلامعات وذلك على هامش 
الزيارة الرسمية التي بدأها أمير قطر بلقاء رئيس 

اجلمهورية سيرجيو ماتاريلا. 

رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي وأمير قطر الشيخ متيم بن حمد

أميركا: خروج إيران من 
سورية مطلب ال رجوع عنه

 دعت الواليات املتحدة الثاثاء كافة الدول األجنبية 
وبالدرجة األولى إيران، إلى سحب قواتها املنتشرة في 

سورية.
وردا على س��ؤال ح��ول امليليشيات اإلي��ران��ي��ة في 
سورية، قال املبعوث اخلاص للواليات املتحدة املعني 
بشؤون سورية، جيمس جيفري، في مؤمتر صحفي 
عقده الثاثاء عبر الهاتف: »إن هذه القوات اإليرانية 
ليست موجودة فقط لدعم نظام األسد وإمنا لتحقيق 
أه��داف طويلة األم��د في املنطقة وه��ي ف��رض الهيمنة 
اإلقليمية، لتحقيق منافعها وحتويل السلطة في سورية 

كما فعلت في لبنان واليمن وحتاول في دول أخرى«.
وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس األميركي دونالد 
ترمب منصبه حتول تركيز الواليات املتحدة في سورية 
من مصير الرئيس بشار األسد إلى التركيز على مكافحة 

دور إيران في سورية.
كما شدد املبعوث األميركي على أن خروج القوات 
اإليرانية من سورية هو مطلب ال تراجع عنه وأن تغيير 
النظام السوري لسلوكه هو شرط حلصول سورية 

على مساعدات دولية.


