
أفادت مصادر حكومية مينية باندالع 
اشتباكات عنيفة في محافظة احلديدة 
غرب اليمن رغم التوصل إلى اتفاق وقف 
إطللاق النار في السويد ضمن محادثات 

السام اليمنية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مصدر مقرب من احلكومة الشرعية، أن 22 
من عناصر احلوثيني قتلوا في االشتباكات 

والغارات في احملافظة ليل السبت.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية وسكان 
فللي العاصمة صنعاء بللأن ميليشيات 
احلوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة 
لللضللبللاط جللهللاز االسللتللخللبللارات »األملللن 
القومي«، وسط مخاوف حوثية من مترد 

ضدهم.
وقالت املصادر إن ميليشيات احلوثي 
نفذت خللال الساعات املاضية عمليات 
اعتقال واسعة طالت ضباطاً كباراً في 

جهاز االستخبارات.
كما كشفت املللصللادر، حسب ما أفللادت 
وسللائللل إعلللام محلية، أن ميليشيات 
احلللوثللي ُتخضع بقايا منتسبي جهاز 
األمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم 
وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت 
باعتقال العشرات منهم خال الساعات 

املاضية.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف حوثية 
من خللروج األمللن القومي عن سيطرتهم، 
أو حدوث مترد، منوهة بأن عمليات التمام 
هو مصطلح عسكري يقصد به جمع القوة 
البشرية ملعرفة املتواجدين من املتغيبني 

تللتللم أسللبللوعلليللاً، خللوفللاً مللن هلللروب تلك 
القيادات إلى مناطق احلكومة الشرعية.

وكشفت مصادر »العربية« أن البعثة 
البريطانية مبجلس األمللن تعمل حالياً 
على مشروع قللرار حول اليمن، سيشمل 
الترحيب وقد ُيطرح للتصويت الثاثاء، 

إذا اتفقت األغلبية على النص.
ويللسللعللى الللقللرار إللللى تشكيل جلنة 
للتنسيق وإعلللادة االنللتللشللار واملللراقللبللة، 
ومنحها التفويض القانوني من مجلس 
األملللن للتسريع فللي تطبيق اتفاقيات 

السويد.
وأوضللحللت مللصللادر »الللعللربلليللة« أن 
مجموعة اخلبراء توافقت على مجموعة 
من األهداف، أهمها منح املبعوث اخلاص، 
مارتن غريفثس، الدعم الصريح لتحقيق 
اتفاقيات السويد، ومنح التفويض الازم 
لألمانة العامة للقيام مبهام املراقبة، كذلك 
حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية 

واإلنسانية.
باإلضافة إلى مطالبة األمني العام برفع 
تقارير إلى مجلس األمن حول مدى االلتزام 

بتنفيذ االتفاق واإلباغ عن أي خروقات.
للله وزيللر اإلعلللام اليمني، معمر  ووَجّ
اإلريللانللي، فللي تغريدة للله على تويتر، 
مساء اول أمللس السبت باغاً إلللى األمم 
املتحد قال فيه: »إن ميليشيات احلوثي 
بدال من أن متضي بتنفيذ التزاماتها في 
اتفاق السويد واالنسحاب من احلديدة 
وموانئها، تواصل تصعيدها العسكري، 
وتطلق قياداتها التهديدات ضد الشعب 

اليمني ودول حتالف دعم الشرعية.
وكان القيادي احلوثي، محمد البخيتي، 
عضو املكتب السياسي للميليشيات، قد 
وجلله تهديدات ضد دول التحالف، بعد 
مرور يومني على توقيع اتفاق وقف إطاق 
الللنللار، وتللبللادل املعتقلني بللني احلكومة 

الشرعية واحلوثيني، في السويد.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية وسكان 
فللي العاصمة صنعاء بللأن ميليشيات 
احلوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة، 
لللضللبللاط جللهللاز االسللتللخللبللارات »األملللن 
القومي«، وسط مخاوف حوثية من مترد 

ضدهم.
وقالت املصادر إن ميليشيا احلوثي 
نفذت خللال الساعات املاضية عمليات 
اعتقال واسعة طالت ضباطاً كباراً في 

جهاز االستخبارات.
كما كشفت املصادر، بحسب ما أفادت 
وسائل إعام محلية، أن ميليشيا احلوثي 
ُتخضع بقايا منتسبي جهاز األمن القومي 
لتفتيش مباغت فللي منازلهم وفحص 
هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال 

العشرات منهم خال الساعات املاضية.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف حوثية 
من خروج األمن القومي عن سيطرتهم، 
أو حللدوث متللرد، منوهة إلى أن عمليات 
الللتللمللام ل مصطلح عسكري يقصد به 
جمع القوة البشرية ملعرفة املتواجدين 
من املتغيبني تتم أسبوعياً، خوفاً من 
هروب تلك القيادات إلى مناطق احلكومة 

الشرعية.
مصاب خال االشتباكات في احلديدة
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النظام السوري يعتقل فلسطينيني عائدين إلى اليرموك
اعتقلت قوات األمن التابعة للنظام السوري عدداً من الاجئني 
الفلسطينيني بعد عودتهم الطوعية من إحدى الدول األوروبية 

إلى سوريا.
وقالت مصادر لل«مجموعة العمل ألجل فلسطينيي سوريا«، 
إن الاجئني الفلسطينيني أنهوا معامات جلوئهم في أوروبللا، 

ألسباب تتراوح بني رفض طلبات لّم الشمل ألسرهم، ومشكات 
تتعلق باالندماج في البلدان املضيفة لهم، وعللادوا طوعاً إلى 
سوريا، بعد أنباء البدء بإعمار مخيم اليرموك وظهور بوادر 

جديدة لعودة السكان إليه.
وبعد عودتهم من أوروبللا إلللى دمشق عبر إيللران، سّلم أمن 

النظام السوري في مطار دمشق، تبليغات لهم بضرورة مراجعة 
فرع فلسطني في دمشق خال مدة محددة.

إلللى ذلللك، أضافت تلك املصادر أنلله بعد مراجعة الفرع، مت 
اعتقالهم وال توجد معلومات عن مصيرهم، أو التهم املوجهة 

إليهم.

مشروع قرار بريطاني مبجلس األمن يرحب مبشاورات السويد

22 مسلحًا اشتباكات عنيفة مع احلوثيني في احلديدة ومقتل 
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الرئيس العراقي يتخلى
 عن جنسيته البريطانية

تخلى الرئيس العراقي برهم صالح، أمس األحللد، عن 
اجلنسية الثانية التي يحملها، التزاما بالدستور العراقي 
الذي مينع ازدواجية اجلنسية ملن يتقلد منصبا سياديا أو 

أمنيا رفيعا في الباد.
وأعلن املتحدث باسم الرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، أن 
الرئيس برهم صالح »تخلى بصورة قانونية عن جنسيته 
البريطانية التزاما منه مبا جاء في الدستور العراقي«، وفق 

ما أفاد مراسل »سكاي نيوز عربية« في بغداد.
وتنص املادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي على 
أنلله »يجوز تعدد اجلنسية للعراقي، وعلى من يتولى 
منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى 

مكتسبة، وينظم ذلك بقانون«
وانتخب مجلس النواب العراقي، صالح، رئيسا للباد 
في 2 أكتوبر املاضي، بعد جولتني من االنتخاب حتت قبة 
البرملان، بعد منافسة مع فؤاد حسن، من احلزب الدميقراطي 

الكردستاني.
وكان صالح مرشح حزب االحتاد الوطني الكردستاني 
للرئاسة العراقية، وقد شغل منصب رئيس حكومة إقليم 

كردستان مرتني، وهو من مواليد السليمانية عام 1960.

س������د ال����ن����ه����ض����ة اإلث����ي����وب����ي 
األخ���رى  ت��ل��و  ض��رب��ة  يتلقى 

.. و»احللم يبتعد«
يبدو أن مشروع سد النهضة اإلثيوبي لن يتوقف قريبا 
عن تلقي الضربات أو النكسات التي تعمل على تأجيله مرة 

بعد أخرى.
وأعلن املهندس املسؤول عن بناء السد، تأجيل إكمال 
املشروع 4 سنوات أخرى، موضحا أن املوعد اجلديد الفتتاح 

السد لن يكون قبل العام 2022.
وأشار مدير مشروع سد النهضة اإلثيوبي، كيفلي هورو، 
إلى أسباب فنية وعملية تقف وراء تأجيل املوعد إلى عام 

2022، بحسب وسائل إعام إثيوبية وأفريقية.
ووفقا لهورو، كان يفترض أن يتم افتتاح السد، الذي 
بدء العمل فيه  في أبريل 2011 على نهر النيل وتصل كلفته 
إلى 4.8 مليار دوالر، عام 2017، لكم من أسباب التأجيل 
تلك التغييرات التي أجريت على تصميمه، والتي من شأنها 
زيادة القدرة اإلنتاجية من الطاقة الكهربائية وبالتالي جنم 

عنه تأخير في األعمال الفنية الكهربائية.
وأوضلللح هلللورو أن التأخير فللي األعللمللال واألشللغللال 
الكهرومائية في السد، أثللرت أيضا على موعد بللدء عمل 
املولدات الكهربائية السابقة، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تبدأ 
العمل بعد عامني، مشددا على أن أعمال اإلنشاءات في السد 

مستمرة من دون انقطاع.
وتصل قدرة السد اإلنتاجية للكهرباء إلى حوالي 6.45 
غيغاوات، ما يجعله أكبر محطة إلنتاج الطاقة الكهرومائية 

في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.
في أغسطس املاضي، انكشفت أولللى املشكات املتعلقة 
بالسد بعد أن أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي اجلديد آبي أحمد 
عن »مشكات تتعلق بتصميم السد، األمر الذي ينذر بعرقلة 

إمتام بنائه«.
ومن بني املشكات التي أشار إليها آبي أحمد عدم القدرة 
على تثبيت توربينة إنتاج الكهرباء، وعللدم القدرة على 

استكمال املشروع وفق اجلدول الزمني احملدد.
ووصف آبي أحمد إدارة مشروع السد بللاإلدارة الفاشلة 
واضطره األمر إلى سحب شركة شركة املعادن والهندسة 
»ميتيك« من املشروع بسبب الفساد املالي واإلدارة الذي 
تسببت بلله، مللع العلم أن هللذه الشركة تابعة للجيش 

اإلثيوبي.

واشنطن تهدد املعارضة السورية ب� »صدام مباشر«

هللددت اإلدارة األميركية، املعارضة السورية، 
بشقيها السياسي والعسكري، »بصدام مباشر« حال 
مشاركتها في أي عملية عسكرية تركية ضد تنظيم 
»ي ب ك/بي كا كا« شرق نهر الفرات، شمال شرقي 

سوريا.
واطلعت األناضول على رسالة بعثها مسؤولون 
أمريكيون إلللى االئللتللاف الوطني لقوى الثورة 
واملعارضة السورية، و«اجليش السوري احلر«، 
هددوا فيه بأن العناصر التي ستشارك في أي عملية 
تركية شللرق الللفللرات ستواجه اجليش األمريكي 

»بشكل مباشر«.
جللاء ذلللك رغللم كللون املنطقة املعنية خاضعة 
الحتال مجموعات إرهابية تعمل على تغيير الواقع 
الدميوغرافي فيها، وتتخذ منها منطلًقا لتهديد 

محيطها فضًا عن األراضي التركية.
وقلللال املللسللؤولللون األمللريللكلليللون إن »مشاركة 
االئتاف أو السوري احلللر بللأي شكل في العملية 
تعني الللهللجللوم علللللى اللللواليلللات املللتللحللدة وقلللوات 

التحالف، وهذا سيؤدي إلى صدام مباشر معها«.
وأضللافللوا أن قللوات بللادهللم ومايسمى »قللوات 
سوريا الدميقراطية« )يشكل إرهابيو »ي ب ك« 
عمودها الفقري( »في حالة متداخلة مع بعضهما، 
لذلك ال ميكن مهاجمة الثانية دون استهداف قوات 

التحالف والقوات األمريكية واالشتباك معهما«.
وحذرت الرسالة املعارضة السورية من عواقب 
املشاركة في العملية التركية املرتقبة، بالقول 
»حينما ترقص الفيلة؛ عليك أن تبقى بعيًدا عن 
الساحة«. يأتي ذلك بعد ثاثة أيام من إعان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان عزم باده إطاق حملة 
عسكرية في غضون أيللام لتخليص منطقة شرق 

الفرات في سوريا من التنظيم.
ويحتل تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« اإلرهابي في 
سوريا مساحة تزيد عن 45 ألف كلم مربع، تبدأ من 
ضفاف نهر الفرات حتى احلللدود العراقية شمال 
شرقي سوريا، وتشكل نحو 480 كلم من حدود باد 

مع تركيا، من إجمالي 911 كلم.

ستكون بديال لقانون »التسوية« الذي علقت احملكمة العليا العمل به 

حيلة  إسرائيلية جديدة لالستيالء على 
أراضي فلسطينية لصالح مستوطنني

قالت صحيفة »يديعوت أحللرونللوت« العبرية 
أمس األحللد، إن احلكومة اإلسرائيلية وجللدت آلية 
جللديللدة لاستياء على األراضللللي الفلسطينية 

اخلاصة التي أقام مستوطنون مباٍن لهم عليها.
وأضافت أنه من املقرر أن يبلغ املستشار القضائي 
للحكومة أفيخاي مندلبليت، احملكمة العليا اليوم 
أنلله من املمكن »شرعنة« 80 في املئة من أراضللي 

املستوطنات التي يوجد شكوك حول قانونيتها.
ويللللدور احلللديللث عللن أكللثللر مللن 2000 بللؤرة 

استيطانية وبنى حتتية في الضفة الغربية.
وحسب الصحيفة العبرية فإن نصا في مبادئ 
»تنظيم السوق« الوارد في قوانني امللكية اإلسرائيلية 
يتيح االستياء على األراضللي الفلسطينية إذا مت 
بيعها من قبل »الوصي العام على أمللاك الدولة« 
بحسن نلليللة، ملستوطنني دون علمه أنللهللا أمللاك 

فلسطينية خاصة.
وينص البند اخلامس من »مبادئ تنظيم السوق« 
على أنه إذا عقدت »صفقة بني الوصي العام على 
أماك الدولة )إسرائيل( في مناطق )الضفة الغربية( 
وشخص آخر تتعلق مبلكية )أرض(، وظن القائم 
عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة 
تصبح سارية املفعول حتى لو كانت األرض ليست 
ملكا للدولة«. ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة 
بديلة لقانون »التسوية« الللذي مينع هللدم البؤر 
االستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيني 
ألغللراض التوسع االستيطاني، عن طريق عرض 
تعويض على أصحابها الفلسطينيني حتى إذا لم 

يوافقوا على مصادرة أراضيهم.

وقررت احملكمة العليا اإلسرائيلية تعليق العمل 
بقانون »التسوية« بعد تقدمي مجالس محلية 
فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا في 
مارس املاضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا 

للقانون الدولي اإلنساني ولكونه غير دستوري.
ودعم مندلبليت موقف احملكمة حينها، ورفض 
الدفاع عن قانون »التسوية«، ألنه قد يساعد في 
تعجيل التحقيق األولللي ضد إسرائيل في احملكمة 
اجلنائية الللدوللليللة، وقللد يللحللّول التحقيق حول 
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية إلى 

شكوى ضدها في احملكمة.
وسبق أن استخدم مبدأ مشابه في قرار قضائي 
سابق أصدرته احملكمة اللوائية اإلسرائيلية في 
القدس يتيح »شرعنة« البؤرة املسماة »متسبيه 
كللراملليللم« شللمللال شللرق رام الللللله، ألن السلطات 
اإلسرائيلية و«دائرة االستيطان« نقلت ملكية هذه 
األراضلللي للمستوطنني بل«حسن نلليللة«، دون أن 

يعرفوا أن هذه األراضي ملكية فلسطينية خاصة.
ونقلت »يديعوت احرونوت« عن وزيرة القضاء 
اإلسرائيلية »اييلت شاكيد« قولها إن »قرار املستشار 
القضائي للحكومة )مندبليت( ميثل بشرى للحركة 
االستيطانية.. فبعد سنوات من التجميد والتهديدات 
بالهدم.. حتول النقاش من إمكانية الهدم إلى إمكانية 

التسوية والبناء )االستيطاني(«.
ويعيش أكثر من 360 ألف مستوطن إسرائيلي في 
الضفة الغربية احملتلة ومئتا ألف آخرون في القدس 
الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967. 

ويعتبر القانون الدولي االستيطان غير شرعي.

مصر تكثف اتصاالتها لوقف التصعيد 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية

اكدت مصر أمس  األحد تواصل تكثيف اتصاالتها 
لوقف التصعيد االسرائيلي فللي الضفة الغربية 
والللتللحللرك الللعللاجللل الحللتللواء الللتللوتللر الللنللاجللم عن 

ممارسات االحتال االسرائيلي.
ودعت وزارة اخلارجية املصرية في بيان الى وقف 
التصعيد واحلللؤول دون أيللة ممارسات لن تفضي 
سوى الى املزيد من تدهور األوضاع ومتثل تقويضا 

لكل املساعي الرامية الى احياء عملية السام.
وأعربت الللوزراة عن قلقها البالغ ازاء التطورات 
اجلارية باألراضي الفلسطينية احملتلة واالقتحامات 
التي تقوم بها السلطات االسرائيلية ملناطق متفرقة 
من الضفة الغربية محذرة من التداعيات احملتملة لهذا 

التصعيد على األوضللاع األمنية في الضفة الغربية 
وسائر األراضي الفلسطينية.

وأكدت الوزارة دعم مصر للرئيس محمود عباس 
والقيادة الفلسطينية مشيرا الى موقفها الراسخ جتاه 
دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 
املشروعة وصوال القامة دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية. 
وكانت الضفة شهدت االسبوع املاضي مواجهات 
بني شبان فلسطينيني وقللوات االحتال االسرائيلي 
فللي مللدن وبلللللدات عللدة على خلفية حللمللات القمع 
واالعللتللقللاالت االسللرائلليللللليللة الللتللي طللالللت ناشطني 

فلسطينيني.

تدمير مسجد استخدمه التنظيم مركزا للقيادة ببلدة هجني

التحالف الدولي: »األيام األخيرة« 
لداعش تقترب في سوريا

أعلن اجليش األميركي أن التحالف الدولي، الذي 
تقوده الواليات املتحدة، في سوريا دمر، مسجدا ببلدة 
هجني كللان تنظيم داعللش يستخدمه مركزا للقيادة 
والتحكم.وكانت هجني آخر بلدة خاضعة لسيطرة 
داعش في اجليب األخير للتنظيم املتشدد شرقي نهر 
الفرات. وتقاتل قوات سوريا الدميقراطية، التي تقودها 
وحللدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الواليات 

املتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي التنظيم من املنطقة.
وقال التحالف إن 16 شخصا مدججني بالساح من 
مقاتلي تنظيم داعش كانوا يستخدمون املسجد قاعدة 

لشن هجمات.
وذكر اجليش األميركي في بيان »هذه الضربة قتلت 
هؤالء اإلرهابيني الذين مثلوا تهديدا وشيكا وقضت 
على بللؤرة عمليات أخللرى مميتة لداعش في ميدان 
املعركة«. وقالت املتحدثة باسم حملة قوات سوريا 
الدميقراطية في محافظة دير الزور، ليلوى العبدالله، 
إن التحالف يوشك على انتزاع السيطرة على بلدة 
هجني. ومتكنت حمات منفصلة شنتها قوات سوريا 
الدميقراطية بدعم من الللواليللات املتحدة من جانب 

وحمات من قللوات احلكومة السورية بدعم روسي 
من جانب آخر العام املاضي من طرد داعش من أغلب 

األراضي التي سبق وسيطرت عليها في سوريا.
وقال مسؤول عسكري أميركي، إن األيللام األخيرة 
لداعش تقترب في آخر جيب له شرقي سوريا، وأن 
املقاتلني السوريني املدعومني من الواليات املتحدة على 
مشارف أكبر منطقة حضرية ما زالللت حتت سيطرة 
التنظيم. وأدلللى الكولونيل شللون رايلللان، املتحدث 
باسم التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة، 
بتعليقاته غللداة استياء قللوات سوريا الدميقراطية 
املدعومة من واشنطن على بلدة هجني، أكبر منطقة 

حضرية يسيطر عليها داعش في اجليب.
وقال رايان إن داعش ما زال يشكل تهديدا، مضيفا 
أن مقاتلي التنظيم يعيدون جتميع صفوفهم، ويقومون 
بزرع عبوات ناسفة مرجتلة إلبطاء تقدم هجمات قوات 
سوريا الدميقراطية، لكنه ذكر أن »األيللام األخيرة« 
لللداعللش فللي اجليب الللذي يسيطر عليه بالقرب من 
احلدود العراقية تقترب أكثر فأكثر، ولكن »ما زال لديه 

القدرة على شن هجمات منسقة، والقتال لم ينته«.

قتل 16 إرهابياً في ضربة جوية نفذتها طائرات 
إف 16 العراقية في منطقة سوسة السورية، حسب 

ما كشفته وزارة الداخلية العراقية.
وكشف قائد ميداني أن 16 داعشياً من معاوني 
أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، على حّد قوله، 
قتلوا في الضربة التي استهدفت مكان اجتماعهم في 

منطقة سوسة.
وتابع »أن ضربة ثانية استهدفت مقراً ثانياً 

لهم أسفرت عن مقتل 13 انتحارياً كانوا يستعدون 
للدخول إلللى الللعللراق عبر الطريق اللصلحلراوي 
للقيام بلعلمللليلات إرهللابلليللة تلسلتلهلدف بللغللداد 

وكللربللاء وسامراء وكركوك«.
وبحسب القائد امليداني فإن أبرز القتلى هم: وزير 
حرب داعش اإلرهابي مشتاق عناد هلرم احملمدي، 
عراقي اجلنسية امللقب بأبو علملر، وهو مسؤول عن 

ما يسمى والية الفرات األوسط.

16 مساعدًا للبغدادي بغارات في سوسة  مقتل 


