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الذرية للطاقة  الدولية  للوكالة  باملؤمترالعام  الصهيوني  الكيان  مشاركة  على  يتحفظون  العرب 
اعربت وف��ود 14 دول��ة عربية في الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية عن حتفظها ازاء مشاركة اسرائيل في اعمال املؤمتر 
السنوي العام ال 64 للوكالة الدولية املنعقد حاليا في مقر االمم 

املتحدة في فيينا منذ االثنني املاضي.
وبررت الدول العربية في مذكرة وزعتها على االمانة العامة 

للمؤمتر وحصلت وكالة االنباء الكويتية )كونا( على نسخة 
منها ه��ذا التحفظ لكون أوراق تفويض املندوب اإلسرائيلي 
الى املؤمتر ص��ادرة من مدينة القدس وهي مدينة محتلة وفق 
القانون الدولي. واع��ادت الدول العربية التذكير في مذكرتها 
بان كل االج��راءات االداري��ة والقانونية التي اعقبت االحتالل 

ملدينة القدس الغية وغير شرعية . وتشمل قائمة الدول العربية 
االعضاء في الوكالة املتحفظة على مشاركة اسرائيل كل من 
اململكة العربية السعودية والكويت والعراق وتونس واجلزائر 
وال��س��ودان وس��وري��ة وقطر وسلطنة عمان ولبنان وليبيا 

واملغرب اضافة الى اليمن وجيبوتي.
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هدد أسرى فلسطينيون في السجون 
اإلسرائيلية، باإلضراب عن الطعام، 
احتجاجا على ق��رار سلطات االحتالل 
إغالق حسابات مشترياتهم من متاجر 

السجون.
وق��ال ناهد الفاخوري، مدير مكتب 
إع���الم األس���رى )ت��اب��ع حل��م��اس(، في 
بيان وصل األناضول نسخة منه: »إن 
الساعات القادمة بخصوص إضراب 

األسرى في سجن عوفر حاسمة«.
وأضاف: »نتيجة جلسات احلوار مع 
إدارة سجن عوفر حتى اللحظة سلبية، 
والساعات القادمة حاسمة بشأن قرار 

دخول اإلضراب املفتوح عن الطعام«.
وأش���ار إل��ى أن »م��ئ��ات األس���رى في 
عوفر يستعدون خلوض معركة األمعاء 
اخلاوية وعلى رأسهم قامات وطنية 

وأسرى مرضى وكبار في السن«.
وق���ال: »ف��ي ح��ال ق��رر أس��رى عوفر 
ال��دخ��ول ب��اإلض��راب، ف��إن األس��رى في 
باقي السجون لن يقفوا مكتوفي األيدي 

وسيتم مساندهم في معركتهم«.
وبحسب البيان: »يهدف أسرى عوفر 
من خ��الل معركتهم املرتقبة النتزاع 
متطلبات حياتية مهمة، ومواجهة 
إج����راءات إدارة السجون التنكيلية 
التي تصاعدت مع اإلج��راءات املرتبطة 

بتفشي وباء كورونا«. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ن����ادي األس��ي��ر 
الفلسطيني، في بيان وصل األناضول: 
»ق����رر األس����رى ف��ي 5 س��ج��ون وه��ي 
عسقالن، وجلبوع، ورمي��ون، ونفحة، 
ومجدو، إرجاع وجبات الطعام وإغالق 
األقسام ، احتجاجاً على قرار االحتالل 
ب��إغ��الق ح��س��اب ال��ك��ان��ت��ني )امل��ت��ج��ر( 
اخلاصة مبشتريات األس��رى وإع��ادة 

احلوالة اخلاصة بها«.

وح��ذر ن��ادي األسير من »تداعيات 
ق���رار االح��ت��الل اخل��ط��ي��ر، ال���ذي ميس 
احتياجات األس��رى األساسية، حيث 
يعتمد األس���رى مب��ا ي��زي��د ع��ن 60% 
على الكانتني في توفير طعام جيد لهم 

واحتياجات أساسية أخرى«. 
و حذر نادي األسير الفلسطيني، من 
احتمال انفجار األوضاع داخل السجون 
اإلسرائيلية بشكل »غير مسبوق«، بعد 
قرار سلطات االحتالل إغالق حسابات 
مشتريات األس��رى الفلسطينيني من 

متاجر السجون.
وق���ال م��دي��ر ن���ادي األس��ي��ر ق��دورة 
ف��ارس، إن »سلطات االح��ت��الل أغلقت 
احل���س���اب امل���ال���ي اخل����اص بكانتني 
)متجر( األس��رى، وه��و ما يعني عدم 
ق���درة األس����رى ع��ل��ى ش���راء طعامهم 

واحتياجاتهم«.
وأض���اف ف���ارس، ل��أن��اض��ول، أنه 
»مت����ت احل���وال���ة ال��ب��ن��ك��ي��ة حل��س��اب 
األس��رى في الكانتني ي��وم 6 سبتمبر 
)اجلاري(، لكنها لم تصل حتى اآلن إلى 
الشركة اإلسرائيلية امل��زودة للكانتني 
باملشتريات، ث��م تبني بعد مراجعة 
البنك احمل���ّول أن حساب األس���رى قد 
أغلق«. وتعتقل إسرائيل في سجونها 
نحو 4500 أسير فلسطيني، أمضى 
العشرات منهم عقودا داخل السجون، 
ويعتمدون على متاجر السجون في 

شراء احتياجاتهم. 
وت��ت��ع��رض السلطة الفلسطينية 
ل��ض��غ��وط ك��ب��ي��رة، ب��س��ب��ب صرفها 
مستحقات شهرية لأسرى، وأقدمت 
إسرائيل على خصم ما تصرفه السلطة 
لهم من املقاصة، وهي أموال الضرائب 
التي جتبيها إسرائيل من املنافذ نيابة 

عن السلطة الفلسطينية. 

مواجهات سابقة بني الفلسطينيني وقوات اإلحتالل

احتجاجًا على إغالق حسابات مشتريات األسرى الفلسطينيني من متاجر السجون

أسرى فلسطينيون بسجون االحتالل اإلسرائيلي
يهددون باإلضراب عن الطعام

العراق: حملة تفتيش عن مطلقي صواريخ على املنطقة اخلضراء

إصابة فلسطينيني 
اثنني بنيران إسرائيلية 

بالضفة الغربية
أص��ي��ب فلسطينيان، ب��ن��ي��ران اجليش 
اإلس��رائ��ي��ل��ي، ب��دع��وى محاولتهما إلقاء 
زج��اج��ات ح��ارق��ة على ق��اع��دة عسكرية 
للجيش وسط الضفة الغربية، وفق إعالم 

عبري.
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العبرية إن ال��ق��وة اإلسرائيلية رص��دت 
فلسطينيني كانا يستعدان إللقاء زجاجات 
حارقة على القاعدة الواقعة في منطقة رام 

الله وسط الضفة الغربية احملتلة.
وأطلقت القوة اإلسرائيلية النار على 
، م��ا أس��ف��ر ع��ن إصابتهما  الفلسطينينينْ

بجروح متوسطة، وفق املصدر ذاته.

بدأت قوة خاصة من جهاز 
مكافحة اإلرهاب العراقي حملة 
تفتيش في أحياء مختلفة من 
العاصمة العراقية ب��غ��داد، 
بحثاً عن مطلقي الصواريخ 
ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة اخل���ض���راء، 
ب��ه��دف اس��ت��ه��داف البعثات 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة األج��ن��ب��ي��ة، 
وحتديداً استهداف السفارتني 

األميركية والبريطانية.
وتضم املنطقة اخلضراء 
مقر احلكومة العراقية وعدداً 
من السفارات األجنبية، منها 

البريطانية واألميركية.
ال��ه��ج��وم ه���و األول منذ 
شهور ال��ذي يستهدف موكبا 
دب��ل��وم��اس��ي��ا، وي��أت��ي وس��ط 
هجمات صاروخية شبه يومية 
تستهدف املنطقة اخلضراء 
وق���واع���د ع��س��ك��ري��ة ع��راق��ي��ة 
تستضيف ق���وات أميركية. 
ون���ادراً م��ا أس��ف��رت الهجمات 
بالصواريخ عن وقوع خسائر 

كبيرة.
واستهدفت قنبلة منذ نحو 
أسبوعني مركبات دبلوماسية 
ب��ري��ط��ان��ي��ة ف��ي ب��غ��داد. ول��م 
تقع إص��اب��ات، لكن الهجوم 

أث���ار م��خ��اوف ب��ش��أن خ��روج 
اجلماعات املسلحة عن سيطرة 

الدولة.
تصاعدت الهجمات بشكل 
مقلق ب��ع��دم��ا ت��وج��ه رئيس 
ال����وزراء مصطفى الكاظمي 
إل��ى ال��والي��ات املتحدة الشهر 
املاضي الستكمال مباحثات 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة. وش��ك��ل ه��ذا 
ضغطاً على إدارته التي وعدت 
بالسيطرة على اجلماعات 
املسلحة اخلارجة عن سيطرة 

الدولة.
وحتمل واشنطن جماعات 
مسلحة م��دع��وم��ة م��ن إي��ران 

مسؤولية مثل هذه الهجمات.
م����ن ج���ه���ة أخ������رى ب��ح��ث 
رئيس مجلس القضاء األعلى 
ف��ي ال��ع��راق ال��ق��اض��ي، فائق 
زي����دان، م��ع ك��ل م��ن السفير 
األميركي لدى العراق والسفير 
ال��ب��ري��ط��ان��ي، االع����ت����داءات 
ال��ت��ي تتعرض لها البعثات 
الدبلوماسية األجنبية في 
البالد، وأكد اتخاذ اإلج��راءات 
القضائية حملاسبة اجلهات 
املسؤولة ع��ن ه��ذا ال��ن��وع من 

االعتداءات.

لودريان: تعليق إسرائيل ضّم أراض 
فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، 
إنه »ال بديل عن حل الدولتني للصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي«. وأض��اف خالل مؤمتر صحافي بعد 
اجتماع ل��وزراء خارجية مصر واألردن وفرنسا 
وأملانيا نحن »مصممون على حتقيق االستقرار 
اإلقليمي«. واعتبر أن اتفاقات السالم بني البحرين 

واإلمارات وإسرائيل حتقق االستقرار .
ورح���ب وزي���ر خ��ارج��ي��ة أمل��ان��ي��ا ه��اي��ك��و م��اس 
»ب��ات��ف��اق��ات ال��س��الم ب��ني ال��ب��ح��ري��ن واإلم�����ارات 

وإسرائيل«.
ب����دوره، اعتبر وزي���ر خ��ارج��ي��ة م��ص��ر، سامح 
شكري، أن اتفاقيات السالم بني البحرين واإلمارات 
وإسرائيل خطوة مهمة، مؤكداً على أهمية التوصل 

حلل شامل يلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

م��ن جهته، أك��د وزي���ر خ��ارج��ي��ة األردن، أمين 
ال��ص��ف��دي، ع��ل��ى أه��م��ي��ة ح��ل ال��دول��ت��ني للصراع 

الفلسطيني واإلسرائيلي.
وض��ّم اجتماع ال���وزاري وزي��ر خارجية األردن 
أمي��ن ال��ص��ف��دي، ووزراء خ��ارج��ي��ة مصر سامح 
شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، وأملانيا هايكو 
ماس، وممثلة االحتاد األوروبي سوزانا تريستال، 
الذين سيبحثون »سبل دعم العملية السلمية في 
الشرق األوسط، بغية التوصل لسالم عادل وشامل 

ودائم في املنطقة«.
وأش���ارت وزارة اخل��ارج��ي��ة األردن��ي��ة إل��ى أن 
اجتماع الغد هو الثالث من نوعه، إذ ُعقد األول في 
ميونيخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو 

2020، عبر آلية االتصال املرئي.

عناصر من قوات األمن العراقي

اجليش العراقي يبدأ عملية ملالحقة 
3 محافظات »داعش« مبلتقى 

أعلن اجليش ال��ع��راق��ي، أم��س اخلميس، ان��ط��الق عملية 
عسكرية ملالحقة فلول تنظيم »داعش« اإلرهابي، في املنطقة 
بني محافظات كركوك وصالح الدين )شمال( وديالى )شرق(، 

املعروفة باسم »مثلث املوت«.
وقالت قيادة العمليات املشتركة التابعة للجيش، في بيان، 
إن »عملية التفتيش )التمشيط( تنطلق من محافظة كركوك، 
وتستهدف احل��دود الفاصلة مع صالح الدين وديالى وعلى 

محورين«.
وأوض��ح��ت أن »احمل����ور األول يشمل تفتيش املنطقة 
احملصورة بني وادي زغيتون وسلسلة جبال حمرين من قرية 
الرفيع إلى قرية احلمضية، أما احملور الثاني فيشمل تفتيش 

املنطقة احملصورة من جسر قوري الشاي إلى جسر سرحة«.
وأضافت أن هذه العملية تشارك فيها ق��وات من اجليش 
وال��ش��رط��ة االحت��ادي��ة و«احل��ش��د ال��ش��ع��ب��ي«، ب��إس��ن��اد من 

املروحيات القتالية العراقية.

وينشط مسلحو »داعش« في هذه املنطقة املستهدفة، حيث 
يشنون، منذ سنوات، هجمات متكررة على أهداف عسكرية 

وأخرى مدنية.
وتتسم هذه املنطقة بطبيعة جبلية وع��رة، وتشكل بيئة 
مناسبة ملسلحي التنظيم لالختباء، ثم االنطالق لشن هجمات 

في املناطق احمليطة.
وكثفت القوات العراقية، منذ مطلع العام اجلاري، عمليات 
متشيط وده��م ملالحقة فلول »داع���ش«، بالتزامن مع تزايد 
وتيرة هجمات مسلحني يشتبه بأنهم من التنظيم، ال سيما في 

»مثلث املوت«.
وأعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، حتقيق النصر على 
»داع��ش« باستعادة األراض��ي التي ك��ان يسيطر عليه، منذ 

صيف 2014، ومتثل ثلث مساحة العراق.
إال أن التنظيم اإلرهابي ال يزال يحتفظ بخاليا نائمة في 

مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات من آن إلى آخر.

الصدر: بعض فصائل »احلشد« تعمل على إضعاف العراق
أك��د زعيم التيار ال��ص��دري، مقتدى 
ال���ص���در، أن ب��ع��ض ف��ص��ائ��ل »احل��ش��د 

الشعبي« تعمل على إضعاف العراق.
وطالب الصدر في سلسلة تغريدات 
ع��ل��ى ت��وي��ت��ر، ب��ع��ض ف��ص��ائ��ل احلشد 
الشعبي بوقف القصف واالغتياالت، 
قائالً: »ال يكفي عدم رضاكم عما يحدث 
من قصف واغتياالت من بعض املنتمني 

لكم«.
موضوع يهمك ? ال يزال القلق يحيط 
بوضع احملامية والناشطة اإليرانية 
الشهيرة، نسرين ستودة املعتقلة منذ 

سنوات في طهران، بعد أن نقلت إلى...
قمع حتى في املستشفى.. قلق حول 
معتقلة شهيرة في إي��ران قمع حتى في 
املستشفى.. قلق حول معتقلة شهيرة في 

إيران إيران

كما دع��ا ميليشيات احلشد الشعبي 
إلى السعي إلنهاء جعل العراق ساحة 

لصراع اآلخرين.
وتابع: »لنسَع معاً الستقالل العراق 
وس��ي��ادت��ه وأم��ن��ه، وإال ض��اع م��ن بني 

أيدينا«.
إلى ذلك جدد املطالبة بعدم التدخل 
ب��ش��ؤون ال��ع��راق الداخلية م��ن جميع 

األطراف.
وش��دد ال��ص��در على أن »ال��ع��راق لم 
يعد يتحمل املزيد من العنف واحلروب 
وال��ص��دام��ات وال��ص��راع��ات السياسية 

والشغب«.
كما أض��اف: »نؤكد على السلمية في 

شتى التعامالت«.
مطالبات مبحاسبة القتلة

يذكر أنه منذ شهور واألصوات تتعالى 

في العراق مطالبة مبحاسبة القتلة الذين 
اغتالوا بالرصاص ال��غ��ادر وكامتات 
ال��ص��وت حناجر ش��ب��ان ص��دح��ت بعد 
انطالق التظاهرات في أكتوبر املاضي 
احتجاجاً على الفساد واحملاصصة في 
البالد. في حني وجهت أصابع االتهام إلى 

ميليشيات في احلشد الشعبي.
وق��ب��ل أي���ام كشف وزي���ر اخلارجية 
ال��ع��راق��ي��ة، ف���ؤاد ح��س��ني، أن احلكومة 
العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي 
مصممة على تنفيذ أهم بنود برنامجها 
ال���ذي أعلنت عنه ي��وم تنصيبها قبل 
أشهر، واملتمثل بجمع السالح املنفلت 
في البالد وجعله في يد الدولة فقط. أما 
الكاظمي فأكد أكثر من مرة أن على رأس 
أولوياته جتنيب العراق أن يكون ساحة 

للصراعات.


