قائد القيادة املركزية األميركية يدعو إلى وحدة عربية في مواجهة إيران
دع��ا قائد القيادة املركزية األميركية ج��وزف فوتيل
األربعاء دول اخلليج إلى وضع خالفاتها جانبا ،ورص
صفوفها في مواجهة «التهديدات» اإليرانية واجلماعات
املتشددة.
وقال فوتيل في بدء قمة عسكرية في الكويت جتمع بني
القادة العسكريني جليوش دول اخلليج -مبا في ذلك قطر-
واألردن ومصر« ،أثنان من التهديدات األمنية املتواصلة
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هما في ه��ذه املنطقة ،أنشطة إي��ران املزعزعة لالستقرار
واملنظمات املتطرفة العنيفة».
وأكد فوتيل أنه من «امللح» القيام ب «تعزيز ودمج قدراتنا
ملصالح أمننا القومي املشتركة» داعيا إلى «الترفع عن كافة
اجلوانب األخرى».
وال��ع�لاق��ات مقطوعة ب�ين ق��ط��ر وك���ل م��ن السعودية
واالمارات والبحرين ومصر منذ اخلامس من يونيو .2017

وتتهم الدول االربع االمارة الغنية بدعم تنظيمات متطرفة
في املنطقة ،لكن الدوحة تنفي هذا االتهام.
ويشارك رئيس أركان اجليش القطري في االجتماع.
ونهاية يوليو املاضي ،أكد نائب وزير اخلارجية الكويتي
خالد اجلار الله أن بالده تدرس مقترحات أميركية القامة
حتالف استراتيجي ف��ي منطقة ال��ش��رق االوس���ط بهدف
التصدي للنفوذ االيراني في املنطقة.
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مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن يسعى إلعادة إحياء احملادثات

القوات املوالية للحكومة اليمنية تسيطر على طريقني رئيسيني قرب احلديدة
سيطرت ال��ق��وات املوالية للحكومة
اليمنية األربعاء على طريقني رئيسيني
قرب مدينة احلديدة غرب اليمن ،بينهما
الكيلو  16ال��ذي يربط وس��ط املدينة
بالعاصمة ومب��دن أخ��رى ويشكل خطا
رئيسيا إلم���داد امل��ت��م��ردي��ن احلوثيني
بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية.
وقال قائد ألوية العمالقة عبد الرحمن
صالح أبو زرع��ة لوكالة فرانس برس
«سيطرنا على الكيلو  16بعد اسبوع من
املواجهات مع احلوثيني».
وك��ان��ت ال��ق��وات امل��وال��ي��ة للحكومة
س��ي��ط��رت ف��ي وق���ت س��اب��ق م��ن صباح
األربعاء على طريق «الكيلو  »10وهو
طريق رئيسي آخر يستخدمه املتمردون
قرب احلديدة ،بحسب مصادر عسكرية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام على
فشل محاثات السالم التي كانت ستعقد
في جنيف برعاية األمم املتحدة في ما
ك��ان يفترض أن يكون أول مشاورات
سياسية بني طرفي النزاع الرئيسيني،
احلكومة واملتمردين ،منذ .2016
لكن املفاوضات غير املباشرة انتهت
السبت حتى قبل أن تبدأ بعدما رفض
املتمردون في اللحظة االخيرة التوجه
ال���ى جنيف م��ن دون احل��ص��ول على
ضمانات بالعودة سريعا الى صنعاء
اخلاضعة لسيطرتهم.
وك��ان��ت ال��ق��وات احلكومية أطلقت
ف��ي ي��ون��ي��و امل��اض��ي ح��م��ل��ة عسكرية
على الساحل الغربي بهدف السيطرة
على ميناء احلديدة اخلاضع لسيطرة
امل��ت��م��ردي��ن وال���ذي يعتبره التحالف
ال��ع��س��ك��ري ب��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة مم��را
لتهريب األسلحة.
وبدأت األمم املتحدة جهود استئناف
محادثات السالم بعدما أطلق التحالف
ف��ي  13يونيو هجوما ب��اجت��اه ميناء
مدينة احلديدة ،بقيادة اإلمارات الشريك
الرئيسي في التحالف.

القوات املوالية للحكومة اليمنية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة في احلديدة

وف��ي مطلع يوليو ،أعلنت اإلم��ارات
تعليق الهجوم البري على مدينة احلديدة
نفسها إلفساح املجال أمام وساطة لألمم
املتحدة ،مطالبة بانسحاب احلوثيني

من املدينة وامليناء .وتطالب االم��ارات
املتمردين باالنسحاب من املدينة ومن
مينائها .واألرب��ع��اء ،قال وزير الدولة
االم��ارات��ي ل��ل��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة ان��ور

قرقاش في تغريدة باللغة اإلجنليزية
على حسابه على موقع تويتر إن «عدم
حضور» احلوثيني إل��ى جنيف «دليل
آخر على أن حترير احلديدة هو ما يلزم

مصرع شخصني وإصابة تسعة آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة بغداد

البيت األبيض سيحمّ ل طهران مسؤولية أي
هجوم تشنّه ميليشيات موالية لها في العراق
ح��ذّر البيت األب��ي��ض إي���ران الثالثاء
من أن��ه سيحمّلها مسؤولية أي هجوم
قد تشنّه ميليشيات تدعمها طهران ضد
رعايا أميركيني أو مصالح أميركية في
العراق.
وقالت الرئاسة األميركية في بيان
إنّه «خالل األيام القليلة املاضية شهدنا
هجمات خطرة في العراق ،وال سيما ض ّد
قنصلية ال��والي��ات املتحدة في البصرة
وض��� ّد مجمّع ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في
بغداد» .وأضافت إن «إيران لم تفعل شيئا
لوقف هذه الهجمات التي شنّها وكالؤها

ف��ي ال��ع��راق وال��ذي��ن دعمتهم بالتمويل
والتدريب واألسلحة».
وأ ّك���د البيان أنّ «ال��والي��ات املتحدة
ستحمّل النظام في طهران مسؤولية أي
هجوم يؤدّي إلصابة موظفينا أو إلحلاق
الضرر مبرافق حكومة الواليات املتحدة.
أميركا ستر ّد بسرعة وبحزم للدفاع عن
حياة األميركيني».
واجلمعة سقطت ثالث قذائف هاون
في املنطقة اخلضراء الشديدة التحصني
في بغداد حيث تقع السفارة األميركية
ومقرات السلطات العراقية.

احلكومة الفلسطينية تدعو لتكثيف التواجد باخلان األحمر ملنع إسرائيل من هدمه

ماكرون يأسف لوقف الدعم
األميركي لـ «أونروا»

أع���رب الرئيس الفرنسي إميانويل
م��اك��رون ع��ن «أس��ف��ه» ل��ق��رار ال��والي��ات
املتحدة وقف متويل وكالة غوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (أونروا) التي تقدم
خدمات ملاليني الالجئني ،مؤكدا التزام
فرنسا مساعدة الوكالة األممية للخروج
من األزمة غير املسبوقة التي متر بها.
وخ�لال محادثة هاتفية الثالثاء مع
املفوض السامي ل�لأمم املتحدة لشؤون
الالجئني فيليبو غراندي ،قال ماكرون إن
خدمات «األونروا» «ضرورية لالستقرار
احمللي واإلقليمي» ،وفقا لبيان صادر عن
الرئاسة الفرنسية .وأض��اف البيان أن
«الرئيس أشار إلى التزام فرنسا املساهمة
في االستجابة اجلماعية الالزمة ملساعدة
األون���روا على اخل���روج م��ن ه��ذه األزم��ة
وزيادة حتسني فعالية عملها».
ف��ي غ��ض��ون بضعة أسابيع اتخذت
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب
سلسلة إج���راءات بينها إلغاء أكثر من
 200مليون دوالر من املساعدات الثنائية
للفلسطينيني ووق��ف متويل «األون��روا»
في نهاية أغسطس.
باإلضافة إل��ى ذل��ك ،أعلنت الواليات
املتحدة االثنني إغالق املمثلية الفلسطينية
في واشنطن ،متهمة القادة الفلسطينيني
برفض التواصل مع إدارة ترامب وبدء
مفاوضات سالم مع إسرائيل.
وأدان املسؤولون الفلسطينيون الذين

جمدوا االتصال باحلكومة األميركية منذ
اعتراف رئيسها من جانب واحد بالقدس
عاصمة إلسرائيل على الفور ما وصفوه
بأنه «هجمة تصعيدية مدروسة».
ك��م��ا دع���ت احل��ك��وم��ة الفلسطينية
الفلسطينيني ،إل���ى تكثيف ال��ت��واج��د
واالعتصام في قرية اخلان األحمر شرقي
القدس احملتلة ،للتصدي ألي محاولة
إسرائيلية إلخالء سكانها وهدمها.
واستنكرت احلكومة ،في بيان صدر
عقب االج��ت��م��اع األس��ب��وع��ي لها ف��ي رام
الله ،وسط الضفة الغربية ،قرار احملكمة
العليا اإلسرائيلية القاضي بإخالء وهدم
القرية .
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن ه���ذا ال��ق��رار
«م��رف��وض وغ��ي��ر ق��ان��ون��ي ،وي��أت��ي في
إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات
االح���ت�ل�ال اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��ق��ائ��م��ة على
االستيطان والتطهير العرقي ،والتهجير
القسري للمواطنني الفلسطينيني عن
أراضيهم وممتلكاتهم».
وب�ّي�نّ أن إس��رائ��ي��ل م��ا زال���ت مصرّة
مبخططاتها هذه إلى عزل القدس ،وتقطيع
أوص����ال ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ،واس��ت��دام��ة
وإطالة احتاللها العسكري ،وكذلك تنفيذ
مخططها االستيطاني املسمى» ،»E1في
انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي،
ولكافة املواثيق والقوانني الدولية ،حسب
البيان.

وبحسب السلطات العراقية فإن هذا
الهجوم ،النادر وال��ذي لم تُعرف اجلهة
امل��س��ؤول��ة ع��ن��ه ،ل��م ي��وق��ع خسائر في
األرواح أو املمتلكات.
وم��ن��ذ ت��ول��ى دون��ال��د ت��رام��ب مقاليد
السلطة في الواليات املتحدة في مطلع
 2017وض��ع��ت إدارت����ه اي����ران نصب
عينيها .فقد أعلنت ال��والي��ات املتحدة
في مايو انسحابها من االتفاق النووي
االيراني بدعوى أ ّن��ه ال يكفي ملنع ايران
من احلصول على أسلحة نووية ولوقف
برنامجها للصواريخ البالستية ،وأتبعت

ه���ذا ال��ق��رار ب��إع��ادة ف���رض العقوبات
األميركية على طهران في اغسطس.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت الشرطة
العراقية أمس االربعاء مصرع شخصني
اثنني واصابة تسعة اخرين في تفجير
انتحاري استهدف مطعما في محافظة
صالح الدين شمال العاصمة العراقية
بغداد .وقال مصدر في الشرطة لـ (كونا)
ان ان��ت��ح��اري��ا ف��ج��ر نفسه ع��ن��د مطعم
(القلعة) الواقع على الطريق الذي يربط
مدينة (ت��ك��ري��ت) كبرى م��دن احملافظة
مبدينة (بيجي).

ليعودوا إلى رشدهم ولينخرطوا بشكل
بناء في العملية السياسية».
وأض����اف «احل���دي���دة ه��ي التغيير
امل��ط��ل��وب وس��ت��ض��م��ن إن���ه���اء ع���دوان

احلوثيني عبر الوسائل السياسية».
ويسيطر املتمردون احلوثيون على
صنعاء ومناطق أخ��رى منذ سبتمبر
.2014

من جهة أخ��رى ،أعلن مبعوث األمم
املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الثالثاء
أنه سيسعى إلى إعادة إحياء احملادثات
بني احلكومة املدعومة من السعودية
وامل��ت��م��ردي��ن احلوثيني امل��دع��وم�ين من
إي���ران بعد فشل محاولة أول���ى لعقد
مفاوضات في جنيف النهاء احلرب.
وك��ان من امل��ق�رّر ان تبدأ اجتماعات
حتضيرية حمل��ادث��ات س�ل�ام رسمية
األسبوع املاضي ،لكنها ب��اءت بالفشل
بعدما فرض احلوثيون شروطا للتوجّ ه
الى جنيف.
وأعلن مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن
أمام مجلس األمن أنه سيتوجّ ه األربعاء
إلى مسقط ومنها إلى صنعاء ثم الرياض
من أجل احلصول على «التزامات راسخة
من قبل األطراف ملواصلة املشاورات».
وك��ان احل��وث��ي��ون اش��ت��رط��وا السفر
على منت طائرة عُ مانية ونقل جرحى إلى
مسقط واحلصول على ضمانات للتمكّن
من العودة إلى العاصمة اليمنية صنعاء
بعد انتهاء املفاوضات.
وق��ال غريفيث إنّ عملية السالم في
اليمن ستشهد تقلّبات ،مقلّال من أهمية
فشل محادثات جنيف وواصفا األمر بأنّه
«عقبات مرحليّة».
وطالب غريفيث املجلس بدعم جهوده
الدبلوماسية املكّوكية اجل��دي��دة من
أج��ل تأمني «ع��ودة سريعة إل��ى طاولة
املفاوضات».
وكانت محادثات جنيف أول محاولة
أممية جلمع طرفي النزاع في اليمن على
طاولة املفاوضات منذ .2016
وبعد اجللسة أعلنت سفيرة الواليات
املتحدة إلى األمم املتحدة نيكي هايلي،
التي تتولى بالدها الرئاسة الدورية
ملجلس األمن ،أن املجلس «أبدى أسفه»
لعدم حضور وفد احلوثيني إلى جنيف
وطالب جميع األط���راف بالـ»انخراط
بحسن نية في مشاورات مستقبلية».

استمرار العنف في طرابلس وسقوط
صواريخ في محيط املطار
تستمر دائرة العنف في العاصمة
الليبية طرابلس التي شهدت بعد
أسبوع من القتال الدامي بني فصائل
مسلحة وهجوم نفذه تنظيم الدولة
اإلس�لام��ي��ة ،سقوط ص��واري��خ على
مطارها الوحيد الذي ال يزال يعمل.
وبعد املواجهات التي خلفت 63
قتيال على األقل في أواخ��ر أغسطس
وأوائ��ل سبتمبر ،ال تزال الهدنة بني
الفصائل املسلحة التي أبرمت في 4
سبتمبر برعاية بعثة األمم املتحدة
في ليبيا ،هشة.
وسقطت ليل ال��ث�لاث��اء األرب��ع��اء
ثالثة صواريخ على األقل في محيط
مطار معيتيقة دون إحداث إصابات،
ول��م تعلن أي جهة مسؤوليتها عن

ذلك على الفور.
ويقع مطار معيتيقة العسكري
السابق في ش��رق العاصمة ،وفتح
أم��ام حركة النقل املدني بعد تدمير
مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب
املدينة خالل أحداث .2014
وأغ��ل��ق معيتيقة للمرة األول��ى
في  31أغسطس بسبب القتال بني
الفصائل املسلحة ثم أعيد فتحه في
 7سبتمبر.
ومت حت��وي��ل ال���رح�ل�ات م��س��اء
ال��ث�لاث��اء إل��ى م��ط��ار م��ص��رات��ة على
بعد  200كيلومتر إل��ى الشرق من
العاصمة ،بحسب مصدر في املطار.
وتتخذ حكومة ال��وف��اق الوطني
برئاسة فايز السراج واملعترف بها
م��ن املجتمع ال��دول��ي م��ن العاصمة

ط��راب��ل��س م��ق��را .ون��اه��ي��ك ع��ن عدم
قدرتها على ف��رض سيطرتها على
البلد ككل ،فشلت هذه احلكومة حتى
في ترسيخ سلطتها في طرابلس.
ومنذ  27أغسطس ،باتت املدينة
التي يقطنها أكثر من مليون شخص
مسرحا لقتال عنيف ب�ين فصائل
م��ت��ن��اح��رة ال س��ي��م��ا ف���ي أح��ي��ائ��ه��ا
اجلنوبية حيث قتل ما ال يقل عن 63
شخصا وج��رح  159آخ���رون ،وفق
املصادر الرسمية.
وف��ي أعقاب امل��ع��ارك ،نفذ تنظيم
ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة االث��ن�ين هجوما
على مقر مؤسسة النفط الوطنية في
وسط املدينة أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة عدد من األشخاص بجروح
بني موظفيها.

التحالف ّ
يؤكد الهجوم على تنظيم الدولة اإلسالمية شرق سورية

غوتيريش يحذر من حتويل «إدلب» إلى «حمّ ام دم»
ح���ذّر األم�ي�ن ال��ع��ام ل�لأمم امل� ّت��ح��دة أنطونيو
غوتيريش الثالثاء النظام ال��س��وري وداعميه
م��ن ش��نّ هجوم شامل على إدل���ب ،م��ش �دّدا على
أن احملافظة ال��واق��ع��ة ف��ي شمال غ��رب سورية
واخلاضعة لسيطرة فصائل معارضة «يجب أن ال
تتحوّل إلى حمّام دم».
وق��ال غوتيريش للصحافيني ف��ي مق ّر األمم
املتّحدة إن «مكافحة اإلرهاب ال تعفي املتحاربني
من التزاماتهم مبوجب القانون الدولي» ،داعيا
للتوصل غلى حل سلمي في إدلب.
وأض����اف إنّ ش���نّ ه��ج��وم ش��ام��ل ع��ل��ى إدل��ب
«سيطلق العنان لكابوس إنساني لم يسبق له
مثيل في الصراع السوري الدموي».
وتابع األمني العام لألمم املتحدة «أوجّ ه دعوة
صريحة لكل األط���راف املعنيّة مباشرة وغير
وبخاصة الدول الثالث الراعية» ملنطقة
ّ
مباشرة،
خفض التصعيد في إدلب ،داعيا «إيران وروسيا
وتركيا إل��ى ع��دم ادّخ��ار أي جهد من أج��ل إيجاد
حلول حلماية املدنيني».
وخاطب غوتيريش الدول الثالث قائال «حافظوا
على اخلدمات األساسية كاملستشفيات .واحرصوا
على احترام القانون الدولي اإلنساني».
وحت��ذّر األمم املتحدة من كارثة إنسانية في
حال حصول هجوم على احملافظة التي تض ّم نحو
ثالثة ماليني نسمة بينهم مليون طفل ،ونصفهم
تقريبا من النازحني.
وف��ي  29أغسطس امل��اض��ي ح��ذّر غوتيريش
من «اخلطر املتنامي لوقوع كارثة انسانية في
حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في
محافظة إدلب في سورية».

تدريب أطفال إدلب على كيفية الوقاية خشية الهجوم على احملافظة بالغاز السام

وامتنع األمني العام الثالثاء عن الر ّد على سؤال
عن سبب عدم توجّ هه إلى املنطقة ملمارسة مزيد من
الضغوط على أطراف النزاع في سورية.
وشدّد غوتيريش على ضرورة تعاون روسيا
وإي��ران وتركيا «أكثر من أي وقت مضى إليجاد
وسيلة لعزل اجلماعات اإلرهابية وتفادي أن
يدفع املدنيون ثمن احل ّل في إدلب».
وكانت تركيا دعت في وقت سابق إلى «وقف
فوري إلطالق النار» ،مطالبة مجلس األمن بدعم
اقتراحها.
واجلمعة لقي الطرح التركي رفضا روسيا

وإيرانيا في القمة الثالثية التي عقدت في طهران
لبحث مصير إدل��ب ،إذ ش��دّدت خاللها موسكو
وط��ه��ران على ح��قّ النظام ال��س��وري باستعادة
السيطرة على احملافظة.
وال��ث�لاث��اء ش��دّد السفير ال��روس��ي ل��دى األمم
املتحدة فاسيلي نبينزيا في كلمة له أمام مجلس
األم��ن على أنّ امل��ط��روح في إدل��ب «ليس عملية
عسكرية بل عملية ملكافحة اإلره���اب» ،ما لقي
استنكارا بخاصة من اململكة املتحدة.
من جهة أخ��رى ،أ ّك��د مسؤولون الثالثاء في
التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة االسالمية ،أن

قوات سورية الدميوقراطية التي يدعمها التحالف
ف��ي س��وري��ة ب��دأت م��ا يتوقّع أن يكون املرحلة
النهائية من عملية لتطهير جيب في شمال شرق
سورية من فلول هذا التنظيم اجلهادي.
وتشنّ ق��وات سورية الدميوقراطية الهجوم
البري بدعم جوي ومدفعي قوي من التحالف الذي
تقوده الواليات املتحدة في شمال شرق سورية.
وجاء في بيان للتحالف أن العملية «ستطهّر
شمال شرق سورية على طول نهر الفرات باجتاه
احلدود السورية العراقية من فلول تنظيم الدولة
االسالمية».
وب��دأت ه��ذه العملية في األول من مايو وقد
انطلقت مرحلتها النهائية االث��ن�ين ،بحسب
مسؤولني .وتتألف قوات سورية الدميوقراطية
من مقاتلني أكراد وسوريني عرب وتعتبر القوات
البرية الرئيسية التي متكّن من خاللها التحالف
من إخ��راج تنظيم الدولة االسالمية من مناطق
شاسعة من سورية.
واالثنني قال مصدر قيادي في ق��وات سورية
الدميوقراطية لوكالة فرانس ب��رس إن الهجوم
اجلديد أسفر عن مقتل  15على االقل من مقاتلي
تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقد يتمكن التحالف من القضاء في تلك املنطقة
على عدد من كبار قياديي تنظيم الدولة اإلسالمية،
ورمبا على زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وردا على سؤال في هذا اخلصوص قال وزير
الدفاع األميركي جيمس ماتيس «لن أتفاجأ إذا
ما وُ ج��د قياديون من تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية
هناك» ،مضيفا «لكنني لن أخوض في تفاصيل هذا
املوضوع حاليا».

