
توقف االشتباكات في احلديدة

عاد الهدوء إلى جبهات القتال في مدينة 
احلديدة في غرب اليمن صباح الثالثاء بعد 
اشتباكات عنيفة اندلعت عند منتصف الليل، 
حسبما أف��اد سكان في املدينة التي تضم 

ميناء حيويا.
وق��ال سكان عبر الهاتف ملراسل وكالة 
فرانس ب��رس املتواجد في مدينة اخلوخة 
)ن��ح��و 100 ك��ل��م ج��ن��وب احل���دي���دة( ان 
االشتباكات ف��ي ش��رق املدينة توقفت مع 

ساعات الصباح االولى.
وه��ذه أول اشتباكات عنيفة في املدينة 
التي تشّكل شريان حياة ملاليني السكان بعد 

نحو أسبوع من الهدوء على جبهات القتال 
بني القوات املوالية للحكومة املعترف بها 
دوليا واملدعومة من التحالف، واملتمّردين 

احلوثيني املقّربني من إيران.
وذك��ر امل��ت��م��ردون عبر وس��ائ��ل اعالمهم 
أن املواجهات باالسلحة الثقيلة واخلفيفة، 
والتي ترافقت مع غارات لطائرات التحالف 
العسكري بقيادة السعودية، استمرت لنحو 
أرب��ع ساعات، وتلقت فيها القوات املوالية 

للحكومة »خسائر كبيرة«.
ولم يتبني بعد حجم اخلسائر البشرية في 

صفوف املتقاتلني.

واش��ت��ّدت امل��ع��ارك ف��ي مدينة احل��دي��دة 
غرب اليمن في بداية نوفمبر، قبل أن توقف 
القوات احلكومية، بحسب قادة ميدانيني على 
األرض، محاولة تقّدمها في املدينة األربعاء 
املاضي، في ظّل دعوات دولية لوقف إطالق 

النار.
ورغم توّقف املعارك، لم يؤّكد التحالف 
العسكري بقيادة السعودية رسميا وجود 
هدنة، وق��ال املتحّدث باسمه العقيد الركن 
تركي املالكي في مؤمتر صحافي في الرياض 
اإلثنني إّن العمليات العسكرية مستمّرة في 
احلديدة، وإّن التحالف يضرب خطوط امداد 

املتمردين. وجاء جتّدد املعارك العنيفة في 
وقت يستعّد فيه مبعوث األمم املّتحدة إلى 
اليمن مارتن غريفيث لزيارة صنعاء لبحث 
فرص عقد محادثات سالم في السويد قبل 

نهاية العام.
وف��ي ن��ي��وي��ورك، وّزع���ت بريطانيا على 
أعضاء مجلس األمن الدولي اإلثنني مسوّدة 
قرار حول النزاع في اليمن تدعو إلى هدنة 
فورية في مدينة احلديدة ومتهل املتحاربني 
أسبوعني إلزال���ة ك��ل العوائق التي حتول 
دون إيصال املساعدات إلى البلد الفقير الذي 

يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

7 alwasat.com.kw

وزير لبناني: األزمة احلكومية إلى نقطة الصفر
قال وزير التربية اللبناني في حكومة  تصريف األعمال  مروان 

حمادة،  إن األزمة احلكومية عادت إلى نقطة الصفر.
وأوضح حمادة في حديث إذاعي بحسب صحيفة »املستقبل«، 
أن »األزمة احلكومية عادت إلى نقطة الصفر... نقطة االنطالق«، 

مشيرا إلى أن »هناك نية منذ األس��اس، بعرقلة حكومة تلتزم 
بسيادة  لبنان،  يرأسها رئيس احلكومة  املكلف  سعد احلريري ».

وأض��اف أن ما جرى »هدفه وضع لبنان حتت وصاية كاملة 
تبدأ بالرئاسة، وصوال إلى مجلس النواب  واحلكومة العتيدة«. 

واعتبر أن »رئيس اجلمهورية في البداية، تصرف بحنان 
سياسي مع احلريري، قبل دخول رئيس  التيار الوطني احلر على 
اخلط«، معتبرا أن »باسيل حتول إلى شريك في العمل على إحباط 

سعد احلريري«.

بعد اشتباكات عنيفة في اليومني املاضيني

عودة الهدوء إلى جبهات القتال في احلديدة اليمنية

م���������ن���������ط���������ق���������ة اخل������������ل������������ي������������ج ل������������ه������������ا أه��������م��������ي��������ة 
إس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ل���ل���م���ج���ت���م���ع ال�������دول�������ي ب����أس����ره
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استقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية

الرئيس اإليطالي: قطر تعد محورًا هامًا 
في هذه املنطقة احلساسة واحلاسمة

 استقبل رئيس اجلمهورية االيطالي سيرجو 
ماتاريال االثنني امير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد 
بن خليفة آل ثاني في مستهل زيارته الثانية الى 
ايطاليا املقرر أن تشهد توقيع عدة اتفاقات لتعزيز 

العالقات الثنائية.
واج������رى م���ات���اري���ال م���ع ام���ي���ر ق��ط��ر بقصر 
)الكويرينالي( اجلمهوري جلسة محادثات بحضور 
وزير اخلارجية االيطالي إنتسو ميالنيري ونائب 
رئيس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوفدين 

الرسميني اعقباها مبؤمتر صحفي.
وق��ال ماتاريال إن »منطقة اخلليج ذات اهمية 
استراتيجية وحاسمة للمجتمع الدولي بأسره« 
مضيفا ان ذل��ك »ليس فقط مبا يتعلق ب��ام��دادات 
الطاقة ولكن أيضا بخصوص القدرة على مواجهة 

التحديات العاملية بدءا من تهديد االرهاب«.
واش��اد بالعالقات الثنائية شاكرا المير قطر 
وحكومته املشاركة املتعاونة للغاية في مؤمتر 
)باليرمو( ملساعدة ليبيا على استعادة االستقرار 
والنمو معتبرا ان »قطر تعد محور ه��ام في هذه 

املنطقة احلساسة واحلاسمة«.
واكد ان توقيع االتفاقيات الثنائية ميثل »اوضح 
شهادة على مدى إيجابية ومفصلية العالقات بني 

دولتينا«.
واشاد بالتزام قطر »القوي لنجاح كأس العالم 
2022 التي ستكون أيضا واج��ه��ة هامة للتقدم 

االقتصادي واالجتماعي للبلد«.
من جانبه شكر امير قطر الشيخ متيم ايطاليا 
باعتبارها رمبا اكثر بلد يعاني من ازمات املتوسط 

على تنظيم مؤمتر باليرمو حول ليبيا.
واعرب عن »االمل ان تكون هناك نتائج ايجابية 
وحال ال ينطوي على تدخال في الشؤون الداخلية 
لليبيا«. وعلى صعيد العالقات الثنائية رحب الشيخ 
متيم بالشركات االيطالية للعمل في املشروعات 
واالستثمارات التي ستقوم بها قطر لتنظيم كأس 
العالم عام 2022 مشددا على »قدم وقوة« العالقات 
الثنائية ف��ي مختلف ال��ق��ط��اع��ات على مستوى 
االستثمارات القطرية ف��ي ايطاليا و«الشركات 
اإليطالية العديدة العاملة في قطر ومساهمتها في 

بناها التحتية«.

الرئيس اإليطالي سيرجو ماتاريال مستقبال أمير قطر الشيخ متيم بن حمد 

الصراع على وزارتي الدفاع والداخلية يؤخر استكمال تشكيل احلكومة

العراق: »احملور الوطني« ينفي إنهاء 
حتالفه مع »الفتح« و»دولة القانون« 

نفى حتالف »احمل��ور الوطني« الذي يضم أغلب 
القوى السنية في العراق، الثالثاء، إنهاء حتالفه 
مع ائتالفي »الفتح« و«دول��ة القانون«، الشيعيني 

املقربني من النظام اإليراني.
وقال املتحدث باسم التحالف  إن »األنباء التي 
حتدثت عن خروج حتالف احملور من حتالف البناء 
أو إنهاء حتالفه مع ائتالفي هادي العامري ونوري 
املالكي، غير صحيحة إط��الق��ا«، مبينا أن »هناك 
دعوات من بعض قيادات احملور الوطني للخروج 
من حتالف البناء، لكنها دعوات غير رسمية بل متثل 

أشخاصا فقط«.
وأض��اف الدليمي أن »ه��ذه الدعوات ج��اءت بعد 
رسالة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، 
ورد زعيم حتالف الفتح هادي العامري، اللذان شككا 
في أن القوى السنية تبيع وتشتري في الوزارات«، 
معتبرا أن »هذه املزاعم غير صحيحة وغير واقعية«.
وأوض��ح القيادي السني أن »اجتماعا سيعقد 
مساء الثالثاء ملناقشة املرحلة املستقبلية لتحالف 
احمل��ور، ورمب��ا تطرح بعض قيادات السنة قضية 
إنهاء التحالف مع ائتالفي هادي العامري ونوري 
املالكي، لكن هذا األمر ال يتم اتخاذه إال مبوافقة جميع 
قيادات حتالف احمل��ور، ويكون اتخاذ القرار بعد 

نقاشات ودراسات«.
وشدد الدليمي على أنه »إلى هذه اللحظة ال يوجد 
أي شيء رسمي إلنهاء التحالف مع ائتالفي الفتح 
ودولة القانون أو اخلروج من حتالف البناء، وما مت 
طرحه في وسائل اإلعالم دعوات متثل رأي أشخاص 
وليس رأي��ا رسميا للقوى السنية املنضوية في 

حتالف البناء«.
يذكر أن قناة دجلة التابعة حلزب »احلل« برئاسة 
جمال الكربولي القيادي في حتالف احملور، نقلت عن 
مصدر في حتالف احملور الوطني قوله، إن »حتالف 
احملور يدرس فكرة االنسحاب من حتالف البناء«، 
مؤكدا على أنه »ال يوجد سبب لبقائنا في البناء ألنه 

لم يبق مسمى الكتلة األكبر«.
ووجه رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر 
رسالة إل��ى العامري، كشف فيها عن بيع وش��راء 
بعض ال���وزارات في احلكومة العراقية اجلديدة، 
برئاسة عادل عبداملهدي، بني أفراد في حتالف الفتح 

من السنة والشيعة.
م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا زع��ي��م حت��ال��ف ال��ف��ت��ح، ه��ادي 
العامري، الصدر، إلى »إرس��ال املعلومات املتوفرة 

لديه من أجل متابعتها مع القضاء«.
من جهة ثانية، قال سياسيون عراقيون، إن سبب 
التأخر في استكمال تشكيل احلكومة العراقية هو 

الصراع احملتدم على وزارتي الدفاع والداخلية.
ت البرملان العراقي نهاية  أكتوبر املاضي،  وصَوّ
على 14 وزيرا من حكومة عادل عبداملهدي اجلديدة، 
فيما أرجأ التصويت على 8 وزارات، وهي: الدفاع 
والداخلية والثقافة والتربية والعدل والتخطيط 
والتعليم العالي، إضافة إلى وزارة الهجرة، بسبب 

اخلالف السياسي على مرشحيها.
وق��ال النائب عن حتالف »الفتح« عامر الفايز، 
إن »هناك معلوماٍت تشير إل��ى توجه عبداملهدي 
إلى البرملان لغرض تقدمي باقي كابينته الوزارية، 
والتصويت عليها«، مبّينا أن »الكتل السياسية ال 
تعرف إلى هذه اللحظة َمن هم مرشحو الوزارات ال�8 

الشاغرة«.
وبني الفايز أن »عبداملهدي والقوى السياسية 
خاضوا الكثير من احل��وارات واملفاوضات بشأن 
ال��وزارات الشاغرة، وتوصلوا إلى نتائج إيجابية 
متقّدمة، لكن يبقى العائق الرئيس أم��ام إع��الن 
تشكيل احلكومة هو الصراع على وزارت��ي الدفاع 
والداخلية«، منّوها إلى أن »حل هذه املعضلة بيد 
رئيس ال���وزراء، فعليه أن يقّدم مرشحني لهاتني 
الوزارتني يكون مقتنعا بهما، ال أن تقتنع بهما الكتل 
السياسية، فالقوى السياسية ستدعم أي خيار 

لعبداملهدي مهما كان«، وفق قوله.

12 من قوات النظام في هجوم بريف إدلب مقتل 

األمم املّتحدة قد تتخلى عن جهودها لتشكيل 
جلنة صياغة دستور جديد لسورية

حّذر مبعوث األمم املتحدة إلى 
س��وري��ة ستيفان دي ميستورا 
اإلث��ن��ني م��ن أّن���ه ق��د ي��ت��ع��نّي على 
امل��ن��ّظ��م��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��خ��لّ��ي عن 
جهودها الرامية لتشكيل جلنة 
تعمل على صياغة دستور جديد 
لسورية إذا لم يتم التوّصل إلى 
اّت��ف��اق ب��ه��ذا ال��ش��أن ق��ب��ل نهاية 

ديسمبر املقبل.
ودي م���ي���س���ت���ورا - ال����ذي 
سيتخّلى ع��ن منصبه ف��ي نهاية 
نوفمبر اجلاري - يعمل منذ يناير 
املاضي على تشكيل ه��ذه اللجنة 
التي يفترض أن تعمل على إعداد 
دستور جديد للبالد على أن تتشّكل 
م��ن 150 شخصا: 50 يختارهم 
النظام، و50 تختارهم املعارضة، 
و50 تختارهم األمم املّتحدة من 

ممّثلني للمجتمع املدني وخبراء.
لكّن دمشق ترفض بشكل خاص 
الالئحة األخ��ي��رة التي تختارها 

األمم املّتحدة.
وخ��الل اجتماع ملجلس األم��ن 
ال��دول��ي ف��ي ن��ي��وي��ورك ق���ال دي 
ميستورا في مداخلة عبر الفيديو 
من جنيف »نحن في األيام األخيرة 
من احمل��اوالت الرامية إلى تشكيل 

جلنة دستورية«.
وأضاف »قد نضطر ألن نخلص 
إلى أّن��ه من غير املمكن في الوقت 
ال��راه��ن تشكيل جلنة دستورية 

موثوق بها وشاملة«.
وتابع »في هذه احلالة املؤسفة 
س��أك��ون على أمّت االس��ت��ع��داد ألن 

أشرح ملجلس األمن السبب«.
لكّن دي ميستورا، الذي سيخلفه 
ف��ي مطلع ديسمبر الدبلوماسي 
النروجي غير بيدرسن، أّك��د أن 
األمم املتحدة م��ا زال��ت تأمل بأن 
تتمّكن م��ن إرس���ال ال��دع��وات إلى 
أعضاء اللجنة الدستورية بحلول 

منتصف ديسمبر وأن تعقد اول 
اج��ت��م��اع ل��ه��ذه اللجنة ق��ب��ل 31 

ديسمبر.
وكان قادة كل من روسيا وتركيا 
وأملانيا وفرنسا طالبوا بأن يتّم 
تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا 

العام.
ومن املقّرر أن جتري في أستانا 
عاصمة ك��ازاخ��س��ت��ان محادثات 
يومي 28 و29 نوفمبر اجل��اري 
يشارك فيها ممّثلون عن كل من 
روسيا وإي���ران، حليفتي دمشق، 

وتركيا التي تدعم فصائل معارضة 
لنظام الرئيس بشار األسد.

وع��ق��دت ف��ي 27 أك��ت��وب��ر قمة 
رباعية غير مسبوقة في اسطنبول 
جمعت رؤس���اء تركيا وروس��ي��ا 
وف��رن��س��ا وامل��س��ت��ش��ارة األملانية 
أنغيال ميركل، دعا بيانها اخلتامي 
ال��ى تشكيل اللجنة الدستورية 
»ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ع���ام«، وتسهيل 
وصول املساعدات االنسانية الى 

سورية.
م��ي��دان��ي��ا، أف����ادت امل��ع��ارض��ة 

السورية أمس الثالثاء، مبقتل 12 
من عناصر القوات احلكومية، في 
هجوم لهيئة حترير الشام بريف 

إدلب اجلنوبي الشرقي.
وقال قائد عسكري في اجلبهة 
الوطنية للتحرير املعارضة، في 
تصريح صحافي، إن مجموعة 
العصائب احلمراء التابعة لهيئة 
حترير الشام هاجمت فجر أمس، 
موقعا للقوات احلكومية السورية 
ف��ي ب��ل��دة ش��م ال��ه��وى ف��ي ري��ف 
إدل��ب اجلنوبي الشرقي، وقتلت 

جميع عناصر املوقع وعددهم 12 
عنصرا.

وأض���اف القائد أن املجموعة 
املهاجمة »اغتنمت أسلحة وذخائر 

وعادت إلى مواقعها«.
وك��ان��ت مجموعة العصائب 
احلمراء نفذت عملية انتحارية يوم 
اجلمعة املاضي، على موقع متقدم 
للقوات احلكومية في محيط بلدة 
السرمانية بريف حماة الشمالي 
الغربي، وأسفر الهجوم عن مقتل 

23 عنصرا وفقدان أربعة آخرين.

فرنسا تدعو لترجمة التزامات باليرمو جتاه ليبيا
   

دعت فرنسا االحتاد األوروبي، إلى ترجمة 
االلتزامات املترتبة عن لقاء الفرقاء الليبيني 

في باليرمو، األسبوع املاضي.
وبحث وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
املجتمعني في بروكسل، ت��ط��ورات األزم��ة 
في ليبيا ونتائج باليرمو ودور االحت��اد، 
فيما ق��ال وزي��ر اخلارجية الفرنسية جان 
إيف لودريان، للصحافيني، بحسب »بوابة 
الوسط«، إن مؤمتر باليرمو ال��ذي عقد في 
أعقاب مؤمتر باريس، في نهاية مايو كان 

إيجابيا لعدد من األسباب.

وأوض���ح ل��ودري��ان: »ل��ق��د رأي��ن��ا وح��دة 
املجتمع الدولي على النحو ال��ذي اقترحه 
املبعوث األمم��ي إل��ى ليبيا غسان سالمة.. 
ألن األطراف الليبية أبدت إرادتها في توحيد 
قواتها، وأخيرا، ألنه مت تبني أجندة تؤدي 
إل��ى مؤمتر جامع في بداية العام اجلديد 

وعملية انتخابية قبل نهاية الربيع«.
وأض��اف ال��وزي��ر الفرنسي »لذلك هناك 
إرادة للوفاء بهذه الوعود التي يجب أن يتم 

اتخاذها هنا«.
وطالب املشاركون في املؤمتر الدولي 
ح��ول ليبيا، ف��ي خ��ت��ام اجتماعهم ف��ي 13 

نوفمبر امل��اض��ي، مجلس ال��ن��واب بإصدار 
ق��ان��ون اس��ت��ف��ت��اء، ب��ه��دف إمت���ام العملية 
الدستورية كإجناز مركزي لسيادة الدولة 

الليبية.
وأش��ار بيان جرى توزيعه حتت عنوان 
»استنتاجات«، إلى »اضطالع الوفود الليبية 
مبسؤولياتهم املؤسسية، من أج��ل إج��راء 
عملية انتخابية ذات مصداقية مساملة 
ومنظمة مع التشديد على أهمية إجناز اإلطار 
الدستوري والعملية االنتخابية في غضون 
ربيع 2019، مع التحقق من توافر الشروط 
التقنية والتشريعية والسياسية واألمنية 

املطلوبة كافة، مع دعم متزايد من املجتمع 
الدولي من اآلن فصاعدا«.

كما تعهدت الوفود الليبية، في البيان 
ال��ذي ل��م يحمل صفة »البيان اخلتامي«، 
ب�«احترام نتائج االنتخابات لدى إجرائها، 
في حني تخضع األطراف التي حتاول نسف 

أو عرقلة العملية االنتخابية للمساءلة«.
وأك��د امل��ش��ارك��ون ف��ي البيان أن »األم��ن 
مطلب بالغ األهمية نحو حتقيق االستقرار 
السياسي واالقتصادي املستدام، وهو مطلب 
أولوي للشعب الليبي، كما اتفقوا على دعم 

جميع اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب«.

12 من قوات النظام السوري في إدلب »حترير الشام« تقتل 

استشهاد فلسطيني برصاص
االحتالل في القدس

  استشهد فتى فلسطيني أم��س الثالثاء، متأثرا 
بإصابته برصاص الشرطة اإلسرائيلية في شرق 

القدس قبل أيام، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت املصادر أن فتى )17 عاما( استشهد متأثرا 

بجراحه التي أصيب بها برصاص الشرطة اإلسرائيلية 
ي��وم األرب��ع��اء امل��اض��ي ف��ي منطقة جبل املكبر شرق 
القدس. وكانت الشرطة اإلسرائيلية أصابت الفتى 

بجروح خطيرة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.


