
توقفت العمليات الهجومة للجيش 
اليمني واملقاومة في مدينة احلديدة 
م��ؤق��ت��ا، األرب���ع���اء، إلت��اح��ة الفرصة 
للمنظمات اإلنسانية إلجالء كوادرها 
ون��ق��ل بعض اجل��رح��ى وف��ت��ح مم��رات 
آمنة ملن يرغب من السكان بالنزوح 
خارج املدينة، بحسب مصدر عسكري 
ف��ي اجل��ي��ش، ال���ذي أك��د أن العمليات 
العسكرية ستستأنف ولن تتوقف إال 
بتحرير احلديدة ومينائها االستراتيجي 

والساحل الغربي لليمن بالكامل.
وف���ي وق���ت س��اب��ق، متكنت ق��وات 
اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي م��ن ت��أم��ن ع��دد من 
مباني املؤسسات احلكومية والتجارية 
والشركات في حي الربصة وأحياء 

مجاورة جنوب غربي مدينة احلديدة.
وأحكمت ألوية العمالقة سيطرتها 
على امل��داخ��ل اجلنوبية والشرقية 
للمدينة، كما متكنت من تطهير منشآت 
تعليمية ومؤسسات حكومية وعدد 
من الشركات التجارية، بينها شركة 
العليمي وم��خ��ازن التبريد وشركة 
احل���م���ادي، وق���ام���ت ب��ت��أم��ي��ن��ه��ا بعد 

حتريرها من االنقالبين.
كذلك تكبدت امليليشيات خسائر 
كبيرة ف��ي األرواح وال��ع��ت��اد، حيث 
قتل العشرات م��ن قناصة احلوثين 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يعتلون أسطح املباني 
ويتمترسون داخل اللوحات اإلعالنية 

في الشوارع واحملال التجارية.
وتزامنا مع ذل��ك، وصلت تعزيزات 
عسكرية من قوات التحالف واجليش 
إل��ى احل��دي��دة ل��دع��م ق���وات الشرعية 

الستكمال حت��ري��ر املدينة ومينائها 
االستراتيجي. وكانت مصادر عسكرية 
في مدينة احلديدة قد أفادت، االثنن، أن 
قوات اجليش أسرت القيادي احلوثي، 
فيصل أبو احلسن، قائد إحدى كتائب 
امليليشيات التي تقاتل في احلديدة، 
وجميع أف��راد الكتيبة بعد مواجهات 
عنيفة مت خاللها محاصرتهم وإجبارهم 
على االستسالم في األحياء اجلنوبية 

الغربية للمدينة.
من جهة أخ��رى، أفاد ثالثة موّظفن 
في ميناء احلديدة اليمني أن املتمردين 
احلوثين ب��دأوا مساء الثالثاء وضع 
ألغام قرب مداخل امليناء احليوي، في 
وق��ت ي��ت��واص��ل ال��ه��دوء على جبهات 
القتال ف��ي املدينة الساحلية لليوم 

الثاني.
وق���ال امل��وظ��ف��ون ال��ث��الث��ة لوكالة 
ف��ران��س ب��رس عبر الهاتف االرب��ع��اء 
مشترطن عدم الكشف عن هوياتهم ان 
االلغام وضعت قرب مدخلن للميناء 
الواقع في شمال املدينة، وفي محاذاة 

سياج يحيط به.
وذكر أحد املوظفن »لم يتبق سوى 
بوابة دخ��ول وحيدة الى امليناء وهي 
البوابة الرئيسية املؤدية ال��ى شارع 
ميناء )عند اخلط الساحلي الرئيسي( 

والتي تدخل منها الشاحنات«.
واالثنن قصف مبنى صغير عند أحد 
مداخل امليناء، حسبما أف��ادت مصادر 
متطابقة. وكان ذلك اول قصف استهدف 
ه��ذا امليناء االستراتيجي منذ اشتداد 
حملة القوات املوالية للحكومة على 

املدينة في االول من نوفمبر.
وأّكد نائب مدير امليناء يحيى شرف 
ال��دي��ن ف��ي ات��ص��ال هاتفي م��ع فرانس 
برس أن »االم��ور تسير بشكل طبيعي 

في امليناء« رغم الضربة.
ومت��ر عبر ميناء احل��دي��دة غالبية 
املساعدات واملواد الغذائية التي يعتمد 
عليها مالين السكان في بلد يواجه 
نحو نصفه سكانه )27 مليون نسمة( 

خطر املجاعة، وفقا لالمم املتحدة.
وتخضع مدينة احلديدة لسيطرة 
املتمّردين منذ 2014، وحتاول القوات 
احلكومية بدعم من حتالف عسكري 
ب��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة استعادتها منذ 
يونيو امل��اض��ي. واش��ت��ّدت املواجهات 
في بداية الشهر احلالي، وحّذرت االمم 
املتحدة مرارا من تبعات توقف امليناء 

عن العمل.
وب��ع��د أس��ب��وع��ن م��ن االشتباكات 
العنيفة ف��ي ش���رق وج��ن��وب مدينة 
احلديدة املطّلة على البحر االحمر قتل 
فيها نحو 600 شخص غالبيتهم من 
املتمردين، تواصل الهدوء على جبهات 
القتال االرب��ع��اء، وذل��ك لليوم الثاني 
على التوالي، حسبما أفاد مسؤولون في 

القوات احلكومية وكالة فرانس برس.
وه�����دأت امل���ع���ارك ف���ي ظ���ل ج��ه��ود 
دبلوماسية تقودها لندن وواشنطن 
واالمم املتحدة لعقد محادثات سالم 
في االسابيع املقبلة في مسعى النهاء 
ال��ن��زاع امل��ت��واص��ل منذ 2014 وال��ذي 
قتل فيه أكثر من عشرة آالف شخص 

وتسّبب بأزمة إنسانية كبرى.
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إيطاليا: ليبيا قد جتري االنتخابات خالل الربيع املقبل
ق��ال وزي��ر ال��ش��ؤون اخلارجية اإلي��ط��ال��ي، إن��زو موافيرو، 
األربعاء، إن ليبيا قد جتري االنتخابات في الربيع املقبل بعد أن 
استضافت روما مؤمترا على مدى يومن في باليرمو لتحقيق 

االستقرار في ليبيا.
والتقى زعيما طرفي الصراع الرئيسين في ليبيا ألول مرة 

منذ أكثر من خمسة أشهر في صقلية الثالثاء، وأيد رئيس وزراء 
حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، خطة لألمم املتحدة إلجراء 

االنتخابات العام املقبل.
وأظهرت مسودة البيان اخلتامي ملؤمتر باليرمو، التي اطلعت 
عليها روي��ت��رز، أن وف��دي ليبيا اتفقا على التحضير إلج��راء 

االنتخابات في ربيع عام 2019 وااللتزام بنتائجها.
وقال دبلوماسي إيطالي إن قائد اجليش، خليفة حفتر، أيد بقاء 

السراج في السلطة رئيسا للوزراء حلن إجراء االنتخابات.
وألغيت األسبوع املاضي خطة سابقة لألمم املتحدة إلجراء 

االنتخابات الشهر املقبل.

احلوثيون يضعون ألغاما قرب مداخل امليناء 

احلديدة.. توقف العمليات العسكرية »مؤقتا«

إيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في احلديدة اليمنية

هدوء في القطاع بعد إعالن وقف إطالق النار

اجتماع غير مثمر ملجلس األمن الدولي حول غزة
عقد مجلس األمن الدولي الثالثاء اجتماعا 
مغلقا بحث خالله التصعيد العسكري الذي 
شهده قطاع غزة في األيام األخيرة، لكّن أعضاء 
املجلس فشلوا في التوّصل ألي اّتفاق حول سبل 
تسوية الوضع في القطاع احملاصر، بحسب ما 

أفاد دبلوماسيون.
واالج��ت��م��اع ال���ذي ُع��ق��د بطلب م��ن ك��ل من 
الكويت، التي متثل الدول العربية في املجلس، 
وبوليفيا، استمر 50 دقيقة وان��ت��ه��ى إلى 
»الفشل«، بحسب ما أعلن السفير الفلسطيني 
لدى األمم املتحدة رياض منصور. وقال منصور 
للصحافين إّن مجلس األمن »مشلول« و«فشل 
في حتّمل مسؤولياته« ووقف أعمال العنف، 
مشّددا على أن »هناك دولة أغلقت الباب أمام 
احلوار«، في إشارة إلى الواليات املتحدة التي 
ما انفّكت مواقفها في األمم املتحدة تزداد انحيازا 
إلس��رائ��ي��ل منذ تولى دون��ال��د ت��رام��ب مقاليد 

السلطة فيها.
ولهذا السبب لم يتمّكن مجلس األم��ن من 
إص��دار بيان رئاسي بشأن األوض��اع في غزة، 

ذلك أّن بيانات املجلس تصدر باإلجماع.
بدوره قال السفير الكويتي في األمم املتحدة 
إّن غالبية أعضاء مجلس األمن اعتبروا أّنه ال 
بّد للمجلس من »أن يفعل شيئا ما« مثل القيام 
بزيارة إلى املنطقة، لكن لم يصدر أي قرار بهذا 

الشأن.
وكان السفير اإلسرائيلي في األمم املتحدة 
داني دانون استبق اجتماع املجلس بالقول »لن 

نقبل بدعوة اجلانبن لضبط النفس«.
وأض��اف »هناك جانب يهاجم ويطلق 400 
صاروخ على املدنين، وهناك جانب آخر يحمي 

مدنييه«. وعقد اجتماع مجلس األم��ن بعدما 
أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي 
مقّدمها حماس أنها توّصلت بوساطة مصرية 

إلى وقف إلطالق النار بينها وبن إسرائيل.
وقالت الفصائل أنها ستلتزم بالهدنة طاملا 
التزمت بها إسرائيل التي لم يصدر عنها أي 

تأكيد رسمي لهذه الهدنة.
وقتل سبعة فلسطينين في غارات اسرائيلية 
على قطاع غزة في اليومن املاضين ردا على 
اطالق صواريخ على اراضي الدولة العبرية في 

اسوأ تصعيد بن اجلانبن منذ العام 2014.
وبدأ التصعيد األخير مساء األحد مع عملية 
خاصة للقوات االسرائيلية داخل القطاع اعقبها 

اشتباك مع مقاتلن حلماس.
ورّد املقاتلون الفلسطينيون بإطالق مئات 
ال��ص��واري��خ وق��ذائ��ف ال��ه��اون على املناطق 
االسرائيلية. واستهدفت قذيفة مضادة للدبابات 
حافلة تقول حماس إن جنودا إسرائيلين كانوا 
يستخدمونها. وأص��ي��ب ج��ن��دي إسرائيلي 

بجروح بالغة في هذا الهجوم.
وخاضت إسرائيل واملقاتلون الفلسطينيون 
ف��ي غ��زة ث��الث ح���روب منذ 2008، وأث���ارت 
احتجاجات على احلدود بن غزة واسرائيل منذ 

30 مارس مخاوف من اندالع حرب رابعة.
ي��س��ود ه���دوء ب��ن إس��رائ��ي��ل، والفصائل 
الفلسطينية في غزة، بعد االتفاق الثالثاء، على 

وقف إطالق النار، الذي يعارضه مواطنون في 
إسرائيل ويطالبون حكومتهم بحل للتهديد 

األمني، بعد أسوأ توتر منذ 2014.

وبعد 48 ساعة من العنف، توقفت صافرات 
اإلن���ذار ف��ي املناطق احل��دودي��ة، بعد إط��الق 
القذائف والصواريخ من القطاع الفلسطيني، 

وبلغ عددها 460 ما تسبب في تأهب، وإغالق 
مدارس، ووسائل نقل، ومتاجر كبرى، وأماكن 

جتمع.

هدوء حذر في غزة بعد تثبيت وقف إطالق النار 

واشنطن تصّنف أحد أبناء األمني 
العام حلزب الله »إرهابيا عامليا«

ترامب يعني جون أبي زيد سفيرا
للواليات املتحدة في السعودية

أعلنت وزارة اخلارجية األميركية الثالثاء 
أّنها أدرج��ت ج��واد نصر الله، جنل األمن 
ال��ع��ام حل��زب الله حسن نصر ال��ل��ه، على 
قائمتها السوداء »لإلرهابين العاملين«، في 
خطوة تندرج في إطار تشديدها الضغوط 
على التنظيم الشيعي اللبناني املدعوم من 
إيران. ووصفت الوزارة جواد نصر الله بأّنه 
»قيادي صاعد« في احل��زب وقالت إّن��ه قام 
خالل السنوات األخيرة بتجنيد أشخاص 
»لشّن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في 

الضفة الغربية« احملتلة.
وأّك���دت ال���وزارة إب��ق��اء ح��زب الله على 
قائمتها ال��س��وداء »للمنظمات اإلرهابية 
العاملية«، علما بأّنها أدرج��ت��ه على هذه 
القائمة ألول مّرة منذ 21 عاما ولم تشطب 
اسمه منها م��ذاك. أم��ا األم��ن العام للحزب 
حسن نصر الله فقد سبق جنله ج��واد إلى 

القائمة السوداء »لإلرهابين العاملين«.
كما أعلنت اخل��ارج��ي��ة األميركية أّنها 
رصدت مكافآت مالية تصل قيمة كل منها إلى 
خمسة مالين دوالر، ملن يزّودها مبعلومات 

تساعدها في التعّرف إلى هوية -- أو حتديد 
م��ك��ان وج���ود -- أّي م��ن ث��الث��ة أشخاص 
تسعى العتقالهم وهم القياديان في حزب 
الله خليل يوسف محمود حرب وهيثم علي 
الطبطبائي وال��ق��ي��ادي ف��ي حركة حماس 
صالح ال��ع��اروري. وتعتقد واشنطن أن 
العاروري يقيم في لبنان وأّنه صلة الوصل 

بن حماس وإيران.
من جهة أخرى، أدرجت ال��وزارة »كتائب 
املجاهدين«، اجلماعة الصغيرة الناشطة 
في األراضي الفلسطينية والقريبة من حزب 
ال��ل��ه، على قائمتها ال��س��وداء »للمنظمات 

اإلرهابية العاملية«.
وق���ال���ت اخل���ارج���ي���ة األم��ي��رك��ي��ة إّن 
»تصنيفات اليوم تسعى إلى حرمان حزب 
الله وكتائب املجاهدين من املوارد للتخطيط 
للهجمات اإلرهابية وتنفيذها«. وتهدف هذه 
التصنيفات إل��ى جتميد أي أص��ول ميلكها 
املدرجون على القائمة في أي أراض تخضع 
للقوانن األميركية، وحتظر على األف��راد 

والشركات األميركية التعامل معهم.

أع��ل��ن الرئيس األم��ي��رك��ي دون��ال��د 
ت���رام���ب ال��ث��الث��اء ت��ع��ي��ن اجل��ن��رال 
املتقاعد جون أبي زيد الذي كان أحد 
أهم القادة العسكرين خالل ححرب 
العراق، سفيرا للواليات املّتحدة في 

السعودية.
واجل���ن���رال أب���ي زي���د )67 ع��ام��ا( 
امل��ت��ح��ّدر م��ن أص���ول لبنانية يتكّلم 
العربية بطالقة وقد أمضى 34 عاما 
في صفوف اجليش األميركي وكان 
قائدا للقيادة األميركية الوسطى التي 
تغطي الشرق األوس��ط خالل احلرب 
على العراق، منذ بعيد الغزو األميركي 

في 2003 وحتى 2007.
وأبي زيد البالغ من العمر 67 عاما 
كتب رسالته للماجستير من جامعة 
هارفرد حول السعودية، وركز فيها 
على كيفية اتخاذ اململكة قرارات بشأن 
اإلن��ف��اق ال��دف��اع��ي. ولقيت رسالته 

ترحيبا كبيرا في األوساط األكادميية.
وك���ان ج��ون أب��ي زي��د امل��ول��ود في 

كاليفورنيا تخرج من أكادميية ويست 
بوينت العسكرية وحصل على منحة 
ليدرس في األردن حيث تعلم اللغة 
العربية ال��ت��ي ل��م يكن يعرفها في 

طفولته.
وت��رك ترامب العديد من املناصب 
املهمة شاغرة في إدارت���ه. لكّن عدم 
وج��ود سفير ل��ل��والي��ات املتحدة في 
ال��ري��اض مل��دة ع��ام��ن تقريبا أصبح 
مشكلة مع تصاعد التوتر بن البلدين 
واش��ن��ط��ن وحليفتها التقليدية في 
الشرق األوسط على خلفية جرمية قتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
داخل قنصلية بالده في اسطنبول في 

2 أكتوبر الفائت.
وع��ن��د توليه مهامه الرئاسية، 
س��ارع ت��رام��ب ف��ي تعزيز العالقات 
مع السعودية، لكنه اضطر لتوجيه 
ان��ت��ق��ادات إل���ى امل��م��ل��ك��ة ب��ع��د مقتل 
خاشقجي. كما اض��ط��رت ال��والي��ات 
املتحدة لتقليص التعاون وطلبت من 

اململكة وقف حملتها العسكرية ضد 
املتمردين ف��ي اليمن. لكن ضغوط 
الواليات املتحدة التي جرى معظمها 
عبر ات��ص��االت هاتفية ول��ي��س عبر 

سفير، أخفقت في إقناع السعودين.
ويتعّن على أبي زيد ال��ذي يتمتع 
باحترام كبير في واشنطن، احلصول 
على م��واف��ق��ة مجلس ال��ش��ي��وخ على 
تعيينه هذا، قبل أن يسافر إلى الرياض 

ليتسلّم مهامه الدبلوماسية اجلديدة.
وبعيد توليه مهامه على رأس 
ال��ق��ي��ادة ال��وس��ط��ى، ق���ال أب���ي زي��د 
للصحافين إن ال���والي���ات املتحدة 
تواجه »متردا كالسيكيا« من قبل بقايا 

حزب البعث في العراق.
وج�����اءت ت��ص��ري��ح��ات��ه ح��ي��ن��ذاك 
مناقضة مل��ا يقوله رؤس���اؤه الذين 
وصفوا حرب العراق على أنها انتصار 
س��ري��ع. لكن وزي���ر ال��دف��اع حينذاك 
دون��ال��د رامسفيلد أبقاه في املنصب 

بسبب إعجابه الشديد بقدراته.
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38 قتيال في غارات للتحالف 
الدولي شرق سورية

قتل 38 شخصا على االق��ل بينهم 32 مدنيا من أف��راد عائالت مقاتلي 
اء قصف نّفذه التحالف الدولي بقيادة  تنظيم الدولة االسالمية، ج��رّ
الواليات املتحدة على شرق سورية، وفق حصيلة جديدة أوردها املرصد 

السوري حلقوق االنسان الثالثاء.
ومنذ أسابيع، يتعّرض اجليب األخير حتت سيطرة التنظيم في ريف 
دير الزور، لغارات مستمّرة ينفذها التحالف دعما لعمليات قوات سورية 

الدميوقراطية في املنطقة.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس »مّت الثالثاء 
انتشال جثث 32 مدنيا بينهم 13 طفال، باإلضافة إلى سّت جثث أخرى لم 
حتّدد هويتها بعد، من حتت أنقاض منازل حي في بلدة الشعفة، استهدفته 

طائرات التحالف ليل األحد«.
وكان املرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 22 مدنيا في القصف، إال أّن 
»احلصيلة ارتفعت في وقت الحق مع انتشال عشر جثث اضافية ملدنين 

من عائالت التنظيم، بينهم أربعة أطفال«، وفق عبد الرحمن.
وتزامنت هذه الغارات مع إع��الن ق��وات سورية الدميوقراطية األحد 
استئناف قتالها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه ردا على قصف 

تركي طال مواقع كردية في شمال البالد.
وكانت هذه القوات املؤّلفة من فصائل كردية وعربية بدأت في العاشر 
من سبتمبر، بدعم من التحالف، هجوما على آخر مواقع للتنظيم في دير 

الزور من دون أن تتمّكن من حتقيق تقّدم بارز.
وتقتصر العمليات العسكرية راهنا على قصف مدفعي وغارات جوّية 

ينفذها التحالف، وفق املرصد، من دون أي اشتباكات برّية بن الطرفن.

ليبرمان يستقيل من منصب وزير الدفاع
قالت وسائل إع��الم إسرائيلية، إن وزير 
الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقال 
من منصبه أم��س األرب��ع��اء، وذل��ك بعد يوم 
واح���د على إع���الن وق��ف إط���الق ال��ن��ار بن 

الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وإسرائيل.
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية )الرسمية( 
عن ليبرمان قوله في اجتماع مغلق حلزب 
»إسرائيل بيتنا« الذي يترأسه: »لقد قررت 

االستقالة من منصبي«.
كما ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني، أن 

»ليبرمان استقال من منصبه«.

وق����ال م��ق��رب��ون م���ن رئ��ي��س ال�����وزراء 
اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو، إنه في حال 
استقالة ليبرمان من منصبه وزيرا للدفاع، 

فإن الكنيست سُيحل قريبا.
وكانت القناة اإلسرائيلية العاشرة قد 
نقلت عن مقربن من نتنياهو، لم تسمهم، 
قولهم إن ليبرمان سيعلن اليوم األربعاء 

استقالته من منصبه.
وقال أحد املقربن من نتنياهو في إشارة 
إل��ى ل��ي��ب��رم��ان: »إذا اس��ت��ق��ال، فسيتم حل 
الكنيست قريبا، وستجرى االنتخابات في 

األشهر القادمة«.


