
ق��ال عضو ف��ي وف��د احلكومة اليمنية 
للمشاورات املنعقدة في السويد، امس  
اإلثنني، إن املبعوث األممي مارتن غريفيث، 
ق��دم للحكومة ووف��د جماعة احلوثيني، 
رؤيته حول ميناء ومدينة احلديدة، غربي 

البالد.
ويعد ملف احلديدة، التي يتركز فيها 
القتال بني ال��ق��وات احلكومية املسنودة 
بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية 
من جهة واحلوثيني من جهة أخ��رى، منذ 
منتصف يونيو املاضي، هو امللف األكثر 

تعقيدا في مشاورات السويد.
وت��ب��ح��ث امل���ش���اورات، ال��ت��ي يقودها 
غريفيث، منذ اخلميس امل��اض��ي، ستة 
ملفات، هي: إطالق سراح األسرى، القتال 
ف��ي احل���دي���دة، ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، حصار 
مدينة تعز، إيصال املساعدات اإلنسانية 

للمتضررين، ومطار صنعاء املغلق.
وق����ال ع��ض��و وف���د احل��ك��وم��ة محمد 
ال��ع��ام��ري، ل��أن��اض��ول، إن ال��رؤي��ة التي 
قدمها غريفيث، عليها كثير من املالحظات، 
وإن الفريق احلكومي سيرد عليها ، بعد 
التشاور م��ع الرئيس عبد رب��ه منصور 

هادي، والقيادة السياسية.
ولم يفصح العامري عن تفاصيل تلك 

الرؤية.
وأشار العامري، وهو مستشار سياسي 
للرئيس هادي، أن الوفد احلكومي يتمسك 
باملرجعيات الثالث كأساس للتوصل إلى 
س��الم، وه��ي امل��ب��ادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية، وم��خ��رج��ات م��ؤمت��ر احل��وار 

الوطني، وقرار مجلس األمن 2216.
وقال إن »طرف االنقالبيني احلوثيني، 
ي��ح��اول االل��ت��ف��اف على ه��ذه املرجعيات 
-التي يؤكد عليها أيضا املجتمع الدولي- 

ويسعى إليجاد صيغة جديدة«.
وذك���ر أن اخل���الف اآلخ���ر، يتمثل في 
إع���ادة فتح م��ط��ار ص��ن��ع��اء، حيث أب��دى 
الوفد احلكومي موافقته على إعادة فتحه 
شريطة أن تكون رحالته داخلية، وفي 
حال كانت خارجية فإن الطائرة تفتش في 

مطار عدن.
وأوضح أن »املطار خاضع مليليشيا، وال 
ميكن أن تتم الرحالت منه مباشرة إلى دول 
أخ��رى، نحن كدولة ملتزمون بالقوانني 
الدولية، وقوانني املالحة اجلوية، وفرض 
سيادتنا على امل��ط��ارات، ف��ال ب��د أن يتم 

تفتيش الطائرات في عدن«.
ووفق العامري، فإن هناك خالف آخر 
يتمثل في فك احلصار عن تعز، إذ »نطالب 
بانسحاب احلوثيني من منفذ احلوبان 

الرئيسي«، لكن احلوثيون يرفضون ذلك.
وأح���رزت امل��ش��اورات تقدما ف��ي ملف 
األس��رى واملختطفني، إذ اجتمع الطرفان 
ألول م���رة، األح���د، لترتيب اإلج����راءات 
واآلل��ي��ات م��ع الصليب األح��م��ر، ومكتب 

املبعوث األمم��ي لعمليات التبادل عن كل 
األسرى.

ويقول العامري، إن هناك تفاهمات بني 
الطرفني حول الوضع االقتصادي، وتوحيد 

البنك املركزي، املنقسم بني صنعاء وعدن.
واألح��د، ص��رح غريفيث، للصحفيني، 
بأن تاريخ 14 ديسمبر اجل��اري، سيكون 

موعًدا إلنهاء املشاورات.
وه��دد غريفيث، بأنه في ح��ال فشلت 
جولة امل��ش��اورات الراهنة فسيذهب إلى 
مجلس األمن، وُيفصح عن الطرف املعرقل.

وهذه اجلولة اخلامسة من املشاورات 
بني الفرقاء اليمنيني، التي بدأت جولتها 
األول���ى والثانية مبدينتي جنيف وبيل 
ال��س��وي��س��ري��ت��ني )2015(، وال��ك��وي��ت 
)2016(، تلتها جولة رابعة وفاشلة في 

جنيف )سبتمبر2018(.
وحتظى هذه اجلولة بدعم دولي كبير، 
وقال غريفيث، إن هناك جهد ودعم دوليني 

لنجاح هذه املشاورات وحل أزمة اليمن.
ومنذ 2015 ينفذ التحالف العربي 
بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في 
اليمن، دعًما للقوات احلكومية في مواجهة 
احلوثيني، املتهمني بتلقي دع��م إيراني، 

واملسيطرين على محافظات مينية.
وعقد طرفا احلرب اليمنية أول محادثات 

مباشرة بينهما ضمن جهود السالم التي 
ترعاها األمم املتحدة بالسويد في مسعى 
إلب���رام ات��ف��اق لتبادل األس���رى وه��و أحد 
إجراءات عديدة لبناء الثقة بهدف البدء في 
عملية سياسية تنهي الصراع املستعر منذ 

نحو أربعة أعوام.
ومنذ انطالق احملادثات ، يتنقل مسؤولو 
األمم املتحدة بني وف��دي جماعة احلوثي 
املتحالفة م��ع إي���ران، وحكومة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي املدعومة بتحالف 

عسكري تقوده السعودية.
وع��ق��دت أول م��ف��اوض��ات خ��الل أكثر 
من عامني وسط ضغوط من دول غربية 
بعضها يقدم السالح والدعم املخابراتي 
للسعودية وغيرها من أعضاء التحالف. 
وأودت احل���رب بحياة ع��ش��رات اآلالف 

وتسببت في كارثة إنسانية ضخمة.
وافتتح مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
لليمن مارتن جريفيث اجلولة اجلديدة 
املقرر أن تستمر حتى 13 ديسمبر باإلعالن 
عن اتفاق إلط��الق س��راح آالف السجناء. 
والتقى الطرفان في قلعة خارج ستوكهولم 

لبحث تنفيذ االتفاق.
وقال مندوبون إن أعضاء وفد حكومة 
هادي رفضوا في بادئ األمر دخول القاعة 
وطالبوا بضرورة أن يضم وفد احلوثيني 

مزيدا من املسؤولني الكبار لكنهم أوضحوا 
أن االجتماع عقد في النهاية.

وق���ال عسكر أح��م��د زع��ي��ل عضو وفد 
احلكومة إن فريقه يشعر بتفاؤل كبير 
بشأن حدوث انفراجة في قضية األسرى 
موضحا أن الطرفني تبادال بعض القوائم 

في السابق لكنهما في حاجة لتحديثها.
ول��م يتفق الطرفان بعد على قضايا 
أص��ع��ب منها إع���ادة فتح م��ط��ار صنعاء 
وه��دن��ة ف��ي مدينة احل��دي��دة الساحلية 
وك���اله���م���ا حت���ت س��ي��ط��رة احل��وث��ي��ني 
وتدعمان إج��راءات بناء الثقة التي تتركز 
عليها احمل��ادث��ات ع��الوة على إط��ار عمل 

للمفاوضات.
وقال محمد عبد السالم كبير املفاوضني 
في وف��د احلوثيني للصحفيني إن��ه إذا لم 
يتوصل الطرفان ألي اتفاق خالل ثالثة أو 

أربعة أيام فإن اجلولة الراهنة ستفشل.
لكنه أوضح أنه إذا أعد الطرفان مسودة 
بشأن إط��ار عمل ع��ام، وإع��ادة فتح مطار 
صنعاء، وإطالق سراح األسرى، واحلفاظ 
على حياد البنك املركزي، وخفض التصعيد 
في احلديدة، فإن ذلك سيكون خطوة طيبة 

متهد جلولة أخرى خالل شهر أو اثنني.
وأثنى جريفيث على ”الروح اإليجابية“ 
ل���أط���راف وم��ش��ارك��ت��ه��ا ب��إي��ج��اب��ي��ة في 

احملادثات وحث على الهدوء على األرض 
في اليمن حيث تستمر اشتباكات متفرقة 
باحلديدة الواقعة على البحر األحمر، وهي 
شريان حياة ملاليني اليمنيني، وغيرها من 

املناطق بالبالد.
ودفعت احلرب اليمن إلى شفا املجاعة 
وأفرزت واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية 

في العالم.
وم��ن املتوقع أن تبحث دول اخلليج 
العربية احلرب خالل قمة مجلس التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي تقود 
التحالف م��ع اإلم����ارات. وق���ال مسؤول 
ب��وزارة اخلارجية األمريكية إن الواليات 
املتحدة ستواصل دع��م التحالف وذل��ك 
بعدما ص��وت مجلس ال��ش��ي��وخ الشهر 
املاضي على طرح مشروع قرار ينهي الدعم 

العسكري األمريكي للحرب.
وقال دبلوماسي باحملادثات طلب عدم 
نشر اسمه إن جولة املفاوضات ستعتبر 
ناجحة إذا أس��ف��رت ع��ن ات��ف��اق��ات بشأن 
خفض التصعيد وتبادل األسرى واالتفاق 

على جولة مفاوضات أخرى.
وق����ال ال��دب��ل��وم��اس��ي ”ال ت����زال تلك 
اخلطوات بطيئة، مجرد اجتماعهم معا في 
نفس املطعم واعتيادهم على التحدث إلى 

بعضهم البعض خطوة كبيرة“.

اندلعت م��واج��ه��ات، ام��س  اإلث��ن��ني، بني 
ش��ب��ان فلسطينيني، وق���وات م��ن اجليش 
اإلسرائيلي، على املدخل الشمالي ملدينة رام 

الله، وسط الضفة الغربية احملتلة. 
وق��ال شهود عيان لوكالة األن��اض��ول، 
إن قوة إسرائيلية داهمت ع��ددا من املنازل 
واحمل���ال ال��ت��ج��اري��ة ف��ي مدينة رام الله، 
وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة، 
مم��ا أدى الن���دالع م��واج��ه��ات م��ع عشرات 

الشبان.
قالت دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة 
القدس احملتلة، إن 127 مستوطنا اقتحموا 
املسجد األق��ص��ى، ام��س اإلث��ن��ني، بحراسة 

الشرطة اإلسرائيلية.
وق����ال ف����راس ال���دب���س، م��س��ؤول قسم 
اإلع��الم في ال��دائ��رة، في تصريح مقتضب 
أرس���ل نسخة منه ل��وك��ال��ة األن��اض��ول إن 
127 مستوطنا اقتحموا املسجد في الفترة 

الصباحية اليوم.
وج��اء االقتحام م��ع نهاية عيد األن��وار 
اليهودي »احلانوكاه« الذي استمر أسبوعا، 
واقتحم خالله مئات املستوطنني، املسجد. 
وع��ادة ما تشهد األعياد اليهودية ارتفاعا 

ملحوظا في أعداد املقتحمني.
ويقتحم املستوطنون املسجد األقصى في 
الفترتني الصباحية وما بعد صالة الظهر، 
من خالل باب املغاربة، في اجل��دار الغربي 
م��ن املسجد، ال��ذي تسيطر عليه الشرطة 

اإلسرائيلية.
وك��ان��ت دائ����رة األوق�����اف اإلس��الم��ي��ة، 
امل��س��ؤول��ة ع��ن إدارة ش���ؤون امل��س��ج��د، قد 
أش��ارت إلى أن االقتحامات التي ب��دأت عام 
2003 شهدت ارتفاعا ملحوظا العام احلالي.
ومنذ ذلك احلني، طالبت دائرة األوقاف، 

التابعة ل��وزارة األوق��اف األردن��ي��ة، بوقف 
االقتحامات للمسجد األقصى ولكن دون 

استجابة من الشرطة اإلسرائيلية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينيا 
أطلق النار على مجموعة من اإلسرائيليني 
ك��ان��وا يقفون عند محطة للحافالت قرب 
مستوطنة يهودية بالضفة الغربية احملتلة. 
وقال مسؤولون طبيون إن امرأة من املصابني 

في حالة حرجة.
وقال اجليش اإلسرائيلي ”أُطلقت أعيرة 
ن��اري��ة م��ن عربة فلسطينية مسرعة على 
مدنيني إسرائيليني كانوا يقفون عند محطة 
للحافالت... رد جنود كانوا موجودين على 
مقربة بإطالق النار صوب العربة املشبوهة 
التي الذت بالفرار“. وتابع بيان اجليش 
أن القوات اإلسرائيلية ما زال��ت تبحث عن 

املهاجمني.
أعلن مهندسون إسرائيليون وأجانب 
تطهير املنطقة الواقعة حول ثالث كنائس 
على الضفة الغربية من نهر األردن بالقرب 
من املكان ال��ذي ُيعتقد أن املسيح ُعمد فيه 
بعد إزالة ألغام كانت تعزل تلك األماكن منذ 

عشرات السنني.
وتناثرت آالف األلغام والذخائر التي لم 
تنفجر على ضفتي النهر اللتني كانتا ساحة 
قتال ب��ني إسرائيل واألردن فيما مضى . 
وأبرمت الدولتان اتفاق سالم عام 1994 
ولكن إبطال مفعول األلغام وإزالتها لم يبدأ 

إال بعد سنوات كثيرة.
وظلت سبع كنائس مهجورة منذ أكثر من 
50 عاما في منطقة العمليات التي تبعد نحو 
كيلومتر عن موقع التعميد في قصر اليهود 
في الضفة الغربية احملتلة وهو نقطة جذب 

رئيسية للزوار املسيحيني.
وأعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية االنتهاء 
من عملية إزال��ة األلغام حول ثالث كنائس 

على الرغم من عدم افتتاحها بعد رسميا أمام 
رجال الدين أو اجلمهور.

وقالت إسرائيل إن االنتهاء من العمل حول 
الكنائس األربع األخرى سيستغرق شهورا. 

ويشعر مهندسون بقلق من أن بعضها قد 
يكون مفخخا.

alwasat.com.kw

مدنهم إلى  النازحني  عودة  يدعم  إيجابي  مناخ  تهيئة  العراقي:  الرئيس 
اك��د الرئيس العراقي برهم صالح ام��س  االثنني أهمية العمل 
احلثيث على تهيئة مناخ سياسي ايجابي يدعم محاوالت االصالح 
والقضاء على البطالة وحتسني اخلدمات وإعادة النازحني الى مدنهم 

وقراهم.
ودعا صالح في بيان مبناسبة الذكرى االولى للنصر العسكري 

الذي حققته بالده على ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية )داعش( 
كذلك الى تهيئة مناخ سياسي ايجابي يدعم الوصول الى منطقة آمنة 
ومستقرة خالية من النزاعات واالستعداد اجلاد ملرحلة ما بعد حترير 

العراق من )داعش(.
وقال ان النصر »سيكون ناجزا واالرهاب سيندحر نهائيا« إذا ما 

متت مواجهة الفساد وقضي على البطالة وحتسنت اخلدمات واعيد 
النازحني الى مدنهم وقراهم.وأثنى صالح على جهود القوات االمنية 
العراقية والفعاليات الشعبية في االنتصار على )داع��ش( مشيرا 
في السياق نفسه الى »الدور املساند لالصدقاء في التحالف الدولي 

ودول املنطقة ممن وقفوا مع العراق وقواته«.

تطهير منطقة كنائس قصر اليهود بالضفة الغربية من األلغام

127 مستوطنا يقتحمون »األقصى« بحراسة الشرطة اإلسرائيلية

ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي ن���������ف���������ذه  ب����������ال����������رص����������اص  ه���������ج���������وم  ف�����������ي  إس��������رائ��������ي��������ل��������ي��������ني  س��������ت��������ة  إص�����������اب�����������ة 

غريفيث يقدم رؤيته حول ميناء ومدينة احلديدة لفرقاء اليمن

طرفا النزاع اليمني يعقدان أول اجتماع مباشر ضمن محادثات السالم في السويد
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مواجهات بني فلسطينيني وجيش االحتالل

اجلبير: السعودية ال تسلم مواطنيها
استبعد وزي��ر اخلارجية السعودي ع��ادل اجلبير تسليم مسؤولني 
سابقني مشتبه بهما في حادث اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي 

وذلك بعدما أصدر املدعي العام باسطنبول مذكرتني بالقبض عليهما.
وق��ال مسؤوالن تركيان في األسبوع املاضي إن االدع��اء خلص إلى 
أن هناك ”اشتباها قويا“ بأن القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان سابقا، وعسيري، النائب السابق لرئيس 
االستخبارات العامة السعودية، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل 

القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين األول.
وق���ال اجلبير عندما سئل ع��ن مذكرتي االح��ت��ج��از ”نحن ال نسلم 

مواطنينا“.
وكان الوزير يتحدث خالل مؤمتر صحفي بالرياض في ختام القمة 

السنوية لدول مجلس التعاون اخلليجي.
وفرضت وزارة اخلزانة األمريكية عقوبات على 17 سعوديا منهم 

القطحاني لدورهم في قتل خاشقجي.
وقال املدعي العام السعودي إن عسيري هو من أمر بإعادة خاشقجي 

إلى الوطن مضيفا أن السلطات أصدرت أمر حظر سفر بحق قطحاني. 
ورفض اجلبير تأكيد أو نفي ما إذا كان االثنان محتجزين حاليا وأحال 

السؤال إلى النيابة العامة السعودية.

تصاريح  ي��ص��در  العربي  التحالف 
لسفن متجهة للموانئ اليمنية

أعلن التحالف ال��ذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية إنه أصدر 
17 تصريحا لسفن حتمل مواد غذائية ومشتقات نفطية متجهة للموانئ 

اليمنية.
ومتكنت األمم املتحدة في األيام القليلةاملاضية من اجلمع بني الطرفني 
املتحاربني في اليمن إلج��راء محادثات سالم في السويد ألول مرة منذ 

عامني.

ن��ص��ر احل����ري����ري: روس���ي���ا ت��ري��د 
س���ح���ب ال���رع���اي���ة األمم����ي����ة م��ن 

اللجنة الدستورية
ق��ال رئيس هيئة ال��ت��ف��اوض، التابعة للمعارضة ال��س��وري��ة، نصر 
احلريري، إن مساعي روسيا لسحب رعاية األمم املتحدة لعمل اللجنة 

الدستورية هي السبب في فشل تشكيل اللجنة حتى اآلن.
وأضاف احلريري، في مقابلة مع األناضول، أن »التذرع بأسماء الثلث 
الثالث )قائمة االمم املتحدة( هو االع��ت��راض الشكلي، لكن االعتراض 

األساسي هو على الرعاية األممية«.
وق��دم النظام وامل��ع��ارض��ة قائمتني ملمثليها املقترحني ف��ي اللجنة 

الدستورية املقترحة لصياغة دستور جديد لسوريا.
وأوضح أن »الثلث الثالث يناقش بني الدول الضامنة، تركيا وروسيا 
وإيران، واألمم املتحدة، وحلد ما املجموعة املصغرة.. هذه األطراف وافقت 

على قائمة األمم املتحدة، باستثاء روسيا وإيران«.
وتضم املجموعة املصغرة بشأن سوريا كاًل من: الواليات املتحدة 

األمريكية، بريطانيا، فرنسا، أملانيا، األردن، مصر والسعودية.
وتابع: »خالل النقاشات ُطرحت طرق عديدة لالنتهاء من تشكيل هذا 
الثلث، على أن تبقى املعايير محققة بها، بأن تكون شاملة متوازنة حتتوي 
مكونات الشعب وفيها كفاءات بهذا امللف الهام، ورغم كل الطرق املطروحة 

لم يتم االتفاق«.

مبعوث األمم املتحدة يصافح أعضاء الوفدين املشاركني 

فلسطينيني  شبان  بني  مواجهات  اندالع 
ال���ل���ه رام  ف�����ي  اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي  واجل�����ي�����ش 


