عاهل األردن يعرب عن تطلعه للعمل مع بايدن
8

أعرب عاهل األردن امللك عبد الله الثاني ،عن تطلعه للعمل
مع الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن لتوطيد عالقات
الشراكة االستراتيجية بني البلدين.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي ،أج��راه امللك عبد الله مع
بايدن ،وفق بيان للديوان امللكي ،تلقت األناضول نسخة منه.
وتناول االتصال ،البناء على عالقات البلدين لتوسيع
التعاون في مختلف املجاالت ،مبا يسهم في حتقيق املصالح
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حيث املساعدات املقدمة ،إذ وقع البلدان مطلع عام 2019
مذكرة تفاهم ،تعهدت واشنطن مبوجبها تقدمي  1.275مليار
دوالر سنويا للمملكة ،وملدة  5سنوات.
ووفق وسائل إعالم أمريكية ،حقق بايدن انتصارا كبيرا
في االنتخابات الرئاسية األخيرة ،فيما يصر الرئيس احلالي
دونالد ترامب ،على رف��ض االع��ت��راف بذلك ،مدعيا وقوع
تزوير.

املشتركة ،وتعزيز األمن واالستقرار في املنطقة.
وحسب املصدر ذاته ،جرى خالل االتصال بحث عالقات
“الصداقة املتينة” بني البلدين.
وأكد ملك األردن لبايدن أهمية مواصلة تنسيق اجلهود
ملواجهة التحديات املشتركة ،مبا في ذل��ك تداعيات وباء
كورونا.
وتعد الواليات املتحدة هي الداعم الرئيس للمملكة من
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السعودية« :اعتداء إرهابي مبقذوف» وراء حريق خزان وقود جدة

إدانة عربية لـ «هجوم جدة» اإلرهابي ..ودعوات لردع احلوثيني
دان��ت ع��دد من ال��دول العربية ،الهجوم
اإلره��اب��ي ،ال��ذي شنته ميليشيات احلوثي
واستهدف محطة توزيع املنتجات البترولية
شمالي مدينة ج��دة ف��ي اململكة العربية
السعودية.
ون���ددت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون
الدولي اإلماراتية في بيان لها بهذا العمل
اإلرهابي والتخريبي واعتبرته دليال جديدا
على سعي ميليشيات احلوثي اإلرهابية إلى
تقويض األمن واالستقرار في املنطقة.
وج����ددت ال�����وزارة تضامنها ال��ك��ام��ل
م��ع اململكة إزاء ه��ذه الهجمات اإلرهابية
والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد
يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما
تتخذه من إج���راءات حلفظ أمنها وسالمة
مواطنيها واملقيمني على أراضيها.
وأك��د البيان أن أم��ن اإلم���ارات العربية
املتحدة وأم��ن اململكة العربية السعودية
كل ال يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه
اململكة تعتبره الدولة تهديدا ملنظومة األمن
واالستقرار فيها.
كما دان���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وش��ؤون
املغتربني ف��ي األردن ال��ه��ج��وم اإلره��اب��ي
اجل��ب��ان ،ال���ذي اس��ت��ه��دف محطة ت��وزي��ع
املنتجات البترولية شمالي مدينة جدة.
وأك��د الناطق الرسمي باسم ال���وزارة،
ضيف الله الفايز ،إدان��ة واستنكار اململكة
الشديدين ورفضها لهذا الهجوم اإلرهابي
اجل��ب��ان واس��ت��م��رار مليشيات احلوثيني
استهداف املناطق املدنية ،الذي ميثل انتهاكا ً
صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانني واألعراف
الدولية.
وهاجم املتمردون احلوثيون في اليمن
محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة
لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب
اململكة بصاروخ ،ما أدى إلى نشوب حريق
في خ��زان للوقود ،دون وق��وع ضحايا أو
تأثيره على إمدادات الشركة.
وق��ال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ب��ي��ان أنّ���ه ع��ن��د الساعة
 03:50بالتوقيت احمللي ( 00:50توقيت
غرينيتش) “وقع انفجار تسبب في نشوب
حريق في خ�زّان للوقود في محطة توزيع
املنتجات البترولية في شمال مدينة جدة
نتيجة اعتداء إرهابي مبقذوف”.
وكان قد أعلن مسؤول حكومي سعودي،

أن حريق خ��زان الوقود شمال مدينة جدة
(غ����رب)  ،ك���ان نتيجة “اعتداء إره��اب��ي
مبقذوف” .جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة
األن��ب��اء السعودية الرسمية (واس) عن
مصدر مسؤول في وزارة الطاقة لم تسمه.
وق���ال امل��س��ؤول ال��س��ع��ودي إن��ه “ وقع
انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان
للوقود مبحطة توزيع املنتجات البترولية،
شمال مدينة جدة”.
وحتدث املسؤول عن أن احلادث “نتيجة
اعتداء إرهابي مبقذوف” ،دون أن يتهم أحدا،
غير أن املتحدث العسكري للحوثيني يحيى
سريع أعلن عبر تويتر “استهداف محطة
توزيع أرامكو في جدة بصاروخ”.
وأوض��ح امل��س��ؤول السعودي أن “فرق
اإلطفاء متكنت من إخماد احلريق ،وأنه لم
حتدث ،جراء ھذا االعتداء ،إصابات أو خسائر
ف��ي األرواح” .وأك��د أن “إمدادات شركة
أرامكو السعودية من الوقود لعمالئھا لم
تتأثر”.
وفي وقت الحق ،أعلن التحالف العربي
في بيان نقلته (واس) ،أن��ه “ثبت تورط
املليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة من
إيران في هذا االعتداء اإلرهابي اجلبان”.
وأكد أن “قيادة القوات املشتركة للتحالف
تتخذ اإلجراءات العملياتية الالزمة وسيتم
محاسبة العناصر اإلره��اب��ي��ة املخططة
واملنفذة لهذه العمليات العدائية”.
وأفادت قناة “احلدث” السعودية ،في نبأ
عاجل ،أن “التحالف استهدف عبر راجمات
صواريخه مخازن أسلحة وذخائر للحوثيني
شرق صنعاء”
وبشكل متكرر ،يطلق احلوثيون صواريخ
باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على
مناطق س��ع��ودي��ة ،خلف بعضها خسائر
بشرية وم��ادي��ة ،وتقول اجلماعة إن هذه
الهجمات تأتي ردا على غ��ارات التحالف
املستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.
ويعاني اليمن حربا مستمرة بني القوات
املوالية للحكومة ومسلحي “احلوثي”،
املسيطرين ع��ل��ى ع���دة م��ح��اف��ظ��ات بينها
العاصمة صنعاء منذ عام .2014
ومنذ مارس  ،2015يدعم حتالف عسكري
عربي بقيادة اجل��ارة السعودية ،القوات
املوالية للحكومة اليمنية ،ضد احلوثيني
املدعومني من إيران.

قوات اجليش السعودي تتصدي لهجوم حوثي

أوبراين :واشنطن تبقي كافة اخليارات مفتوحة جتاه احلوثيني
قال مستشار األمن القومي األمريكي روبرت أوبراين،
أن ب�لاده تبقي كافة اخل��ي��ارات مفتوحة ،فيما يتعلق
بجماعة احلوثي في اليمن.
وف��ي تصريح للصحافة أثناء زي��ارة رسمية يقوم
بها إلى الفلبني ،احلوثيني املدعومني من إيران ال يودون
الدخول في عملية سالم بحسن النية في اليمن.
وفيما إذا كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب سيدرج

جماعة احلوثي كمنظمة إرهابية ،قال أوبراين“ :نفكر في
املنظمات التي يجب تصنيفها إرهابية”.
وأضاف في هذا اإلطار“ :سيظل ترامب رئيسا للواليات
املتحدة خ�لال اخلمسني يوما ال��ق��ادم��ة ،وسيكون ذلك
مطروحا على الطاولة”.
ودعا أوبراين جماعة احلوثي إلى خفض أعمال العنف
في اليمن ،قائال“ :الواليات املتحدة تبقي جميع اخليارات

على الطاولة جتاه احلوثيني”.
ويعاني اليمن حربا مستمرة ب�ين ال��ق��وات املوالية
للحكومة ومسلحي “احلوثي” ،املسيطرين على عدة
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام .2014
ومنذ مارس  ،2015يدعم حتالف عسكري عربي بقيادة
اجلارة السعودية ،القوات املوالية للحكومة اليمنية ،ضد
احلوثيني املدعومني من إيران.

ويليامز :لن نتسامح مع التحريض اليمن :مقتل  5مدنيني في انفجار عبوة ناسفة باحلديدة
ضد ملتقى احلوار الليبي

أعلنت مبعوثة األمم املتحدة باإلنابة إلى
ليبيا ستيفاني ويليامز ،إحالة تقارير متعلقة
مبنح رش���اوى للتأثير ف��ي مجريات ملتقى
احلوار الليبي وقراراته ،إلى فريق خبراء أممي،
مشددة على أنها “لن تتسامح مع احملرضني
على العنف ضد أعضاء امللتقى”.
وقالت ويليامز ،في ختام جلسة امللتقى،
إنها أحالت “التقارير املتعلقة بالرشاوى ،إلى
فريق اخلبراء التابع لألمم املتحدة ،ملا تشكله
م��ن عرقلة للعملية السياسية وق��د يخضع
املعرقلون للعقوبات”.
وأوضحت أن “البعثة تواصلت مع القائم
بأعمال النائب العام الليبي (املستشار إبراهيم
مسعود) ملعاجلة ه��ذه املسألة” ،وطمأنت
أعضاء امللتقى أنه “مبجرد توفر أية معلومات
تتعلق مبزاعم ال��رش��اوى ،ستكونون أول من
يطلع عليها”.
وتقدمت  9منظمات حقوقية ومجتمعية
بشكوى لدى النائب العام ،من “تقدمي رشاوى
مالية مبلتقى ح��وار تونس” ،وف��ق وسائل
إعالم ليبية ،بينها موقع قناة “ليبيا األحرار”
(خاصة).
وبخصوص التحريض على أعضاء امللتقى،
قال ويليامز ،إنها “لن تتسامح مع من حرض
على العنف ،ال��ذي يستهدف أع��ض��اء ملتقى
احلوار السياسي الليبي”.

وتابعت“ :البعثة رصدت وبلغت عن عدد من
املنشورات ،املتعلقة بالتحريض على أعضاء
امللتقى ،ليتم حذفها” ،دون توضيح.
وأض��اف��ت“ :لقد قطعتم أش��واط��ا هامة إلى
األم���ام ،ورفعتم سقف آم��ال الشعب الليبي
وتطلعاته ،في إجراء انتخابات وطنية ،وأمامكم
الكثير من العمل الذي يتعني القيام به للتخفيف
من معاناة الليبيني”.
وذكرت ويليامز أنها أعطت “املشاركني (في
امللتقى) براحا من الوقت ،لدراسة اخليارات
املتاحة بآليات اختيار السلطة التنفيذية التي
مت استعراضها مشيرة أن “استكمال اجلولة
سيكون األربعاء  25نوفمبر اجلاري”.
وف��ي  15نوفمبر اجل���اري ،اختتمت أعمال
اجل��ول��ة األول����ى مللتقى احل����وار السياسي
الليبي في تونس ،بإعالن حتديد موعد إجراء
االن��ت��خ��اب��ات البرملانية وال��رئ��اس��ي��ة ف��ي 24
ديسمبر .2021
كما توافق املجتمعون آن��ذاك ،على حتديد
صالحيات املجلس الرئاسي واحلكومة ،لكن
عدة ملفات ال تزال عالقة ،أبرزها حتديد شروط
الترشح للمناصب السيادية.
ويشارك في امللتقى  75شخصية ليبية ،مت
اختيارهم بإشراف أممي ،بينهم نواب وأعضاء
في املجلس األعلى للدولة وأعيان وممثلون عن
األقاليم الثالثة (طرابلس وبرقة وفزان).

حكومة السودان تنفي علمها
بزيارة وفد إسرائيلي للبالد
نفى مجلس ال����وزراء ال��س��ودان��ي ،علمه
بزيارة وف��د إسرائيلي للبالد ،وف��ق وسائل
إعالم محلية .ونقل موقع “سودان تربيون”
ع��ن املتحدث باسم احلكومة وزي��ر اإلع�لام
فيصل محمد صالح ،قوله“ :مجلس الوزراء
ليس لديه أي علم ب��زي��ارة وف��د إسرائيلي
(للسودان)”.
وأض��اف صالح“ :لم تنسق معنا أية جهة
في الدولة بشأنها ،وال نعلم بتكوين الوفد،
وال اجلهة التي دعته واستقبلته” .وفي وقت
سابق  ،قالت هيئة البث العبرية (رسمية) ،إن
“وفدا إسرائيليا غادر ، ،إلى السودان”.
وأضافت الهيئة ،نقال عن مصادر إسرائيلية

لم حتددها ،أن الوفد يصل ال��س��ودان “قبيل
توقيع اتفاقيات بني البلدين” دون تفاصيل.
وسبق أن أعلنت إسرائيل إرس��ال وف��د إلى
ال��س��ودان ،األس��ب��وع امل��اض��ي ،ولكن تأجلت
مغادرته دون توضيح األسباب.
وف��ي  23أكتوبر امل��اض��ي ،أعلن السودان
تطبيع عالقته مع إسرائيل ،ليكون بذلك البلد
العربي اخل��ام��س ال��ذي ي��واف��ق على تطبيع
ال��ع�لاق��ات ،بعد مصر ( ،)1979واألردن
( ،)1994واإلمارات والبحرين (.)2020
وأع��ل��ن��ت ق��وى سياسية س��ودان��ي��ة ع��دة،
رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل ،من بينها
أحزاب مشاركة في االئتالف احلاكم.

أعلن اجليش اليمني ،مقتل  5مدنيني
وإصابة  7آخرين ،أمس الثالثاء ،إثر انفجار
عبوة ناسفة مبحافظة احلديدة (غ��رب)،
متهما احلوثيني بزرع العبوة .فيما لم يصدر
عن احلوثيني تعليق بشأن هذا االتهام حتى
الساعة  8:30ت.غ.
وأفاد املركز اإلعالمي لـ”ألوية العمالقة”
التابعة للجيش عبر موقعه اإللكتروني ،أن
“ 5مدنيني بينهم امرأة وطفلة قتلوا وأصيب
 7آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها
احل��وث��ي��ون ف��ي الطريق ال��ت��راب��ي ال��راب��ط
بني مديريتي التحيتا واخل��وخ��ة جنوبي
احلديدة”.
وأشار إلى أن االنفجار استهدف سيارة
كانت تقل مدنيني .ولفت إلى أن “حالة عدد
(ل��م ي��ح��دده) من اجلرحى حرجة للغاية
جراء تعرضهم إلصابات بالغة في أنحاء
متفرقة من أجسادهم ،ومت حتويلهم إلى
مستشفى أطباء بال ح��دود في مدينة املخا
الستكمال تلقي العالج”.
وت���ت���ق���اس���م ال�����ق�����وات احل��ك��وم��ي��ة
و”احلوثيون” السيطرة على محافظة
احلديدة االستراتيجية الواقعة على البحر
األحمر ،والتي يعتبر مينائها من أهم املوانئ
التجارية في اليمن.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة
أدت إل��ى إح��دى أس��وأ األزم���ات اإلنسانية
بالعالم؛ حيث بات  80باملئة من السكان
بحاجة إل��ى م��س��اع��دات إنسانية ،ودف��ع
الصراع املاليني إلى حافة املجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات
إقليمية؛ فمنذ م��ارس  2015ينفذ حتالف
عربي عمليات عسكرية ف��ي اليمن دعما
للقوات احلكومية ،في مواجهة احلوثيني
املدعومني من إيران ،واملسيطرين على عدة
محافظات ،بينها العاصمة صنعاء.

القتال في احلديدة

العراق يعلن اعتقال املنسق اإلداري لـ «داعش» في مطار بغداد
أعلن جهاز مكافحة اإلره���اب ال��ع��راق��ي ،القبض على
“املنسق اإلداري” لتنظيم “داعش” اإلرهابي فور وصوله
إلى مطار بغداد في أكتوبر املاضي ،علما أنه يعد أحد أهم
املطلوبني للسلطات العراقية.
وقال املتحدث باسم اجلهاز صباح النعمان لـ”فرانس
برس” ،إن “استخبارات اجلهاز التي كانت تتابع حتركات
املدعو أبو نبأ ،وهو عراقي يسكن خ��ارج البالد ،اعتقلته
بعدما وصل إلى املطار واستقل سيارة أجرة إلى خارجه”،
الشهر املاضي.
وأض��اف النعمان أن أبو نبأ يعد “هدفا كبيرا” ،وكان
“بدأ رحلته في صفوف التنظيمات اإلرهابية عام  2003مع

القاعدة ،قبل أن ينضم إلى جماعات مختلفة خلفت بعضها
البعض حتى وصل إلى تنظيم داعش” ،الذي سيطر على
ثلث العراق قبل إعالن القضاء عليه في نهاية عام  2017بعد
 3سنوات من القتال الدامي.
وتابع أن املوقوف “كان على اتصال بعناصر تنظيم
داعش في العراق ،وكنا نراقب محادثاتهم لفترة طويلة”،
كما كان “يتعامل مع الشؤون املالية (للتنظيم) ويرسل
الرسائل ويرتب لقاءات”.
وأوض��ح أنه كان “املنسق العام” للتنظيم ،ال��ذي بات
يواجه صعوبات جمة بعد أن خسر معاقله في سوريا عام
 .2019وسيحاكم الرجل في نهاية التحقيقات التي ال تزال

جارية ،مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الذي تصل عقوبته
الى اإلعدام بتهمة “االنتماء إلى منظمة إرهابية”.
ورفض صباح النعمان كشف االسم احلقيقي للمعتقل وال
البلد الذي وفد منه ،كما لم يوضح كيفية متكنه من مغادرة
العراق رغم أنه مطلوب أمنيا.
وأص���درت احمل��اك��م العراقية مئات أح��ك��ام اإلع���دام في
السنوات األخيرة على عراقيني وأجانب من تنظيم “داعش”،
ومت تنفيذ العديد منها بالفعل.
ورغم إعالن بغداد االنتصار عليه في ديسمبر  ،2017ال
يزال التنظيم املتطرف يشن هجمات في العراق ،لكن على
نطاق أضيق بكثير.

