
ان��دل��ع��ت ح���رب ش����وارع للمرة 
األولى األحد في حي سكني في شرق 
احل��دي��دة اليمنية متكنت ال��ق��وات 
املوالية للحكومة من دخوله وتعمل 
على »تطهيره« من املتمردين، في 
املدينة التي تضم ميناء يعتبر شريان 
حياة ملاليني السكان، حسبما أفادت 

مصادر عسكرية.
وق��ال مسؤولون عسكريون في 
القوات املوالية للحكومة املعترف بها 
دوليا، إن هذه القوات املدعومة من 
حتالف عسكري بقيادة السعودية، 
تعمل على »تطهير« املناطق السكنية 
التي دخلتها االحد في شرق املدينة 

من املتمردين احلوثيني.
وي��ق��ع احل���ي ال��س��ك��ن��ي ج��ن��وب 
مستشفى »22 م��اي��و«، األك��ب��ر في 
املدينة والذي سيطرت عليه القوات 
املوالية للحكومة السبت، وشمال 
طريق سريع رئيسي يربط وسط 
املدينة الساحلية بالعاصمة صنعاء. 
وأعربت منظمات انسانية مرارا عن 
خشيتها من سقوط ضحايا مدنيني 

في هجوم احلديدة.
وتضم املدينة ميناء مت��ر عبره 
غالبية املساعدات وامل��واد الغذائية 
التي يعتمد عليها ماليني السكان 
للبقاء على قيد احلياة في بلد يواجه 
ن��ح��و نصفه س��ك��ان��ه )27 مليون 
نسمة( خطر املجاعة، ووفقا لالمم 

املتحدة.
ورغم الهجوم على املدينة، ال يزال 
امليناء اخلاضع لسيطرة احلوثيني 
يعمل »بشكل طبيعي«، بحسب نائب 

مديره يحيى شرف الدين.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس 
ف��ي ات��ص��ال هاتفي »امليناء مفتوح 
حتى اآلن، اجلميع هنا ونحن نعمل 
بشكل طبيعي. ال ميكننا أن نتنّبأ مبا 
ميكن أن يحدث في املستقبل، لكن في 

الوقت احلالي ال يوجد أي إشكال«.
وم��ن��ذ 2014، ت��خ��ض��ع مدينة 
احلديدة لسيطرة املتمّردين، وحتاول 
القوات احلكومية بدعم من حتالف 
عسكري تقوده السعودية استعادتها 
منذ يونيو املاضي بهدف السيطرة 

خصوصا على مينائها االستراتيجي.
واشتّدت املواجهات في احلديدة 
في األول من نوفمبر، وجنحت القوات 
املوالية للحكومة اخلميس املاضي في 
اختراق دفاعات املتمردين والتوغل 
في شرق وجنوب املدينة املطلة على 

البحر االحمر.
وقتل ف��ي ه��ذه امل��ع��ارك 443 من 
الطرفني غالبيتهم م��ن املتمردين، 
بينهم 43 حوثيا وتسعة جنود 
في ال��ق��وات املوالية للحكومة لقوا 
مصرعهم في الساعات ال24 األخيرة، 

بحسب مصادر طبية وعسكرية.
ميدانيا، أعلنت مصادر عسكرية 
وط��ب��ي��ة األح����د أن 61 م��ق��ات��ال من 
احلوثيني والقوات املوالية للحكومة 
اليمنية املعترف بها دوليا قتلوا خالل 
الساعات ال�24 األخيرة في املعارك 
في مدينة احلديدة )غرب( بينما نقل 
ع��ش��رات اجل��رح��ى إل��ى مستشفيات 

خارج املدينة.
وقالت مصادر طبية في احلديدة 
إن 43 م��ن امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ني 
وتسعة جنود في ال��ق��وات املوالية 
للحكومة قتلوا. وحتدث مصدر طبي 
في املخا جنوب احلديدة عن وصول 
ج��ث��ث تسعة مقاتلني آخ��ري��ن من 

القوات احلكومية.
وذك����ر م��ص��در ف���ي املستشفى 
العسكري في احل��دي��دة أن عشرات 
اجل���رح���ى احل��وث��ي��ني ن��ق��ل��وا ال��ى 

مستشفيات في صنعاء وإب.
ويستهدف هجوم تشنه القوات 
احلكومية املدعومة من السعودية 
واإلم����ارات احل��دي��دة النتزاعها من 
قبضة املتمردين احلوثيني املدعومني 

من إيران.
وسيطرت ال��ق��وات امل��وال��ي��ة ليل 
اجلمعة السبت على أكبر مستشفى 
ف��ي املدينة »مستشفى 22 مايو«، 
بعدما ط��ردت املتمردين احلوثيني 

منه.
وقتل أكثر من 400 مقاتل خالل 
عشرة أيام من املواجهات في احلديدة 
املدينة الساحلية التي تضم أهم مرفأ 

في اليمن.
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3 جماعات مسلحة تعلن متديد وقف إطالق النار السودان: 
  قالت ثالث جماعات مسلحة في إقليم دارفور غربي السودان، 
إنها قررت متديد وقف إطالق النار من جانب واح��د، ملدة ثالثة 

أشهر.
وأعلنت »حركة العدل واملساواة« بزعامة جبريل إبراهيم، 
و«حركة حترير ال��س��ودان« بقيادة مني ارك��و مناوي، وحركة 

حترير السودان برئاسة الهادي إدريس »متديد وقف إطالق النار 
من جانب واحد ألغراض إنسانية«.

وأفاد بيان مشترك للحركات الثالث بأن »سريان وقف األعمال 
العدائية سيمتد 3 أشهر حتى 8 فبراير 2019. وسيطبق وقف 

األعمال العدائية في جميع مناطق الصراع في دارفور«.

وظلت »حركة العدل واملساواة«، و«حركة حترير السودان«، 
تعلنان وقف إطالق النار من جانب واحد منذ ثالث سنوات.

ويعود أول إعالن لوقف األعمال العدائية من جانب واحد إلى 
17 أكتوبر 2015، وانضمت حركة حترير السودان إلى الهدنة 

اإلنسانية للمرة األولى العام املاضي.

61 مسلحا في معارك باحملافظة مقتل 

اليمن: للمرة األولى.. اشتباكات في شوارع حي سكني في احلديدة

آليات عسكرية للحكومة اليمنية في مدينة احلديدة اليمنية

احلكومة تعد بتطوير البنى التحتية في مناطق السيول

تواصل عمليات البحث عن مفقودين 
جرفتهم سيول األردن

اك��د م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع املدني 
االردن��ي اللواء مصطفى البزايعة 
االح���د ان اك��ث��ر م��ن 500 شخص 
من كوادر الدفاع املدني يشاركون 
في عمليات البحث عن مفقودين 
جرفتهم السيول في منطقة الوالة 

في محافظة مادبا جنوب عمان.
وق��ال البزايغة في تصريحات 
اوردت��ه��ا وكالة االن��ب��اء االردنية 
»يتواجد اآلن م��ا يزيد ع��ن 500 
شخص م��ن ف��رق ال��دف��اع املدني 
وبتشاركية مع القوات املسلحة 
واألمن العام وقوات الدرك للبحث 

عن مفقودين«.
واضاف أن »فرق إنقاذ ارسلت 
لعمليات متشيط للمنطقة املمتدة 
م��ن البحر امل��ي��ت )50 كلم غرب 

ع��م��ان( ص��ع��ودا ب��اجت��اه ال��وال��ة 
)جنوب عمان(، باالضافة الى نشر 
زوارق من الدفاع املدني والبحرية 
امللكية لعمليات متشيط البحر 
والتنسيق م��ع ال��ق��وات املسلحة 
لتمشيط تلك املنطقة بواسطة 

طائرة عامودية«.
ولقي 12 شخصا حتفهم بينهم 
غطاس من الدفاع املدني في سيول 
خلفتها امطار غزيرة في االردن ليل 

اجلمعة.
وبني الضحايا سبعة أشخاص 
ل��ق��وا حتفهم ف��ي م��أدب��ا )32 كلم 
جنوب ع��م��ان( وطفلة ف��ي معان 
)212 كلم( وأربعة في ضبعا في 

جنوب عمان.
كما أصيب 29 شخصا بجروح 

بينهم 4 من الدفاع املدني و4 من 
االمن العام.

وشهدت محافظة مادبا ومدينة 
البتراء االثرية وصحراء وادي رم 
ووادي موسى واجلفر في اجلنوب 
ومناطق أم��ط��ارا غزيرة وسيوال 

جارفة ليل اجلمعة املاضي.
وك��ان 21 شخصا لقوا حتفهم 
قبل اسبوعني غالبيتهم تالمذة 
مدرسة كانوا في حافلة جرفتها 
سيول تسببت بها أمطار غزيرة 
ف��ي منطقة البحر امليت 50 كلم 

غرب عمان.
وبعد أسبوع من احل��ادث قدم 
وزي��ر التربية والتعليم األردن��ي 
عزمي محافظة ووزي��رة السياحة 

واآلثار لينا عناب استقالتيهما.

م��ن جهة أخ���رى، نفى رئيس 
الوزراء األردني، عمر الرزاز، تهرب 
حكومته من مسؤولية احل��وادث 
التي شهدتها بالده بسبب األمطار.

ج���اء ذل���ك ردا ع��ل��ى ات��ه��ام��ات 
وجهها أعضاء في مجلس النواب 
للحكومة ص��ب��اح أم���س األح���د، 
بالتقصير ال��ذي تسبب في وقوع 
ض��ح��اي��ا. وأض���اف ال����رزاز أن ما 
حصل »يعتبر ظروفا استثنائية 
وتقع في دول متقدمة بشكل يفوق 
اإلمكانيات لكنني ال أت��ه��رب من 

املسؤولية«.
وأك����د ال������رزاز، أن حكومته 
ستضيف في امليزانية املقبلة مبالغ 
للبنى التحتية في املناطق التي 

تعرضت للسيول.

البحث عن مفقودين جراء سيول األردن

مستوطنون مينعون شاحنات الوقود من الوصول إلى غزة

السعودية تطالب بتوفير احلماية 
واخلدمات لالجئني الفلسطينيني
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احلوثيون يستخدمون املدنيني باحلديدة دروعا بشرية
اتهمت احل��ك��وم��ة اليمنية، األح���د، مسلحي 
احلوثيني، باستخدام املدنيني دروع��ا بشرية في 
مدينة احل��دي��دة )غ���رب(، التي تشهد مواجهات 

عنيفة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن وزارة حقوق 

اإلنسان، نشرته وكالة سبأ اليمنية الرسمية.
وأدانت الوزارة، ما وصفته مبمارسات وجرائم 
»مليشيا احلوثي االنقالبية، املدعومة من إيران«، 
بحق املدنيني في مدينة احل��دي��دة، واستخدامها 

لألهالي دروعا بشرية.

وقال البيان إن »قيام احلوثيني بالتمركز على 
أسطح منازل املواطنني، واستخدامهم املستشفيات 
وامل��دارس ودور العبادة مراكز وثكنات ألعمالهم 
العسكرية، يعد جرمية ح��رب وانتهاكا صارخا 
للقانون اإلنساني ال��دول��ي، وال��ق��ان��ون الدولي 

حلقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف األربع«.
وأكد البيان أن ال��وزارة تقوم مبتابعة وتوثيق 
االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ترتكبها »مليشيا احل��وث��ي« 
وقيامها بزج األطفال بالقوة إلى جبهات القتال 

واستخدامهم وقودا حلربها.

واس��ت��غ��رب��ت ال����وزارة ف��ي بيانها م��ا أسمته 
بالصمت الطويل وتخاذل مكتب املفوضية السامية 
حلقوق اإلنسان عن إدانة هذه التصرفات واجلرائم 

املرتكبة من قبل احلوثيني.
واتهم البيان، احلوثيني، بارتكاب مختلف أنواع 
االنتهاكات ضد املدنيني في مدينة احلديدة، من قتل 
واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف 
األطفال ونهب املمتلكات، واستخدام ميناء املدينة 
لتهريب السالح ومنطلق لتهديد املالحة الدولية، 

مبا يهدد األمن والسلم الدوليني.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل احلوثيني حول 
اتهامات الوزارة اليمنية.

وفي 2 نوفمبر اجلاري، أطلقت القوات اليمنية 
عملية عسكرية ج��دي��دة، ف��ي استئناف حملة 
ميدانية واسعة، انطلقت منتصف العام 2018، 
للسيطرة على مدينة احلديدة الساحلية ومينائها 

االستراتيجي الواقعني حتت سيطرة احلوثيني.
وقالت القوات احلكومية اليمنية، إنها سيطرت 
على البوابة الشرقية ملدينة احلديدة، وواصلت 

التقدم بعدة أحياء هناك.

  أكدت السعودية على حق العودة لالجئني 
الفلسطيني، وأن��ه ليس حلما زائ��ف��ا، ب��ل هو 
استحقاق دول��ي ط��ال أم��ده وس��وف يتحقق، 
واصفا التقاعس عن مساندة هذا احلق بأنه 
وصمة عار على جبني املجتمع الدولي وعلى 
جميع املعرقلني الذين يقفون دون متكني أبناء 
الشعب الفلسطيني من العودة إل��ى وطنهم 

األصلي.
وق���ال امل��ن��دوب ال��دائ��م للمملكة العربية 
السعودية لدى األمم املتحدة السفير عبد الله 
املعلمي، في كلمة اململكة أمام اللجنة الرابعة 
حول بند وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني ف��ي ال��ش��رق األدن��ى 
)األون����روا(، إن ع��دد الالجئني الفلسطينيني 
اليوم، يبلغ أكثر من 5.4 مليون الجئ هجروا 
م��ن منازلهم ومدنهم وق��راه��م وح��رم��وا من 
أبسط سبل العيش الكرمي، وتتالطمهم أمواج 
االغتراب، وتنعشهم آمال العودة التي نصت 

عليها قرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
وأشار املندوب الدائم للمملكة، إلى معاناة 
ال��الج��ئ��ني الفلسطينيني وخ��اص��ة األط��ف��ال 
والنساء والشيوخ التي تزداد يوما بعد يوم 
بسبب تدهور األوضاع في األرض الفلسطينية 

احملتلة، مبا فيها القدس احملتلة وقطاع غزة، 
ال��ذي تفرض عليه سلطات االحتالل حصارا 
غير قانوني، فاقم من املعاناة اإلنسانية وزاد 
من ح��االت اليأس والبطالة ل��دى ما يقارب 
مليوني فلسطيني يضاف إلى ذلك املمارسات 
اإلسرائيلية غير القانونية املتمثلة في بناء 
املستوطنات اإلسرائيلية على أرض دولة 

فلسطني احملتلة منذ العام 1967.
وأوض���ح املعلمي، أن إس��رائ��ي��ل م��ا زال��ت 
مستمرة في التعنت بعدم املوافقة على مبادرة 
السالم العربية التي تضع حال شامال ومتكامال 
للنزاع العربي اإلسرائيلي، يقوم على العدل 
والتكافؤ وإحقاق احلقوق املشروعة للشعب 
الفلسطيني، وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها 
القدس وإي��ج��اد حل ع��ادل ومنصف لقضية 

الالجئني الفلسطينيني.
وش��دد املعلمي على أن اململكة العربية 
السعودية ستظل رائ��دة في دعمها لالجئني 
الفلسطينيني، وستبذل جميع مساعيها إليجاد 
حلول مستدامة للتحديات املالية التي تواجه 
وكالة األون���روا، ألهمية ال��دور ال��ذي تقدمه 
الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل 

للشباب.

وأكد أن اململكة العربية السعودية تدعم كل 
اجلهود الرامية ملعاجلة اجلذور األساسية حلل 
هذه األزم��ة ووق��ف النزوح القسري واملزمن 
لالجئني، وذلك عبر إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
لألرض الفلسطينية وبقية األراضي العربية 
واالنسحاب حلدود الرابع من يونيو 1967، 
والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتني وحتقيق 
االستقالل للشعب الفلسطيني وإقامة دولته 

وعاصمتها القدس.
م��ن جهة أخ���رى، تظاهر ع��دد م��ن سكان 
مستوطنات االحتالل املجاورة لغزة صباح 
أمس األح��د، عند معبر كرم أبو سالم، املعبر 
الذي تدخل عبره الشاحنات احململة باألغذية 

واألدوية لسكان القطاع.
وق��ال التلفزيون اإلسرائيلي في تقرير، 
إن سكان املناطق امل��ج��اورة للقطاع منعوا 
شاحنات األغذية، وم��واد البناء، واألدوي��ة، 
من دخول قطاع غزة، احتجاجا على الوضع 

األمني املتدهور.
وطالب املتظاهرون حكومة إسرائيل بوقف 
وصول البضائع إلى غزة طاملا استمر إطالق 
البالونات احلارقة بشكل يومي، والصواريخ، 

على جتمعاتهم االستيطانية.

في غياب حفتر.. الفرقاء الليبيون 
يجتمعون في »باليرمو«

قبيل انطالق املؤمتر الدولي حول ليبيا الذي 
يعقد اليوم االثنني، مبدينة باليرمو اإليطالية 
ويبحث ملف إجراء االنتخابات، ُيجري الفرقاء 
الليبيبون اتصاالت مكثفة مع األطراف الدولية 

واإلقليمية.
وكان من املقرر أن يشارك باملؤمتر عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب، واملشير خليفة 
حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، إال 
أن مصادر »العربية« أفادت أن املشير حفتر لن 

يحضر االجتماعات.
على اجلانب اآلخر ومن العاصمة الليبية 
طرابلس يشارك خالد املشري، رئيس املجلس 

األعلى للدولة، وفائز السراج رئيس حكومة 
الوفاق الوطني.

كما وصل وفد يضم شخصيات سياسية 
وعسكرية من مدينة مصراتة إلى روما، قادما 
من باريس، بعدما التقى هناك وزير اخلارجية 
الفرنسي، ج��ان إي��ف ل��ودري��ان، ودع��ت روما 

أيضا عددا من أعيان القبائل واملجتمع املدني.
وكان حفتر قد التقى وفدا بريطانيا، ترأسه 

سفير اململكة املتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.
وقال مكتب حفتر إن اللقاء بحث املستجدات 

على الساحة احمللية والدولية.
كما التقى الوفد البريطاني ممثلي بنغازي 

في مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق 
مقرا له. وحتدثت تقارير صحافية إيطالية عن 
لقاء غير معلن، مت خالل زيارة حفتر للعاصمة 
ال��روس��ي��ة موسكو جمعه م��ع رئ��ي��س جهاز 

االستخبارات اخلارجية اإليطالية.
وينظر الغرب إلى مؤمتر بالرمو باهتمام 
شديد عقب الكشف عن إمكانية القفز بإنتاج 
ليبيا من النفط إل��ى 3 ماليني برميل يوميا 
بنسبة تزيد عن ضعف ما ينتج حاليا، األمر 
ال���ذي يساعد ف��ي التغلب على النقص في 
سوق النفط العاملية نتيجة فرض العقوبات 

األميركية على إيران.


