
ق��ال وزي��ر اخلارجية اليمني، خالد 
اليماني، إن سريان وقف إطالق النار في 
احلديدة بدأ منتصف ليل أمس ، في إطار 
بنود اتفاق السويد التي جرى االتفاق 

عليها.
وذك���رت م��ص��ادر حكومية أن��ه بعد 
4 أي���ام م��ن وق��ف إط���الق ال��ن��ار ستبدأ 
ميليشيات احلوثي االنسحاب من موانئ 
احل��دي��دة يعقبه انسحاب من املدينة، 
حسب ما هو متفق عليه في مشاورات 

السويد.  
وأع��ل��ن مصدر ف��ي األمم املتحدة أن 
موعد الهدنة في احلديدة غ��رب اليمن 
هو منتصف ليل االثنني الثالثاء، رغم أن 
االتفاق الذي مت التوصل إليه اخلميس 
املاضي ينص على وقف فوري إلطالق 

النار.
وقال املصدر، مشترطاً عدم الكشف 
عن هويته لوكالة »فرانس ب��رس«، إن 
حتديد منتصف االثنني الثالثاء موعداً 
لتطبيق االتفاق يأتي ألسباب »مرتبطة 
بالعمليات«، في وق��ت تشهد احلديدة 
خرقاً لالتفاق من جانب احلوثيني، حيث 

وقعت اشتباكات عنيفة فيها.
عمليات نهب 

من جانب آخر، استبقت امليليشيات 
بدء تنفيذ اتفاق السويد على األرض في 
احلديدة بإشراف األمم املتحدة، بعملية 
نهب واسعة ملؤسسات املدينة ومرافقها 
احلكومية ومنشآتها التجارية، وفق ما 

قالت مصادر ميدانية.
ونقل احلوثيون كل ما مت سلبه ونهبه 
إل��ى صنعاء التي يحتلها املتمردون، 
وفق املصادر التي قالت إن املليشيات 
نهبت وث��ائ��ق وم��ع��دات م��ن داخ��ل مقر 
املؤسسة العامة لالتصاالت ونقلتها 
على منت شاحنات. وتأتي عملية النهب 
بعد يومني من  قيام مليشيات احلوثي 
باالستيالء على م��ع��دات ووث��ائ��ق في 
ميناء احلديدة، باإلضافة إلى مصادرة 

بضائع ميلكها جتار ومستثمرون.
وب��ع��ث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اليمني، 
خالد اليماني، برسالة إل��ى املبعوث 
الدولي اخلاص باليمن، مارتن غريفيث، 
طالبه فيها مبمارسة احل��زم املطلوب 
لضمان تنفيذ االنقالبيني احلوثيني 
بنود االتفاقات التي جرى التوصل إليها 

ف��ي م��ش��اورات السويد التي اختتمت 
اخلميس، وفق ما أورد مراسلنا.

وت��ط��رق اليماني ف��ي رس��ال��ت��ه إلى 
االتفاق اخلاص مبدينة احلديدة، وقال: 
»أهيب بكم وبكل األجهزة املعنية في 
األمم املتحدة ممارسة احل��زم املطلوب 
ل��ض��م��ان تنفيذ االن��ق��الب��ني احلوثيني 
لبنود االتفاقات واالنسحاب الكامل، 
وعدم إبقاء ميليشياتهم حتت مسميات 

مختلفة«.
وش��دد اليماني على ض��رورة »عدم 
استغالل احلوثيني للفترة الفاصلة 
بني إعالن االتفاق وسريان عمل اللجنة 
العسكرية لنهب املدينة، ووضع سكانها 

حتت رحمة مجرمي احلرب احلوثيني«.
ومت��ك��ن��ت ق����وات اجل��ي��ش اليمني 
باحملور الشمالي في محافظة اجلوف 
من السيطرة على مواقع جديدة مطلة 
على اخل��ط ال��دول��ي ال��راب��ط ب��ني اليمن 

والسعودية.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة في 
احمل��ور الشمالي ال��ذي ي��ق��وده العميد 
هيكل حنتف، إن ق��وات اجليش اليمني 
قامت، أول أمس األحد، بعملية عسكرية 
استطاعت فيها حت��ري��ر م��ا تبقى من 
السلسلة اجلبلية للقذاميل بني محافظتي 

صعدة واجلوف.
وأض���اف امل��ص��در أن السيطرة على 
القذاميل متكن ق��وات اجليش اليمني 
م��ن ت��أم��ني اخل��ط ال��دول��ي ال���ذي يربط 
منفذ البقع احل��دودي مع منطقة اليتمه 

مبحافظة اجلوف.
وأك��د امل��ص��در أن��ه ُقتل م��ا ال يقل عن 
ثمانية عناصر من امليليشيات احلوثية 
خ��الل املعارك التي تلقت فيها خسائر 

فادحة في األرواح والعتاد والعسكري.
وحتاول ميليشيات احلوثي التملص 
من اتفاق ستوكهولم بشأن احلديدة، قبل 

يومني من البدء في تطبيقه فعلياً.
وُنقل عن عضو وف��د االنقالبيني في 
مفاوضات السويد، عبد امللك العجري، 
أن االت��ف��اق ل��م يتضمن تسليم امليناء 
أو خ��روج احلوثيني، ب��ل اقتصر على 
انسحاب القوات الشرعية املدعومة من 

التحالف من أطراف املدينة.
وتتنافى ه��ذه التصريحات كلياً 
م��ع تصريحات امل��ب��ع��وث األمم���ي إلى 

اليمن، مارتن غريفثس، وموقف املنظمة 
الدولية.

من جهتها، اعتبرت الشرعية، على 
لسان وزي��ر اإلع���الم، معمر اإلري��ان��ي، 
تصريحات احل��وث��ي��ني بأنها انقالب 
صريح على اتفاق السويد الذي لم يجف 
حبر توقيعه، م��ش��دداً على أن االتفاق 
ن��ص ع��ل��ى ان��س��ح��اب امليليشيات من 
احلديدة وموانئها: احلديدة والصليف 
ورأس عيسى. وتأتي اخلالفات اجلديدة 
ح��ول االتفاق بالتزامن مع التحركات 
الدبلوماسية اخلاصة بعملية السالم 

في اليمن، التي يبذلها غريفثس، والتي 
يسعى من خاللها إلخ��راج االنقالبيني 
ونشر قوات أممية في احلديدة، والتي 
أب��دى رغبته بنشرها خ��الل منتصف 

األسبوع احلالي.
كما طالب غريفثس الطرفني بااللتزام 
باتفاق الهدنة واالنخراط في التطبيق 
الفوري لبنود اتفاق ستوكهولم، الذي 
ذكرت مصادر متطابقة أن تنفيذه سيبدأ 

الثالثاء.
تصدت ق��وات املقاومة الوطنية في 
اليمن، حملاولة تسلل واسعة نّفذتها 

ميليشيات احلوثي اإليرانية، الختراق 
صفوف امل��ق��اوم��ة، ف��ي مديرية َحيس، 
في محافظة احلديدة، عقب استقدامها 
تعزيزات من مديريات يرمي وإِب وذمار، 

مرت عبر خط الُعدين حيس.
وأفادت مصادر ميدانية، أمس االثنني، 
بأن قوات اللواء أحد عشر عمالقة أحبط 
محاولة تسلل كبيرة للمتمردين شمالي 
حيس، ودارت اشتباكات هي األعنف 

منذ أسابيع.
وف��ي السياق، دارت اشتباكات بني 
ق��وات املقاومة واملتمردين في اجلهات 

الشرقية والشمالية واجلنوبية للمدينة.
وقالت املصادر إن معارك ت��دور في 
مناطق شارع اخلمسني وسوق احللقة، 
امتداًدا للمنطقة الشرقية ملدينة سبعة 
يوليو، وصوال إلى حي الربصا اجلنوبي 
وجامعة احلديدة جنوب مدينة احلديدة.
وأف��اد سكان ب��أن االشتباكات التي 
دارت استخدمت فيها األسلحة املختلفة، 
وسط دوي انفجارات هزت أحياء مدينة 
احلديدة، من جراء استخدام املتمردين 
املدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا 

من داخل األحياء السكنية.

كما أقدم املتمردون على قطع شارع 
»ص��ن��ع��اء« ال���ذي ي��ع��د م��ن ال��ش��وارع 
الرئيسية والتجارية في املدينة، بوضع 
حاويات كبيرة في الطريق، مما تسبب 
بإعاقة تنقالت املدنيني، وإغ��الق عدد 
من احمل��ال التجارية، فضاًل عن نصب 
املتمردين سواتر ترابية أمام مستشفى 

»الرشيد« بشارع جمال.
يأتي ذلك في إطار استمرار املليشيات 
في التضييق على السكان داخل املدينة، 
واستمرارها في محاولة تقطيع أوصال 

املدينة.

اجليش اليمني يسيطر على مواقع حدودية مع السعودية

alwasat.com.kw

62 متشددًا في ضربات جوية بالصومال اجليش األميركي: مقتل 
ذكر اجليش األمريكي أمس  االثنني أنه قتل 62 متشددا في ست 
ضربات جوية يومي السبت واألحد في محيط منطقة جندرشي 

بإقليم بنادر في وسط الصومال.
وقالت القيادة العسكرية األمريكية في أفريقيا )أفريكوم( إن 
أربع ضربات نفذت يوم السبت أسفرت عن مقتل 34 متشددا فيما 

نفذت ضربتان يوم األحد سقط خاللهما 28 قتيال.
وأضافت أفريكوم في بيان ”نفذت القيادة العسكرية األمريكية 
في أفريقيا )أفريكوم( وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات 
اجل��وي��ة ملنع اإلره��اب��ني م��ن استغالل املناطق النائية كمالذ 
آمن للتآمر وتوجيه األوام��ر والتجنيد واإليعاز بشن هجمات 

مستقبلية“.
وق��ال البيان إن ال��ض��رب��ات اجل��وي��ة كانت م��ن ب��ني أش��رس 

الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيني.
وتابع ”تقييمنا اآلن هو أن هذه الضربات لم تسفر عن إصابة 

أو مقتل أي مدنيني“.

اليماني يوجه رسالة إلى غريفيث بشأن »اتفاقات السويد«

وقف إطالق النار في احلديدة يدخل حيز التنفيذ
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ت�����������رودو: ك����ن����دا ت���ب���ح���ث ع�����ن م���خ���رج 
لصفقة سالح ضخمة مع السعودية

قال رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو ألول مرة إن حكومته 
تبحث عن مخرج لصفقة سالح تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات مع 

السعودية.
ومثلت هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي 
خالل مقابلة ُبثت تشديدا ملحوظا في موقف ترودو الذي قال من 
قبل إنه ستكون هناك ج��زاءات ضخمة في حالة إلغاء االتفاقية 
التي تبلغ قيمتها 13 مليار دوالر لتوريد وحدة جنرال دايناميكس 

بكندا عربات مدرعة للسعودية.
وقال ترودو الشهر املاضي إن كندا ستجمد أذون التصدير ذات 
الصلة إذا خلصت إلى أن األسلحة سيساء استخدامها.وقال ترودو 
لقناة)سي.تي.في( ”نناقش أذون التصدير في محاولة ملعرفة ما 

إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه املركبات للسعودية“.
ويصر املعارضون السياسيون على ض��رورة إلغاء صفقة 
ج��ن��رال دايناميكس التي تفاوضت عليها حكومة احملافظني 
السابقة مشيرين إلى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 

ومشاركة السعودية في حرب اليمن.
ويسود التوتر العالقات بني أوت��اوا وال��ري��اض منذ نشوب 
خ��الف دبلوماسي بشأن حقوق اإلن��س��ان ف��ي وق��ت سابق من 
العام اجل��اري. وتقول أوت��اوا إنها تتشاور مع حلفائها بشأن 
اخلطوات التي سيتم اتخاذها بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية 

السعودية في اسطنبول.
وقال ترودو إن ”قتل صحفي أمر غير مقبول على اإلطالق وهذا 

هو سبب مطالبة كندا منذ البداية بإجابات وحلول بشأن ذلك“.

استقرار  على  حريص  البشير: 
سوريا بقيادتها الشرعية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، عقب زيارة قام بها إلى 
دمشق، إن بالده ستستمر في بذل اجلهود حتي تستعيد سوريا 
عافيتها وتعود إلى حضن األمة العربية، بحسب ما ذكرت وكالة 

األنباء السودانية.
وأض���اف البشير، أن س��وري��ا دول��ة مواجهة وأن إضعافها 
إضعاف للقضايا العربية، مؤكدا على ح��رص ال��س��ودان علي 
استقرار سوريا وأمنها ووح��دة أراضيها بقيادتها الشرعية 

واحلوار السلمي بني كافة مكونات شعبها واحلكومة الشرعية.
وعاد البشير إلى اخلرطوم بعد زيارة لسوريا استمرت يوما 
واح��دا، عقد خاللها اجتماعا مغلقا مع الرئيس السوري بشار 

األسد، ومباحثات موسعة مبشاركة وفدي البلدين.
وأكد الرئيسان، أن الظروف واألزمات التي متر بها العديد من 
الدول العربية تتطلب إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي، تقوم 
علي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مما 

يقود لتحسني العالقات العربية خلدمة مصلحة الشعب العربي.
وأوضح الرئيسان، أن التطورات في املنطقة خاصة في الدول 
العربية، تؤكد ض��رورة استثمار كل الطاقات واجلهود خدمة 

للقضايا العربية.

مئات الطلبة يتظاهرون في السودان 
احتجاجا على الغالء

تظاهر مئات الطالب السودانيني، احتجاجا على 
ارتفاع األسعار في مدينتي الفاشر في إقليم دارفور 
املضطرب )غرب( والدمازين، عاصمة والية النيل 
األزرق جنوب شرقي اخلرطوم، وفق ما أفاد شهود 

وكالة فرانس برس.
وجاءت هذه االحتجاجات في وقت تشهد مختلف 
مناطق ال��س��ودان نقصا في ال��وق��ود واخل��ب��ز. ففي 
اخلرطوم ينتظر املواطنون لساعات طويلة أمام 
محطات الوقود، وفي األحياء السكنية ينتظم أفراد 

األسر في طوابير طويلة للحصول على اخلبز.
وارت��ف��ع��ت أس��ع��ار امل���واد الغذائية ف��ي اآلون��ة 
األخيرة بنسبة %60، وأف��ادت تقارير حكومية أن 

معدل التضخم بلغ 68،93 % خالل نوفمبر.
وق���ال ش��اه��د م��ن مدينة الفاشر )ح��وال��ى ألف 
كيلومتر غ��رب العاصمة( في اتصال مع فرانس 
برس طالبا عدم إيراد اسمه »خرج نحو 300 طالب 
من ست م��دارس ثانوية وأح��رق��وا إط��ارات قدمية 
وج��ذوع أشجار على طريق تربط وس��ط املدينة 

بجنوبها وهم يهتفون »ال للغالء ال للجوع«.
وأضاف »وصلت شرطة مكافحة الشغب وأزالت 
اإلط���ارات من الطريق وفرقت الطالب باستخدام 
الهراوات«. وأورد شاهد آخر، أن السوق الرئيسية 

في املدينة أغلقت أبوابها خوفا من تدهور الوضع.
وقال عبد القادر محمد من سكان الدمازين )800 

كيلومتر جنوب ش��رق العاصمة ( في اتصال مع 
ف��ران��س ب��رس »تظاهر ط��الب امل���دارس الثانوية 
وع��دده��م ح��وال��ى 500 وه��م يهتفون ض��د الغالء 

وفرقتهم الشرطة باستخدام الهراوات«.
وأكد شاهد آخر أن »املدينة تشهد نقصا حادا في 

الوقود إضافة إلى تضاؤل إنتاج مخابزها«.
والدمازين عاصمة والية النيل األزرق وتشهد 
مت��ردا ملجموعة محلية ضد احلكومة املركزية في 
اخلرطوم منذ العام 2011 بدعوى تهميش الوالية 

سياسيا واقتصاديا.
وفي العاصمة اخلرطوم، نشرت قوات مكافحة 
الشغب ن��اق��الت جند ق��رب اجل��ام��ع��ات ومحطات 
املواصالت العامة في حالة تأهب، وحمل عناصرها 
ه��راوات وعبوات غاز مسيل للدموع، وفق مراسل 
فرانس ب��رس. وتراجعت قيمة اجلنيه السوداني 
مقابل العمالت األجنبية جراء شح العمالت األجنبية 

في بنك السودان املركزي.
والعام 2013 قتل نحو 200 شخص وفق منظمة 
العفو الدولية عندما اندلعت احتجاجات على زيادة 
احلكومة أسعار الوقود، في حني أك��دت احلكومة 

السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز ثمانني شخصا.
ويعاني السودان اقتصاديا منذ انفصال جنوب 
السودان عنه العام 2011، وارتفع معدل التضخم 

فيه جراء فقدان %70 من عائدات النفط.  

اجليش اإلسرائيلي يهدم منزل فلسطيني قتل مستوطنني

األمم املتحدة والفلسطينيون يطلقون 
مناشدة إنسانية بعد خفض التمويل

أطلقت األمم املتحدة والسلطة الفلسطينية أمس  
االث��ن��ني مناشدة جلمع 350 مليون دوالر لتوفير 
إم��دادات اإلغاثة اإلنسانية للفلسطينيني العام املقبل، 
قائلتني إنهما بحاجة ملزيد من األموال لكن كان عليهما 
التزام الواقعية في مواجهة متويل ”منخفض على نحو 
قياسي“. وح��ددت )خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
2019( 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة 

منها وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية.
وذك���ر جيمي مكجولدريك منسق األمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية 
والقدس الشرقية أن اخلطة تعطي أولوية ملا يصل إلى 
1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام 
والرعاية الصحية واملياه ووسائل الصحة العامة. 
وقال في بيان مشترك صدر يوم االثنني قبيل إطالق 
املناشدة في رام الله بالضفة الغربية احملتلة ”األطراف 
اإلنسانية تواجه حتديات لم يسبق لها مثيل مبا في 
ذلك متويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع 

الشرعية عن العمل اإلنساني“.
وأضاف أنه على الرغم من أن ”ثمة حاجة لقدر أكبر 
كثيرا من املساعدة ف��إن اخلطة ”تعكس ما ميكن أن 
ننجزه واقعيا في هذا السياق املقيد للغاية“. وكانت 
األمم املتحدة قلصت على مدار العام املاضي متويلها 
للفلسطينيني، مبا في ذلك لوكالة األمم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أون��روا( التي تقدم 

اخلدمات خلمسة ماليني الجئ.
وتعهدت األمم املتحدة بتقدمي 365 مليون دوالر 
للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى 
قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في أغسطس آب أنها 

ستوقف مزيدا من التبرعات.
واعتبرت اخلطوة إل��ى حد بعيد وسيلة للضغط 
على القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سالم 

مع إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية 

والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض استولت 
عليها إسرائيل واحتلتها في حرب عام 1967.

وان��ه��ارت محادثات ال��س��الم التي توسطت فيها 
الواليات املتحدة بني اجلانبني عام 2014 ولم حترز 
محاولة من جانب الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

الستئنافها تقدما يذكر حتى اآلن.
وسيذهب نحو 77 في املئة من األموال التي تسعى 
خطة 2019 جلمعها إل��ى غ��زة ألن القطاع الساحلي 
املكتظ بالسكان يواجه ”وضعا إنسانيا مزريا“ بعد 
سنوات من حصار تقوده إسرائيل وانقسامات سياسية 
بني الفلسطينيني وخسائر بشرية ج��راء املظاهرات 

واألعمال القتالية املتكررة.
وقال وزير التنمية االجتماعية الفلسطيني إبراهيم 
ال��ش��اع��ر ف��ي ب��ي��ان ”السياق اإلن��س��ان��ي ف��ي األرض 
الفلسطينية احملتلة ما ي��زال يشهد ت��ده��ورا بسبب 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في وقت نعاني فيه من 
ُشح املوارد ونقص األموال بسبب تسييس املساعدات 
اإلنسانية“. واقتحم اجليش اإلسرائيلي مدينة طولكرم 
شمالي الضفة الغربية، وش��رع بهدم منزل شاب 
فلسطيني قتل في أكتوبر املاضي مستوطنني اثنني، قبل 

أن يقتله اجليش اإلسرائيلي اخلميس املاضي.
وأف��اد مراسل »سكاي نيوز عربية« في رام الله، 
أن اجليش اإلسرائيلي ضاحية الشويكة في املدينة، 
وب��اش��ر ب��ه��دم م��ن��زل أش���رف ن��ع��ال��وة، منفذ عملية 

مستوطنة »بركان« في 7 أكتوبر املاضي.
وقتل اجليش اإلسرائيلي نعالوة خ��الل عملية 
عسكرية في مخيم عسكر اجلديد مبدينة نابلس في 
الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن الهدم 

سيشمل أحد طوابق املنزل الذي يعود للمنفذ.
وجت��م��ع ف���ي امل���ك���ان ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن امل��واط��ن��ني 
الفلسطينيني للتصدي لعملية الهدم، فيما أعلنت وزارة 
التربية الفلسطينية تعطيل الدراسة في طولكرم حفاظا 

على سالمة الطالب.

لم تلَق احتجاجات عمال مصنع الصلب في مدينة 
األح��واز اإليرانية، على أي��ام متواصلة، إال العنف 

ومحاولة التصدي لها من قبل النظام.
ونشرت حكومة النظام اإليراني ق��وات خاصة 
ملواجهة املتظاهرين في املدينة، ما أدى إلى اندالع 
صدامات بني بعض عمال مصنع الصلب وق��وات 

األمن أمام مبنى احلكومة احمللية في األحواز.
وق��د أخ���رج العنف م��ن قبل ال��ق��وات اإليرانية 
متظاهرين عن صمتهم، ليرددوا عبارات مستنكرة 

لقمع الدولة، معتبرين أنهم ليسوا إرهابيني، وال 
دواع���ش، وال حتى ق��وة عسكرية حتى يواجههم 
األمن. من جهتها، أكدت مصادر إعالمية إيرانية أن 
العمال رددوا شعارات، منها: »باسم اإلسالم أذلوا 

الشعب«، في إشارة إلى النظام في إيران.
يذكر أن ه��ذه التظاهرات تأتي للمطالبة بدفع 
ال��روات��ب املتأخرة ألش��ه��ر، وس��ط ت��ده��ور ظ��روف 
شركة صناعة الصلب، ما أدى إلى طرد الكثير من 

العمال فيها.

قوات إيرانية خاصة لقمع احتجاجات عمالية في األحواز
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