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ليبيا: جتدد عمليات االغتيال في بنغازيعربية وعالمية
بنغازي ـ أ.ف.پ: قتل خالل اليومني املاضيني ثالثة عشر شخصا بينهم داعية 
اسالمي ومواطن مصري قبطي في مدينة بنغازي شرق ليبيا نتيجة أعمال 
اغتيال متفرقة بينما جنا أربعة من محاولة اغتيال في املدينة التي تشهد 
انفالتا أمنيا وأعمال قتل شبه يومية، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية 
وكالة فرانس برس. وقال مصدر أمني إن »مسلحني مجهولني اغتالوا الداعية 
اإلسالمي املعروف الشيخ نبيل ساطي مساء اخلميس أمام مسجد قيس بن عمر 
في منطقة سيدي يونس وسط املدينة بعد إمامته للناس في صالة العشاء«.

روما ـ األناضول: رغم تنفس اململكة املتحدة 
الصعداء مع تصويت االسكتلنديني لرفض 

االنفصال عنها، إال أن ذلك لن مينع مناطق أخرى 
عديدة في أوروبا )القارة العجوز(، من النضال 

ضد احلكومات املركزية، من أجل احلصول على 
استقاللها. وساهم االستفتاء على االستقالل عن 

املمكلة املتحدة الذي أجرته اسكتلندا في 18 سبتمبر 
اجلاري، في بروز قضية مطالبة بعض املناطق 

الراغبة باالستقالل عن بلدانها في أوروبا، نتيجة 
ألسباب قانونية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو 

اقتصادية، على الواجهة مجددا. ونرصد مناطق 
اخرى برزت مؤخرا، في القارة العجوز تطالب 

باالستقالل، حيث تأجل حلم الراغبني باالستقالل 
عن اململكة املتحدة في اسكتلندا إلى وقت آخر، 
عقب تصويت 55% من سكانها لعدم االنفصال.

»ويلز«

االسكتلنديون ليسوا وحدهم املطالبون باالنفصال 
عن اململكة املتحدة، فهناك شعب »ويلز« البالغ 

تعداده نحو 3 ماليني نسمة، ويعيش غرب اململكة 
املتحدة، يطالب أيضا باستقالله، وإعطائه فرصة 

إلجراء استفتاء على االنفصال، كما أعطيت الفرصة 
لالسكتلنديني، لكن اإلعالم البريطاني يتحدث عن 

أن عدد الويلزيني ال يزيد على 15%، وأنه ال يوجد أي 
احتمال إلجراء استفتاء على حق تقرير مصيرهم.

»كتالونيا«

يسعى مواطنو منطقة كتالونيا، الواقعة شرق 
إسبانيا، إلى االنفصال، وحتديد مصيرها منذ زمن 

بعيد، حيث اكتسب الكتالونيون أوضاعا خاصة، 
وحقوقا جديدة بشأن احلكم الذاتي لإلقليم، في عهد 

رئيس الوزراء االسباني األسبق، »خوزيه لويس 
رودريغز زاباتوري« عام 2006، إال أنهم فقدوا 

الكثير منها، عام 2010، جراء تقدمي حزب الشعب 
احلاكم آنذاك، اعتراضا إلى احملكمة الدستورية.

وقد قدم البرملان احمللي لإلقليم، طلبا إلى البرملان 
اإلسباني، في يناير 2014، من أجل إجراء استفتاء 

على انفصال كاتالونيا في 29 نوفمبر من العام 
نفسه، إال أن البرملان العام، ومجلس الشيوخ 

اإلسبانيني، رفضا طلب البرملان الكاتالوني.

»بالد البشكنش«

ومن جانب آخر يسعى إقليم الباسك، أو ما يسمى 
»بالد البشكنش«، إلى االنفصال هو اآلخر عن 

إسبانيا، ويتمتع أهالي اإلقليم، الذين يعتبرون من 
أقدم السكان في أوروبا، بحقوق واسعة، مبوجب 

البرملان اإلسباني.
ورغم بدء مطالبة منظمة »إيتا«، بانفصال »الباسك« 

عام 1961، من خالل الهجمات التي استهدفت بها 
املصالح احلكومية اإلسبانية، إال أن من املعروف أن 

مواطني »بالد البشكنش«، يرغبون في االنفصال 
منذ زمن بعيد.

وبدأ مواطنو »الباسك«، في املطالبة باالنفصال 
سلميا، عقب إعالن منظمة إيتا، التي تعتبرها 

احلكومة اإلسبانية، واالحتاد األوروبي منظمة 
إرهابية، تركها العمل املسلح نهائيا، في أكتوبر 2011، 

الذي راح ضحيته أكثر من 850 قتيال. وأصبح 
حزب »اليسار الوطني الباسكي«، الذي أسسه 

مطالبون بانفصال الباسك، ومؤيدون حلركة إيتا، 
ثاني أكبر حزب في اإلقليم. وقامت اإلدارة احمللية 
للباسك، التي حكمت اإلقليم في الفترة من 1999 

ـ 2009، برئاسة »خوان جوزيه إيباريتكسي«، 
بإعداد مشروع قانون بشأن االنفصال، ومتريره 
من البرملان الباسكي، في ديسمبر 2004، وعرضه 

على البرملان املركزي في مدريد، إال أن البرملان 
اإلسباني رفض القرار، الذي سمي وقتها »خطة 

إيباريتكسي«، في األول من فبراير 2005.

أقاليم إيطاليا

صنف إقليم »فينيتو«، أحد أقاليم إيطاليا العشرين، 

والواقع في شمال شرقي البالد، على أنه أكثر 
األقاليم التي تطمح لتحقيق االستقالل، عقب 

االستفتاء الشعبي الذي نظمه في مارس املاضي.
ويطالب اإلقليم في السنوات األخيرة، وعاصمته 

»البندقية«، باالستقالل عن إيطاليا، متذرعا بأسباب 
اقتصادية، حيث نظمت مجموعة من سكان اإلقليم 
استفتاء شعبيا غير ملزم النتائج، عبر أحد املواقع 

اخلاصة في شبكة اإلنترنت، مؤكدين من خالل 
االستفتاء رغبتهم في احلصول على االستقالل.
وصوت 89% من املشاركني في االستفتاء لصالح 

االستقالل، في إقليم يعتبر من أغنى األقاليم 
اإليطالية من ناحية املعالم، واألماكن التاريخية، حيث 

دخل اإلقليم عام 1797 حتت سيطرة حاكم فرنسا 
الشهير »نابليون بونابرت«، ثم انضم إلى إيطاليا 

عام 1866، أي فترة تأسيس الوحدة السياسية بني 
األقاليم اإليطالية.

»إقليم فالمند«

وصل حجم التأييد الشعبي لألحزاب املطالبة 
باستقالل اإلقليم الفالمندي عن بلجيكا، نحو %40 

من سكان اإلقليم الذي يحتضن 60% من سكان 
اململكة البلجيكية، واحلجم األكبر من ثرواتها 

االقتصادية.
إلى ذلك، تطالب مقاطعة »أوبان«، ذات الغالبية 

األملانية والتي مت منحها لبلجيكا كتعويضات بعد 
احلرب العاملية األولى، باملزيد من الصالحيات، في 
الوقت الذي تشتعل فيه النقاشات حول االستقالل 

قبيل كل انتخابات جتري في بلجيكا، علما أن 
املقاطعة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة 

متتلك حكما ذاتيا في ظل التاج البلجيكي.

»غرينالند«

تقع »غرينالند«، بني منطقة القطب الشمالي، 
واحمليط األطلسي، شمال شرقي كندا، ويغطي 
اجلليد جزءا كبيرا من مساحة اجلزيرة الكبرى 

في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، 
وأصبحت مستعمرة دمناركية عام 1775، ثم مقاطعة 
دمناركية عام 1953، ثم منطقة حكم ذاتي عام 1975.

ودعم الشعب في استفتاء عام سنة 2008، نقل 
سلطات الشرطة، والقضاء، وخفر السواحل 

وسلطات أخرى للحكومة الغرينالندية، في الوقت 
الذي لم يبق فيه للدمنارك أي سلطة على اجلزيرة 

الغنية بالنفط، واخلامات املعدنية، سوى رعاية 
شؤونها الدفاعية، وسياساتها اخلارجية.

 »جزيرة كورسيكا«

تقع »جزيرة كورسيكا«، جنوب شرق فرنسا، وتعد 
رابع أكبر جزيرة في البحر املتوسط، ومسقط 

رأس القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، 
وتتكون من منطقتني، ونالت استقاللها عام 1735، 

وفي عام 1768، ضمتها فرنسا مبوجب معاهدة 
»فرساي«.

ومع حلول عام 1960، بدأت تتشكل فيها حركات 
انفصالية، من بينها »جبهة التحرير الوطنية في 

كورسيكا«، والتي شنت العديد من الهجمات على 
املباني العامة، والدوائر احلكومية، وفي شهر يونيو 

املاضي، أعلنت احلركة في بيان لها، تخليها عن 
العمل املسلح، وعن أي عمل يخل بالقانون، مقابل 

مواصلة الكفاح من أجل استقالل »كورسيكا«، 
بالوسائل السياسية، والثبات على أهدافها 

باالنفصال عن فرنسا، ودعت احلركة فتح محادثات 
سياسية مع فرنسا من أجل حتديد وضع اجلزيرة.

»البلقان«

ونتيجة التنوع اإلثني، والديني في منطقة البلقان، 
التي تتألف من »البوسنة والهرسك«، و»صربيا«، 

و»كوسوڤو«، و»مقدونيا«، اتسمت احلركات 
االنفصالية في هذه املنطقة بطابع خاص.

في جمهورية »البوسنة والهرسك االحتادية«، 
التي تضم جمهورية صرب البوسنة الفيدرالية، 

وجمهورية البوسنة والهرسك، يطالب الصرب 
باالستقالل التام عن جمهورية البوسنة والهرسك، 

وإجراء استفتاء لتقرير مصيرهم، وعلى رأس 
املطالبني رئيس جمهورية صرب البوسنة »ميلورد 

دوديك«.
وتنص اتفاقية »دايتون«، للسالم املوقعة في 

فرنسا عام 1995، والتي حددت طبيعة اخلريطة 
اجليوسياسية للبوسنة والهرسك، على أن أي تغيير 
في بنية جمهورية البوسنة والهرسك، يجب أن يقر 

مبوافقة ثلثي أعضاء مجلس املمثلني )بوشناق- 
كروات- صرب( وبأغلبية أصوات البرملان.

»كوسوڤو ـ صربيا«

وفي عام 2008 أعلنت جمهورية كوسوڤو، ذات 
احلكم الذاتي استقاللها عن دولة صربيا، من طرف 
واحد. وأدى ذلك االنقسام إلى تداعيات بني األلبان، 

والصرب، في مدينة »ميتروفيتسا«، التي تقع ضمن 
حدود دولة كوسوڤو، ويشكل األلبان غالبية سكانها 
في قسمها اجلنوبي، والصرب في قسمها الشمالي.

»مقدونيا«

يشكل األلبان 25% من سكان مقدونيا، وفي اآلونة 
األخير شهدت مقدونيا ارتفاع أصوات األلبان 
املطالبني باالستقالل، وأطلق بعض السياسيني 

األلبان اسم »جمهورية إليريدا«، وأعلنوا أن جميع 
مقومات الدولة ومؤسساتها جاهزة للعمل.

»مولدافيا«

أعلنت منطقة »ترانسنيسترا« استقاللها عن 
جمهورية مولدافيا عام 1990 إبان انهيار االحتاد 

السوفييتي، من طرف واحد، ولها برملانها اخلاص، 
وجيشها، وجهاز للشرطة، ونظام بريدي، إال أنها لم 

تنل اعتراف أي دولة من الدول األعضاء في األمم 
املتحدة، ويشكل الرومان غالبية سكان املنطقة، 

وحتظى بدعم روسي.

رغم فشل استقالل إسكتلندا.. حلم االنفصال في أوروبا يداعب مناطق أخرى
تقرير إخباري

حلف األطلسي يراجع عالقاته مع روسيا بعد توقيع الطرفني على الهدنة

»خطة سالم« بني كييڤ واالنفصاليني في مينسك:
متديد الهدنة.. وإقامة منطقة عازلة

العدد بحلول نهاية الس����نة. 
وس����تكون مهمته����م مراقبة 
النار.  اط����اق  احترام وقف 
واعل����ن ايغور بلونتس����كي 
ممثل »جمهورية لوغانسك 
الشعبية« انه »من املفترض 
بالكامل«،  آمنة  اقامة منطقة 
مضيفا ان املباحثات لم تشمل 
الوضع في منطقتي لوغانسك 
ودونيتس����ك اخلاضعت����ن 

لسيطرة االنفصالين.
من جان����ب آخر، وصلت 
قافلة ثالثة من املس����اعدات 
الروس����ية دون اي مواكب����ة 
عسكرية الى شرق اوكرانيا. 
وقال الكسندر دروبيشفسكي 
املتحدث باسم وزارة شؤون 

الروس����ية لوكالة  الطوارئ 
فرانس برس ان القافلة التي 
تنقل ماء وغذاء وصلت الى 
دونيتسك ويتم تفريغ حمولة 
الشاحنات. من جانبه، يجتمع 
عدد من كبار القادة العسكرين 
في احللف االطلسي )الناتو( 
في ليتوانيا ملناقشة العاقات 
مع روس����يا بعد خطة سام 
جديدة. وقال اجلنرال كنود 
اللجنة  الذي يترأس  بارتلز 
العسكرية في احللف االطلسي 
)الناتو( ان قادة الدفاع من دول 
ال� 28 سيراجعون  التحالف 
»العاق����ات املس����تقبلية مع 
الناتو  روسيا ووضع حلف 

العسكري«.

ستكون حتت اشراف منظمة 
االم����ن والتعاون في اوروبا، 

حسبما اوضح كوتشما.
املذكرة على  كما تن����ص 
عدم دخول »كل املجموعات 
املسلحة واملعدات العسكرية 
واملقاتلن واملرتزقة« الى هذه 

املنطقة املنزوعة الساح.
ولم حتسم املذكرة القضية 
املتعلق����ة مبطار  الش����ائكة 
دونيتس����ك اخلاضع حاليا 
لسيطرة اجليش االوكراني 

لكن يطوقه املتمردون.
ومن املرتقب ان تضاعف 
منظمة االم����ن والتعاون في 
اوروب����ا التي تنش����ر حاليا 
250 مراقبا في اوكرانيا، هذا 

كييڤ � أ.ف.پ: يس����تعد 
اجليش االوكراني واملتمردون 
املوالون لروس����يا لتطبيق 
املذكرة التي وقعت ليل امس 
االول في مينسك وتهدف الى 
تثبيت )الهدنة( ووقف اطاق 
النار الساري حاليا عبر اقامة 
منطقة عازلة بعرض 30 كلم 

على جانبي خط اجلبهة.
املذكرة املؤلفة من  وهذه 
تسع نقاط ووقعت ليا بعد 
اس����بوعن على بروتوكول 
وقف اطاق النار، مت التوصل 
اليها في ختام سبع ساعات 
من احملادثات في فندق كبير 
في العاصمة البياروسية بن 
موفدين عن موسكو وكييڤ 
واالنفصالين حتت اشراف 
منظمة االم����ن والتعاون في 
اوروبا. وتنص املذكرة على 
وقف اطاق نار كامل واقامة 
منطقة منزوعة الساح على 
عرض 30 كلم وسحب املدفعية 
الثقيلة من اجلانبن ملسافة 15 
كلم من »خط التماس« بينهما. 
الرئي����س االوكراني  واعلن 
الس����ابق ليونيد كوتشما ان 
املذكرة »ستكون فرصة القامة 
منطقة وقف اطاق نار بعرض 
30 كلم عل����ى االقل«. ومتتد 
املنطقة التي يس����يطر عليها 
املتمردون على مس����افة 230 
كلم من لوغانسك شماال حتى 
البحر االسود جنوبا وعلى 160 
كلم عرضا بن دونيتسك غربا 

واحلدود الروسية شرقا.
واتفق اطراف النزاع على 
عدم استخدام اسلحة ثقيلة 
في املناطق الس����كنية ومنع 
املقاتات اجلوية والطائرات 
بدون طيار من التحليق فوق 
املنطقة املنزوعة الساح التي 

دورية للقوات االوكرانية احلكومية في دونيتسك امس                                                                                                              )أ.ف.پ(

وصول قافلة ثالثة 
من املساعدات 

الروسية إلى شرق 
أوكرانيا

قاضية تترشح النتخابات الرئاسة: ال يوجد مترشح أوفر حظاً وقد حتدث مفاجآت

الرئيس التونسي املرزوقي يقدم أوراق ترشحه لوالية ثانية
تونس � األناضول: قدم 
الرئيس التونس���ي، محمد 
املنصف املرزوق���ي، أمس 
أوراق ترشحه لانتخابات 
الرئاس���ية املق���ررة في 23 
نوفمب���ر املقبل، م���ا يرفع 
عدد املرش���حن احملتملن 
لانتخابات الرئاس���ية في 

تونس إلى 15.
وعق���ب تق���دمي أوراق 
ترش���حه، قال حش���اد في 
تصريح���ات للصحافين: 

»ترشحت للدفاع عن القيم 
الت���ي دافعت عنه���ا طيلة 
مسيرتي وأهمها استقالية 
القرار الوطني وهي قضية 
ليس���ت حاضرة بقوة هذه 
األي���ام، فضا ع���ن الدفاع 
ع���ن احلق���وق واحلريات 
االقتصادية واالجتماعية«. 
وأضاف أن: »اخلطر الكبير 
التجرب���ة  ال���ذي يته���دد 
الدميوقراطي���ة في تونس 
ليس اإلرهاب فحس���ب بل 

هناك م���ا هو أكب���ر، وهو 
املال الفاسد الذي بدأ يسري 
بقوة في الب���اد«، مضيفا: 
»إذا سمح له بذلك )بالتجول 
في الباد(، فلن تكون هناك 

دميوقراطية أبدا«.
الى ذلك قدمت القاضية 
والرئيسة السابقة جلمعية 
التونسين، كلثوم  القضاة 
كنو، امس ملف ترش���حها 
رسميا لانتخابات الرئاسية 
العليا املس���تقلة  للهيئ���ة 

لانتخابات. وقالت كنو في 
تصريحات صحافية امس 
إنها »حصلت على أكثر من 
15 ألف تزكية«. وأضافت أنه 
اليوم ليقول  الوقت  »حان 
التونس���ين كلمته���م  كل 
وينتخبون ويصوتون بكل 
حرية مل���ن يرونه صاحلا 
الوطن س���واء  خلدمة هذا 

كانت امرأة أو رجل«.
أم���ا ع���ن حظوظها في 
املنافسة االنتخابية فقالت 

كنو إنها »ال يوجد مترشح 
أوفر حظا م���ن البقية وأن 
الرئاس���ية من  االنتخابات 
املمكن أن تس���جل مفاجآت 
عديدة«. واضافت أن »التفاف 
التونسين حولها من خال 
حملة تزكيته���م لها يؤكد 
التونسية  املرأة  ثقتهم في 
وهم ق���ادرون بالتالي على 
التميي���ز بن من يترش���ح 
ملصلحة الشعب او ملصلحته 

اخلاصة«.

الفلسطينيون يسعون إلى جمع 4 مليارات دوالر إلعمار غزة

استقالة ساملوند.. وتوتر بني املؤيدين لالستقالل ومعارضيه

مصر تنفي اعتذارها عن استضافة لقاءات »املصاحلة«

كاميرون يعرقل زيادة احلكم الذاتي إلسكتلندا

عواصم � وكاالت: نفت مصر امس صحة ما 
تردد من أنباء حول اعتذار القاهرة عن استضافة 
لقاءات فلسطينية، مؤكدة انها ال تتماشى مع الدور 

الذي تلعبه الباد ازاء القضية الفلسطينية.
وقال مصدر مس����ؤول في وزارة اخلارجية 
املصرية في بيان ان »اخلبر الذي تناقلته وكاالت 
األنباء بهذا الشأن عار متاما من الصحة وال أصل 
له« مضيفا انه »ال يتس����ق م����ع الدور املصري 

املعروف واملستمر ازاء القضية الفلسطينية«.
يذكر أن مصر رعت ملف املصاحلة الفلسطينية 
من خال محادثات فلس����طينية � فلس����طينية 
اس����تضافتها العام املاضي اسفرت عن تشكيل 
حكومة وفاق وطني برئاس����ة رامي احلمداهلل 
في يونيو املاضي وذلك بعد انقسام دام سبعة 
اعوام. كما رعت مصر مفاوضات فلس����طينية � 
اسرائيلية غير مباشرة اسفرت عن التوصل الى 
اتفاق لوقف اطاق النار في اغسطس املاضي أنهى 
العدوان االسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف 

آالف الضحايا من القتلى واملصابن، فضا عن 
اخلسائر املادية اجلسيمة. الى ذلك، تقدر احلكومة 
الفلسطينية تكلفة عملية إعادة إعمار غزة ب� 4 
مليارات دوالر أميركي على األقل وقد مت اإلعان 
عن هذا املبلغ بعد قيام مجلس الوزراء برئاسة 
رامي احلمد هلل باملصادقة على اخلطة الوطنية 
لإلنعاش املبكر وإعادة إعمار غزة.  وذكر بيان 
للمركز اإلعامي احلكومي امس أنه مت اعداد هذه 
اخلطة من قبل اللجنة الوزارية العليا إلعادة اعمار 
غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد 
الوطني محمد مصطفى وجلنة فنية مكونة من 
20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقا مكونا من أكثر 
من 200 خبير غالبيتهم في غزة.  وقال مصطفى 
إنه »سنسعى جلمع الدعم الدولي من أجل حتقيق 
رؤيتنا الطموحة والهادفة إلعادة إعمار غزة وذلك 
خال مؤمتر املانحن الذي س����يعقد في القاهرة 
في ال� 12 من أكتوبر املقبل.. مؤكدا »أننا سوف 

نعيد بناء غزة أفضل مما كانت عليه«.

لندن ـ عاصم علي

بعد يوم على نتيجة استفتاء االستقال في 
اسكتلندا، اش����تعلت حرب سياسية بن رئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون وزعيم حزب 
»العمال« املعارض أد ميليباند، على خلفية اشتراط 
األول إجراء تعديل للحكم الذاتي في اجنلترا قبل 
تنفيذ وعده مبنح احلكومة والبرملان االسكتلندين 
صاحيات أوسع. وكان كاميرون وميليباند وزعيم 
»حزب الدميوقراطين األحرار« نيك كليغ وعدا في 
بيان وقعوه، الناخبن االسكتلندين بصاحيات 
أكبر حلكومتهم وبرملانهم، في حال صوتوا ضد 

االستقال.
إال أن كامي����رون، وف����ور إع����ان تصويت 
االسكتلندين ضد االستقال، وضع شرطا إلرضاء 
بعض نواب حزب »احملافظن« احلاكم وناخبيه 
االجنليز، بإجراء تعديات دستورية تسمح لنواب 
اإلقليم اإلجنليزي وحدهم باالقتراع في شؤونه، 

دون االسكتلندين.
ومبا أن غالبية نواب اس����كتلندا في مجلس 
العموم البريطاني هم من حزب العمال، اعترض  
ميليباند على إعان كاميرون، ما اعتبر تنصا 
سياسيا من الوعد الذي أثر في آراء بعض الناخبن. 
وسارع رئيس الوزراء االسكتلندي املستقيل ألكس 
ساملوند الى حتذير كاميرون وميليباند من خطورة 
التنصل من وعديهما في حكم ذاتي موس����ع في 
اسكتلندا. وكان ساملوند قدم استقالته من رئاسة 
احلكومة، بانتظار إجراء حزبه انتخابات الختيار 
خليفة له بعد »نكسة االستفتاء« بتصويت %55 

ضد االستقال و45% معه.
وفي السياق ذاته، وقعت إشكاالت بن مؤيدين 
لاس����تقال ومعارضن له في مدينة غاس����كو 
االسكتلندية، في حن دعت امللكة اليزابيث الثانية 
في بيان لها الى الهدوء والتحمل بعد االستفتاء 
املصيري الذي شهده اإلقليم الشمالي في اململكة 

املتحدة.

وزارة التربية والتعليم تعلن توقف الدراسة

اتفاق الهدنة يواجه صعوبة التطبيق في صنعاء
صنعاء � أ.ف.پ: يواجه اتفاق الهدنة الذي 
أجرت األمم املتحدة مفاوضات في شأنه صعوبة 
في ترجمته واقعا ملموس���ا في صنعاء التي 
بدت أمس مدينة مقف���رة في أعقاب صدامات 
دامية ب���ن احلوثين واملقاتلن املدعومن من 
اجليش. وال تزال الرحات الدولية معلقة الى 
مطار صنعاء الواقع في شمال العاصمة اليمنية 

حيث املعارك مستمرة.
ال���ى ذلك، قال الرئي���س اليمني، عبد ربه 
منصور هادي، امس، إن اخليار األس���لم إزاء 
األزمة احلالية في الباد هو »ضرورة االصطفاف 
من أجل الدفاع عن صنعاء واجلمهورية والوحدة 
والدميقراطية واحلوار الوطني«، حسب وكالة 

األنباء الرسمية.

وأضاف هادي خال لقائه باللجنة العامة 
حلزب املؤمتر الشعبي العام )يشغل أمانته(،ان 
»املفاوضات مع جماعة احلوثي )أنصار اهلل( 
لم ت���أت بجديد«، متابعا أن اجلماعة »فاجأت 
صنعاء بامليليشيات املسلحة واملدججة مبختلف 
األسلحة اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة وهي 

تضرب هنا وهناك«، وفق املصدر ذاته.
وأضاف أن »االعتداء على محطة التلفزيون 
الوطنية أبشع تصرف همجي تتعرض له هذه 

املؤسسة الوطنية«.
في غض���ون ذلك، أعلن���ت وزارة التربية 
والتعليم اليمنية عن توقف الدراسة في جميع 
مدارس أمانة العاصمة صنعاء ابتداء من اليوم 

وحتى إشعار آخر.


