
االحتاد األوروبي: مقاطعة صربيا لكوسوڤو »ال معنى لها«
 بلغراد ـ د.ب.أ: قال مقرر االحتاد األوروبي لصربيا جيلكو كاسني امس إن قرار رئيس صربيا بوريس تاديتش مبقاطعة 
األحداث الدولية التي تشارك فيها كوسوڤو »ال معنى لها«، وكان تاديتش قد تغيب األسبوع املاضي عن قمة إقليمية عقدت 
في وارسو شارك فيها أيضا الرئيس األميركي باراك أوباما نظرا ألنه جرى متثيل اإلقليم الصربي السابق من خالل رئيسه 
أتيفيت جاهجاجا، وكانت الواليات املتحدة قد أيدت بقوة انفصال كوسوڤو عن صربيا في عام 2008. وقال كاسني في مقابلة 
مع صحيفة »داناس« اليومية، التي تصدر في بلجراد، إنه من خالل ذلك فشل »تاديتش في معاقبة أوباما إذا كان ذلك ما نوى 
القيام به وأرسل أيضا مؤشرا خاطئا لپولندا«. وقال كاسني: »أعتقد أنه ال معنى له أن جنادل فيما إذا كانت پولندا قد تدعو أو 
ال تدعو أحدا كضيف«، مشددا على أهمية أن »تتفهم صربيا أن العالقات الطيبة مع كوسوڤو تأتي لصالح صربيا«.
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عربية وعالمية
الرياض قادت وساطة بني احلكومة واألحمر.. وتعرض استضافة جرحى اجلانبني ألسباب إنسانية

صالح أصيب بشظية قرب قلبه وتضارب األنباء حول نقله إلى السعودية للعالج
رغم الضغ����وط الدولية املتنامية 
عليه، يواجه انشقاقات جديدة في 
صفوف جيشه فقد أعلن قائد الفرقة 
املدرعة ال� 33 في اجليش اليمني 
اجلنرال جبران يحيى احلاشدي 
امس انضمامه الى صفوف املعارضة 
املناهض����ة للرئيس، وفق مصدر 

عسكري.
وق����ال املصدر العس����كري ان 
اجلنرال احلاشدي أعلن في تعز 
انشقاقه بعدما استدعى، بضغط 
من مجموعة ضباط وجنود، قوات 
كانت أرسلت خالل اليومني املاضيني 
الى وسط تعز لقمع املتظاهرين 
املناهضني للنظام. واضاف املصدر 
ان »الضب����اط واجلن����ود أعلنوا 
رفضهم االمتثال لألوامر بإطالق 

النار على احملتجني« في تعز.
كذلك، عمد اجلن����ود الى طرد 
ضابط في الفرق����ة املدرعة ال� 33 
هو اجلنرال احم����د حنظل بعدما 
رفض االنشقاق، بحسب املصدر 

نفسه.
ويأتي انضم����ام الفرقة ال� 33 
الى املعارضة بعد انشقاق الفرقة 
املدرع����ة األولى بقي����ادة اجلنرال 
علي محسن في مارس في شمال 
البالد، وهي تسيطر على جنوب 
غرب اليمن برمته والذي يش����مل 
باب املندب واملناطق الس����احلية 
اجلنوبية على البحر االحمر وقسما 
من خليج ع����دن. وأعلنت منظمة 
»تريانغل جينيراسيون اومانيتير« 
غير احلكومية امس انها سحبت من 
اليمن 7 موظفني فرنسيني بعدما 
تعرض 3 من زمالئهم الفرنسيني 
لعملية خطف محتملة االس����بوع 
املاضي. وحملت أعمال العنف في 
اليمن أملانيا على إغالق سفارتها 

واالحتاد األوروبي على تنش����يط 
آلية مساعدة وتنسيق إجالء الرعايا 

األوروبيني من هذا البلد.
من جهتها أعربت روسيا عن 
الفظيعة«  قلقها »للحرب األهلية 
الدائرة في اليمن ودعت السلطات 
اليمنية الى احلوار وقبول خطة 
اقترحه����ا مجلس  التي  الس����الم 
التعاون اخلليج����ي وتنص على 

تنحي الرئيس صالح.
ونقلت وكالة انباء ريا نوفوستي 
الروس����ي  عن وزي����ر اخلارجية 
سيرغي الفروف قوله »ما يحصل 
هناك فظيع. ليس����ت حربا اهلية 
فحسب انها اسوأ احلروب االهلية« 
الى ذلك، كش����ف موقع الكتروني 
ميني امس قيام السعودية بوساطة 
لوقف إطالق النار املس����تمر منذ 
أسبوعني بني قوات الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح والزعيم القبلي 

صادق األحمر.
ونق����ل موقع »م����أرب برس« 
املستقل عن مصادر مطلعة قولها 
»ان وساطة سعودية قادها ولي 
العهد األمير سلطان بن عبدالعزيز 
مساء امس االول متكنت من التوصل 
لعقد هدنة لوقف إطالق النار بني 
قوات الرئيس علي عبداهلل صالح 

وأنصار الشيخ صادق األحمر«.
وأوضح����ت املص����ادر أن هذه 
الوساطة تقضي بأن يوقف الطرفان 
إطالق النار في جميع جبهات القتال 
بينهما حيث تواصل األمير سلطان 
بن عبدالعزيز مع الرئيس صالح 
والشيخ صادق األحمر اللذين التزما 

بوقف إطالق النار.
وحس����ب املوقع فقد اشترط 
الشيخ األحمر على األمير سلطان 
بأنه سيلتزم بالهدنة في حال التزام 

النار، مؤكدا  صالح بوقف إطالق 
أنه س����يرد في حال إطالق صالح 
للنار. الى ذلك، اتهم الس����كرتير 
اليمني احمد  الصحافي للرئيس 
صوفي الواليات املتحدة األميركية 
بالوق����وف وراء »عملية انقالب« 
ضد الرئيس علي عبداهلل صالح 
واخلارجية األميركي����ة اعتبرت 
االته����ام »كالما س����خيفا«. واتهم 
صوفي لي����ل أمس االول الواليات 
املتحدة بتدبي����ر عملية »انقالب« 
على الرئيس صالح والوقوف وراء 

»محاولة اغتياله«.
وقال في تصريح صحافي »إن 
ما حدث لصالح من قصف« سيدعو 
الى أن  السيدة هيالري كلينتون 
تبتهج كثيرا ألنها اس����تطاعت أن 
تدبر انقالب����ا وتدبر أيضا اغتياال 
وبات الرئيس صالح هدفا مباشرا 

للواليات املتحدة«.
من جانبه وصف املتحدث باسم 
اخلارجي����ة األميركية مارك تونر 
اته����ام الوالي����ات املتحدة خاصة 
أوباما  ب����اراك  الرئيس األميركي 
ووزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 
بالوقوف مباشرة وراء التحريض 
على قتل واالنقالب على الرئيس 
صالح بأنه كالم سخيف. وقال إن 
تركيز الواليات املتحدة في الوقت 
احلال����ي ينصب على التعاون مع 
احلكومة اليمنية والرئيس اليمني 
من أجل املضي قدما في تنفيذ عملية 
انتقالية دميوقراطية منظمة وهادئة 
وسلمية للسلطة، يجب أن تتم عبر 
توقيع الرئيس اليمني على االقتراح 
املقدم من مجلس التعاون اخلليجي 
انطالقا إلى مستقبل دميوقراطي 
أفض����ل يحقق تطلعات الش����عب 

اليمني.

تعز وصنعاء ما أسفر عن سقوط 
عدد من القتلى.

وأمس اس����تمر تبادل إطالق 
النار متقطعا ف����ي حي احلصبة 
الذي شهد لليلة  ش����مال صنعاء 
التوالي اشتباكات  اخلامسة على 
عنيفة بقذائف الهاون والصواريخ 
بحسب شهود عيان وأفادت مصادر 
طبية بأن مدنيا قتل واصيب آخرون 

بالرصاص او بشظايا قذائف.
واستمر س����كان حي احلصبة 
واألحياء املجاورة في الفرار بسبب 
انقطاع املي����اه والتيار الكهربائي 

جراء أعمال العنف.
وفي تعز عل����ى بعد 270 كلم 
جنوب غرب صنعاء، دارت معارك 
بني قوات الرئيس اليمني ومسلحني 
كانوا يتولون حماية مئات احملتجني 
في ساحة احلرية حيث مت تفريق 
معتصمني بالقوة االثنني املاضي ما 
أسفر عن سقوط اكثر من 50 قتيال 

بحسب ما افاد شهود عيان.
ودعت املعارضة اليمنية الدول 
الى  الدولية  »الشقيقة« واألسرة 
»التحرك إلنقاذ اليمن وشعبه من 
أتون حرب أهلية«، ودانت »املنحى 

ال����ذي اتخذته املعارك  اخلطير« 
اثر الهجمات على »منازل سكنية 
والقصر الرئاسي ومنشآت حيوية« 
في البالد داعية الى »الكفاح السلمي 

والدميوقراطي«.
وفي اجلنوب قتل 10 اشخاص 
ه����م 6 عس����كريني و4 عناص����ر 
مفترض����ني من القاع����دة اجلمعة 
املاضية في جت����دد اعمال العنف 
في مدينة زجنبار التي يس����يطر 
عليها متطرفون بحسب مصادر 

عسكرية.
التنحي  الذي يرفض  وصالح 

صنع����اء � وكاالت: قالت هيئة 
البريطانية )بي.بي.سي(  اإلذاعة 
أم����س ان الرئي����س اليمني علي 
عب����داهلل صالح أصيب بش����ظية 
استقرت قرب قلبه وبحروق من 
الدرجة الثانية في الصدر والوجه 

أثناء الهجوم على قصره.
وأضافت هيئة اإلذاعة البريطانية 
أنها علمت من »مصادر قريبة من 
الرئيس« ان ش����ظية يبلغ طولها 
حوالي 7.6 سنتيمترات استقرت 
حتت قلبه، مؤكدة أنه لم يتضح 
هل سيحتاج الرئيس اليمني الى 

جراحة.
الى ذل����ك، تضارب����ت األنباء 
الى  اليمني  الرئيس  انتقال  حول 
الس����عودية للعالج فيه����ا، وقال 
تلفزيونا »اجلزيرة« و»العربية« 
نقال عن مصادر مينية وسعودية 
ان الرئي����س اليمني علي عبداهلل 
صال����ح توجه أمس ال����ى اململكة 
العربية الس����عودية لتلقي عالج 
طبي، وأعلن مصدر س����عودي ل� 
»رويترز« أنه من املتوقع وصول 
الرئيس اليمني إلى الرياض خالل 
ساعات، إال أن نائب وزير اإلعالم 

اليمني نفى تلك التقارير.
إلى ذلك مت نقل رئيس الوزراء 
اليمني علي محمد مجور ورئيس 
الراعي  الن����واب يحي����ى  مجلس 
ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز 
الوزراء  عبدالغني ونائب رئيس 
للش����ؤون الداخلي����ة صادق امني 
الدفاع  ابوراس ونظيره لشؤون 
واألمن راشد محمد العليمي، الى 
الس����عودية لتلقي الع����الج التي 
عرضت استضافة جرحى القوات 
احلكومية وقوات آل األحمر ألسباب 
إنسانية، فيما جتددت املواجهات في 

)أ.ف.پ( متظاهرون يطالبون بإسقاط صالح خالل مسيرة احتجاجية في صنعاء  

تقرير إخباري

صنعاء ـ أ.ش.أ: دانت صحيفتا »الثورة« و»اجلمهورية« 
القصف الذي تعرض له مسجد »النهدين« بدار الرئاسة 

اليمنية والذي استهدف الرئيس علي عبداهلل صالح أثناء 
صالة اجلمعة، وأسفر عن مقتل 7 اشخاص من أفراد 

احلراسة اخلاصة بالرئيس وإصابة عدد من كبار املسؤولني 
اليمنيني، وأكدتا أن احلادث يستهدف أمن ووحدة واستقرار 
البالد. وقالت صحيفة »الثورة« في افتتاحيتها حتت عنوان 

»احلادث اجلبان« إن احلادث ال ميكن وصفه إال بالعمل 
اخلسيس وأن من خطط له وأعد له وأقدم عليه وجترأ على 
ارتكابه يستحيل أن يكون إنسانا أو مسلما أو يحمل ذرة 

من إميان أو خلق أو ضمير. وأضافت إن من دبر ذلك العمل 
الغادر واجلبان ونفذه مستهدفا رمز اليمن وصانع وحدته 
وباني نهضته احلديثة وكبار مسؤولي الدولة بهدف الزج 

بهذا البلد في أتون مستنقع خطير وكارثي من الصعب 
أن يوصف بأنه إنسان أو أنه على عالقة باملعاني األصيلة 
واألعراف احلضارية ألبناء الشعب اليمني الذين ليس من 

سلوكياتهم أو صفاتهم أعمال الغدر واخليانة.
وتابعت الصحيفة إن الرئيس صالح سيظل صمام األمان 
لليمن ووحدته ونهجه الدميوقراطي، ورغم قناعتنا بأن 

من ارتكبوا ذلك الفعل الغادر لن يفلتوا من العقاب وأن يد 
العدالة ستطالهم عما قريب، فإن كل املؤشرات تدل على أن 

من أقدموا على هذه اجلرمية النكراء هم من امتألت نفوسهم 
باألحقاد والضغائن وأرادوا من خالل هذا الفعل اجلبان أن 
ينفسوا عما استوطن في دواخلهم من غل بعد أن شعروا 
أن األقزام سيظلون أقزاما. وفي ختام االفتتاحية وجهت 
الصحيفة كلمتها للجناة قائلة إن من تربى على اخليانة 

والعمالة واالرتزاق سيبقى غارقا في الوحل مرتهنا لنفسه 
الشريرة التي ال يروق لها العيش إال في ظل الفنت واحلرائق 

واخلراب والتآمر والقتل وسفك الدماء وأعمال اإلجرام.
وفي مقال رئيسي بصحيفة »اجلمهورية« اليمنية تعليقا على 
القصف الذي تعرض له مسجد النهدين بدار الرئاسة اليمنية 
أمس، وحتت عنوان »مؤامرة ال حتتاج لتفسير«، قال الكاتب 

عبد امللك الفهيدي إن ما حدث أمس اعتداء غير مسبوق 
كان هدفه إكمال املشروع الذي يسعى إليه االنقالبيون منذ 
أكثر من أربعة أشهر. وأضاف إن هذا التطور الدراماتيكي 

واستهداف مسجد دار الرئاسة أثناء أداء الرئيس وكبار قادة 
الدولة للصالة كان عمال مدبرا ومخططا له ولهدف واضح 

ومعلوم هو اغتيال الرئيس وكبار قادة الدولة وبالتالي إيجاد 
أرضية مالئمة لالنقضاض على السلطة.

وتابع الكاتب رغم أن التحقيقات جارية بشأن احلادث 
لكن مؤشرات املؤامرة واضحة على تورط أوالد األحمر 

وعصاباتهم بشكل مباشر في احلادث، وثمة دالئل كثيرة 
سواء من خالل التهديدات التي أطلقها أوالد األحمر خالل 

األيام املاضية عبر وسائل اإلعالم أو من خالل أفعالهم 
وممارساتهم في منطقة احلصبة. في نفس السياق قال 

الكاتب إن تزامن حادث االعتداء على دار الرئاسة مع ما حدث 
في محافظة »تعز« من محاولة السيطرة على مبنى مديرية 

أمن القاهرة باحملافظة يعطي مؤشرا مهما على خيوط 
مؤامرة نسجت بشكل دقيق، ففي الوقت الذي أعلنت فيه 

قناة سهيل مقتل الرئيس وبدأت تنتشر شائعات عديدة في 
الشارع كان املسلحون التابعون لإلخوان املسلمني ومعهم 

مسلحو أحزاب املشترك )املعارضة( يعتدون على جنود األمن 
وينتشرون في شوارع تعز ويقتحمون املؤسسات احلكومية 
وكأنهم كانوا على علم مبا سيحدث مسبقا. وأكد الكاتب في 

ختام املقال، أهمية أن تكشف األجهزة املختصة بسرعة بقايا 
أبعاد هذه املؤامرة وتتخذ إجراءاتها بحق مدبريها ومنفذيها 
دون تلكؤ ألن املسألة تتعلق مبستقبل شعب وأمة ووطن 

ولم تعد تتعلق برئيس أو قيادات فقط.

صحف مينية تدين
حادث استهداف صالح

»فايننشال تاميز«: الهجوم على صالح وّفر له ذريعة االنتقام

ما مدى تأمني املوانئ اليمنية ضد الهجوم؟
لندن � رويترز: تقول مصادر 
موانئ ومصادر بحرية في اليمن 
ان املوانئ اليمنية عززت األمن في 
األسابيع األخيرة مع تزايد القلق 
الدولي من ان انحدار البالد نحو 
الفوضى قد يش���جع املتشددين 

املتمركزين هناك.
ويعتمد اليمن اعتمادا كبيرا 
على قنوات���ه البحرية من اجل 
اكبر ميناء  التجارة، وعدن هي 
ميني وأحد اكبر املوانئ الطبيعية 
العالم، واملكال ميناء اصغر  في 
يقع في خليج ع���دن، ومن بني 
املوانئ األخرى التي تخدم اليمن 
الصليف واحلديدة واملخا على 
البحر األحمر ومرفأ تصدير النفط 
في الشحر ومرفأ تصدير الغاز 

الطبيعي املسال في بلحاف.
وقال روي فاسي وهو مستشار 
لتطوير املوانئ في ميناء عدن ان 
«االمن في املوانئ وهي بوابات 
اليمن مازالت مسألة ذات أهمية 
الثالث  املوانئ  كبيرة لهيئ���ات 
املسؤولة عن املوانئ، ومت اتخاذ 
إجراءات لتشديد احلدود حول 

املنشآت الرئيسية.
وقال متخصصون بحريون 
يترددون كثيرا على املوانئ انه مت 
وضع حواجز جديدة من األسالك 
الشائكة حول بعض هذه املنشآت 
ومت نش���ر حراس مسلحني عند 
البوابات حيث كان هناك حراس 
غير مسلحني مسؤولني سابقا عن 

نقاط الدخول.

وقالت املصادر ان أفراد خفر 
اليمنيني يواصلون  الس���واحل 
حماية املوانئ في عدن مبا في ذلك 
ميناء املعال وميناء عدن للحاويات 
النفطي.وتقوم س���فن  وامليناء 
مسلحة خلفر السواحل بدوريات 

منتظمة مبنطقة املوانئ.
وقالت مصادر بحرية ان األمن 
في منشآت شركة النفط الكندية 
نيكسني التي تصدر النفط اخلام 
من خالل ميناء الشحر النفطي 

شرقي املكال مكثف.
ومت اختبار تلك الدفاعات من 
خالل هجمات سابقة للمتشددين 
على امليناء م���ن اجلانب البري 
وكان���ت مقاومة بش���كل فعال، 
وتتولى البحرية اليمنية حماية 

امليناء من جهة البحر.
وقالت املصادر ان هناك حماية 
قوية مليناء بلحاف لتصدير الغاز 
الطبيعي املسال ويتولى اجليش 
اليمني الدفاع عنه من جهة البر 
البحرية  الق���وات  كما تتول���ى 

حمايته من ناحية البحر.
وقالت املصادر ان األنشطة 
في املكال اق���ل أهمية لالقتصاد 
اليمني ألن كثيرا من الشحنات 
الب���الد يتم  له���ذه املنطقة من 
التعامل حالي���ا معها من خالل 
عدن واحلديدة، وينظر احملللون 
الى تنظي���م القاعدة في جزيرة 
العرب على انه احدى اجلماعات 
الرئيسية التي ميكن ان تستهدف 

املالحة في باب املندب.

الصحيفة إصرار آل األحمر بأنه ال 
عالقة لهم بالهجوم، وقول حلفائهم 
إنهم يحاولون تفادي االجنرار إلى 
حرب أهلية ي���رون صالح مصرا 
على إشعالها كي يظل في السلطة. 
وتش���ير الصحيفة إل���ى أنه من 
غير الواضح م���ا إذا كان من قام 
بالهجوم هي القوات التابعة للواء 
علي محسن الذي انشق عن صالح 
وانضم لصفوف املعارضة في ابريل 
املاضي، وقام بإرسال قواته حلماية 
املتظاهرين السلميني املعتصمني في 
صنعاء. يذكر ان نائب وزير االعالم 
اليمني عبده اجلنادي صرح، مساء 
اجلمعة، في مؤمتر صحافي حول 
حادث قصف مسجد دار الرئاسة 
بأن الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح بخير وبصحة جيدة ويتلقى 
العالج في مستش���فى مجمع دار 

»الدفاع«. كما اس���تنكر اجلنادي 
الهجوم على املسجد، واصفا الهجوم 
بالعمل غير األخالقي وغير املتفق 
مع الش���ريعة اإلسالمية، وقال ان 
اجلهات املختصة ستقوم بالتحقيق 
مع العناصر املسؤولة عن تفجير 
القصر الرئاس���ة. كما أش���ار قبل 
الى أن  الرسالة الصوتية لصالح 
املؤمتر الصحافي للرئيس اليمني 
مت تأجيله نظرا للخدوش واجلروح 
الطفيفة التي تعرض لها الرئيس، 
وش���دد عل���ى أن الرئيس بصحة 
جيدة، وقريبا ستشاهدونه على 
وسائل اإلعالم. وأضاف ان القوات 
احلكومة تخوض معارك نضالية 
اليمنية مع  في منطقة »زجنبار« 
تنظيم القاعدة، حيث جنحت في 
قتل وإصابة الكثير من العناصر 

اإلجرامية.

لندن:ذك���رت تقارير صحافية 
بريطانية ان الهجوم على القصر 
وفر للرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح الذريعة التي كان يتحينها 
لالنتقام بصورة أكبر، متوقعة أن 
يواجه اليمنيون صراعا متفجرا.

وأشارت صحيفة »الفايننشال 
الى ان إصابة  البريطانية  تاميز« 
الرئي���س اليمني في الهجوم على 
قصره بالعاصمة صنعاء، لن يزيد 
األوض���اع في اليمن إال اش���تعاال 
واستقطابا بينه وبني قبيلة حاشد 
التي ينحدر منه���ا صادق األحمر 
وش���قيقه حمد املعارضان حلكم 
صالح واملتهمان من قبله بتدبير 

الهجوم بغرض اغتياله.
ونقل���ت الصحيفة عن احمللل 
السياس���ي عبد الغن���ي اإلرياني 
حتذيره من أن الهجوم على القصر 
قد وفر لصالح الذريعة التي كان 
يتحينها لالنتقام بصورة كبيرة، 
مضيفا أنه »من املرجح أن يواجه 

اليمنيون اآلن صراعا متفجرا«.
وأفادت الصحيفة بان الهجوم 
جرى بع���د قصف القوات املوالية 
لصالح مقر حمد األحمر، موضحة 
ان أحداث العنف التي جرت اجلمعة 
متثل التصعي���د األخير في حملة 
صالح للتمس���ك بالسلطة بعد أن 
أخل بوعده بتوقيع اتفاق للتنحي 
بوس���اطة من جيرانه في مجلس 
التعاون اخلليج���ي والذين كانوا 
يحاولون تفادي الفوضى في اليمن 
التي تعتبر مقرا ألنشطة تنظيم 
»القاع���دة«. وقالت الصحيفة إنه 
عوضا عن إجراء عملية انتقال سلس 
للسلطة، فإن قوات صالح حتارب 
رجال قبائل موالني لصادق األحمر 
وشقيقه حامد من قبيلة حاشد على 
مدى األيام العشرة املاضية. وتنقل 

)أ.ف.پ( معارضو صالح يتجمعون في ساحة النصر بتعز 

االضطرابات تعيد
200 معلم سعودي من اليمن

»نيويورك تاميز«: بعد إصابة صالح 
احلكومة فقدت قبضتها احلديدية

برلني تغلق سفارتها في اليمن

الرياض � يو.ب���ي.آي: أع���ادت وزارة التربية والتعليم 
السعودية أكثر من 200 معلم سعودي مع إيفادهم للتدريس 
في م���دارس التعليم العام في اليمن بس���بب االضطرابات 

السياسية التي تشهدها البالد في الفترة الراهنة.
ونقلت صحيفة »احلياة« التي وزعت في الرياض أمس 
عن وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون املدرسية د.سعد 
بن س���عود آل فهيد قوله ان الوزارة أعادت توزيع املعلمني 
املعادين من اليمن على إدارات التربية والتعليم في مختلف 

املناطق السعودية مؤقتا حتى تستقر األوضاع هناك.
وأوض���ح آل فهيد أن الوزارة عمل���ت على إعادة معلمني 
س���عوديني للعمل موفدين في املدارس البحرينية عقب أن 
مت إيقافهم لفترة محدودة بسبب االضطرابات التي شهدتها 

البحرين خالل الفترة املاضية. 

نيويورك � أ.ش.أ: اعتب���رت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية، أمس ان إصابة الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح 
خالل هجوم ش���نه مجهولون في محاولة منهم الستهدافه، 
مبثابة فقدان احلكومة اليمنية لقبضتها احلديدية وسيطرتها 

على األوضاع وخاصة في ضواحي العاصمة صنعاء.
وأرجعت الصحيفة األميركية في تقرير بثته على موقعها 
االلكتروني سبب تراجع قوة احلكومة اليمنية الى املظاهرات 
احلاش���دة املتتالية -التي بدأت في الثالث من شهر فبراير 
املاضي واملطالبة بإسقاط النظام � وكذلك تشجيع اجلهاديني 
واجلماع���ات املتمردة على مهاجمة القوات احلكومية. وقال 
مسؤولون مينيون ان الهجوم على املسجد الذي كان يؤدي 
فيه الرئيس اليمني الصالة واسفر عن اصابته يكشف عن دقة 
متناهية في اختيار توقيت العملية ودقة في التصويب على 
الهدف، كما أثار الهجوم العديد من التساؤالت والتكهنات حول 

إمكانية استعمال أسلحة متطورة خالل تنفيذ الهجوم.

فرانكفورت � أ.ف.پ: أعلن���ت وزارة اخلارجية األملانية 
أمس ان أملانيا قررت إغالق س���فارتها في العاصمة اليمنية 
بسبب أعمال العنف في البالد، وأوضحت الوزارة في بيان 
ان املوظفني الباقني في السفارة سيغادرون البالد »في اقرب 
وقت ممكن«، وأضافت »حتى لو ان املعارك في العاصمة ال 
تس���تهدف األجانب مباشرة، اال انها حملت خطورة الوضع 

الراهن وزارة اخلارجية على اتخاذ هذا القرار«.
وكانت برلني أصدرت في 28 فبراير حتذيرا من السفر الى 
اليمن الذي تقصده رعاياها ودعت األملان املوجودين هناك الى 
املغادرة على الفور، الى ذلك استأنفت شركة مصر للطيران 
ام���س رحالتها بني القاهرة و العاصمة اليمنية صنعاء بعد 
توقف استمر يومني إثر اغالق مطار صنعاء بسبب األحداث 

التي يشهدها اليمن حاليا.
وصرحت مصادر مسؤولة بأن رحلة مصر للطيران رقم 
691 أقلعت صباح امس ال���ى صنعاء وعلى متنها 68 راكبا 
فقط، إال أن إغالق مطار صنعاء ليال تس���بب في تأخر إقالع 

الطائرة ألكثر من سبع ساعات.
مشيرة الى أن الطائرة ستنقل خالل رحلة عودتها العشرات 
من املصريني العاملني في اليمن وبعض األس���ر الهاربة من 

األحداث، واليمنيني الراغبني في تلقى العالج مبصر. 

اتهامات ألميركا 
بالوقوف وراء عملية 
انقالب ضد الرئيس 
اليمني و»اخلارجية 
األميركية« تعتبره 

»كالما سخيفا«


