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وفد مصري يصل غزة  وحكومة احلمداهلل  تتسلم مهامها بالقطاع اليوم
غزة - وكاالت: تستعد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية للذهاب إلى قطاع غزة، اليوم، كأول خطوة عملية، بعد 
التفاهمات التي متت بني طرفي االنقسام حركتي »فتح« و»حماس« في مصر، قبل نحو أسبوعني، فيما أكدت 
مصادر رفيعة بحسب وسائل اعالم أن وزير املخابرات املصري، خالد فوزي، سيكون في رام اهلل غدا. وفي 
السياق نفسه، وصل وفد مصري إلى قطاع غزة، امس عبر معبر بيت حانون/ إيرز الواقع أقصى شمالي القطاع 
يضم السفير املصري لدى إسرائيل حازم خيرت وعضوين من جهاز املخابرات العامة هما اللواء همام أبو زيد 
واللواء سامح كامل.

رئيس اإلقليم أدلى بصوته رغم إجراءات الشرطة.. واحلكومة اإلسبانية: دولة القانون فرضت نفسها مبنع االستفتاء

استفتاء كتالونيا حتدى قمع مدريد.. واإلصابات باملئات
الشرطيون انفسهم في مواجهة 
الناشــطني اجلالســني  مئات 
امامهــم الطريــق،  قاطعــني 

فضربوهم بحسب شهود.
وقال جون مــاروري )٢٢ 
عاما - مسعف( ان الشرطيني 
حاولــوا تفريقهــم بطلقــات 
حتذيرية »وحني راوا ان ذلك 
لم ينفع استخدموا هذا« مشيرا 

الى رصاص مطاطي.
وأمــام هذه االحــداث ندد 
الرئيــس الكتالونــي كارلس 
بيغدميونت بـــ »العنف غير 
املبرر« للدولة االسبانية، قائال 
»ان االستخدام غير املبرر وغير 
املعقول وغير املسؤول للعنف 
من جانب الدولة االســبانية، 
لن يوقف ارادة الكاتالونيني« 
وأكــدت اجهزتــه ان ٧3% من 
مكاتب االقتــراع عملت حتى 

النهاية.
فــي املقابل، طالــب ممثل 
فــي  االســبانية  احلكومــة 
كاتالونيا السلطات االنفصالية 
فــي املنطقــة بوضــع حــد لـ 
»مهزلــة« االســتفتاء علــى 

االستقالل.
وقال ممثل احلكومة، انريك 
ميلــو، فــي مؤمتــر صحافي 
ان رئيــس كتالونيــا كارلس 
»بيغدميونــت وفريقــه هــم 
وحدهم مسؤولون عن كل ما 

حصل«.
من جانبه، وفي وقت متأخر 
من أمس، قال رئيس احلكومة 
اإلسبانية ماريانو راخوي ان 
دولة القانون فرضت نفسها 
في كاتالونيــا من خالل منع 
تنظيم اســتفتاء حول تقرير 

املصير حظره القضاء.
وأوضــح فــي كلمــة عبر 
التلفزيــون: »لم يكــن هناك 
اســتفتاء تقريــر مصيــر في 
كتالونيا. دولة القانون تبقى 

قائمة بكل قوتها«.
الى ذلــك، ذكرت احلكومة 
اإلقليمية فــي كتالونيا ان ما 
إجماليه ٧6١ شخصا قد أصيبوا 
في االشــتباكات العنيفة مع 

الشرطة.

نشيد كتالونيا ونهتف »عاشت 
الدميوقراطية«.

وعنــد خروجهــم وجــد 

بالقــوة  االقتــراع  صناديــق 
وانتزعوها منــا ونحن نردد 
نشيد )الس ســاغادورس(« 

الداخل نردد النشيد الكتالوني 
حني ســمعنا قرعا قويا على 
البــاب«. وأضــاف »اخــذوا 

اخذوا معهم ســتة او ســبعة 
صناديق اقتراع.. دخلوا بعد 
ان هشــموا البــاب.. كنــا في 

مارك كاراسكو املكلف مكتب 
االقتراع في رامون لول والذي 
بدا عليه الغضب، قائال »لقد 

برشــلونة - وكاالت: في 
الوقت الذي بدت فيه ســماء 
كتالونيــا ملبــدة بالغيــوم 
السوداء وضاقت باملروحيات، 
انتشــرت عناصــر مكافحــة 
مراكــز  مهاجمــة  الشــغب 
االســتفتاء علــى االنفصــال 
لتصادر صناديــق االقتراع، 
الرصــاص املطاطــي  ودوى 
في ارجاء املدينة، وســط كل 
هــذا وقــف آالف الكتالونيــني 
مــن جيرونــا الــى برشــلونة 
ومن مانريســا الى فيغويراس 
فــي حتد غير مســبوق للدولة 
االسبانية وهتفوا بصوت واحد 
»فوتارمي« )سنصوت(، فكانت 
نتيجة املواجهات سقوط مئات 

االصابات.
وفــي ظــل املوقــف احلرج 
للشرطة الكتالونية التي وجدت 
نفسها ممزقة بني واجب الطاعة 
للسلطة املركزية مبدريد من جهة، 
وقربها لألهالي من جهة اخرى، 
تولت قوات الشــرطة الوطنية 
التصــدي  املدنــي،  واحلــرس 
لالســتحقاق الذي استعدت له 
حكومة كتالونيا سرا ملدة اربعة 
اســابيع رغــم حظره مــن قبل 
احملكمة الدستورية االسبانية، 
متجاهلة بذلك حتذيرات حكومة 

ماريانو راخوي.
ومنــذ ســاعات الصبــاح 
االولــى تدخلت قــوات االمن 
لتمنع اجراء االســتفتاء، من 
برشــلونة الى جيرونا معقل 
رئيــس كاتالونيــا كارلــس 
بيغدميونت حتى انها حاصرت 
املركز الرياضي الذي كان من 
املقرر ان يصوت فيه كارلس، 
ودفعــت النــاس ثم كســرت 
االبواب وصــادرت صناديق 
االقتراع، على مرأى من ناشطني 
كانوا يرددون نشــيد مقاومة 
الديكتاتــور فرانكــو رافعني 
قبضاتهم، لكن كارلس متكن 
فــي وقت الحــق مــن اإلدالء 

بصوته.
الوقــت ذاتــه فــي  وفــي 
مشــاهد  كانــت  برشــلونة 
.. وإصابة أحد الكتالونيني على يد قوات األمن أمام مركز اقتراع رامون لول في برشلونة أمس  )أ.ف.پ(مشــابهة تدور بحسب رواية  قوات االمن تعتقل أحد املصوتني أمام مركز اقتراع سانت جوليا دي راميس أمس 

)أ.ف.پ(  آالف الكتالونيني أمام مدرسة كونسيبسيو في برشلونة لالقتراع بأصواتهم في االستفتاء  

احلوثيون يقتحمون »الصحة« ويعتدون 
على الوزير احملسوب على صالح.. ثم أقالوه

عدن - إياد أحمد

حذر رئيــس احلكومة اليمنية د.أحمد عبيد 
بن دغر الشركات املنتجة للنفط في احملافظات 
واملناطق احملررة جنوب وشرق اليمن من التعامل 
مع ميليشــيات احلوثي وصالــح في العاصمة 
صنعاء، مهددا باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل 
شركة تخالف هذا التوجيه. ووجه بن دغر أثناء 
لقائه أمس األول بالعاصمة املؤقتة عدن القيادات 
العسكرية مبحافظة شبوة جنوب شرق اليمن 
بتفعيل ضخ النفط اخلام عبر األنبوب الواصل بني 
بلوك أربعة عياذ النشيمة، مبحافظة شبوة لرفد 
االقتصاد العام للدولة، واطلع على التحضيرات 
اجلارية إلعادة تشغيل بعض احلقول النفطية 

والغازية في محافظة شبوة النفطية. 

الى ذلك، اقتحمت ميليشيات احلوثي أمس األول 
وزارة الصحة بصنعاء واعتدت على وزير الصحة 
محمد بن حفيــظ املوالي حلزب صالح وأغلقت 
الوزارة. وقالت مصادر محلية »ان عراك نشــب 
أمس في وزارة الصحة بصنعاء بعد اقتحام قيادي 
حوثي يدعى عبدالسالم املداني ومسلحيه مؤمترا 
طبي يرأسه وزير الصحة املوالي لصالح، محمد بن 
حفيظ ويشارك فيه مندوبون من منظمة الصحة 
العاملية، وأعلن املوظفون اإلضراب الشامل عن 
العمل في وزارة الصحة احتجاجا على انتهاكات 
القيادي احلوثي وإشهار السالح في وجه الوزير 
والتهديد باعتقاله«. وفي غضون ذلك نقلت وسائل 
إعالمية تابعة حلــزب صالح عن وزير الصحة 
بصنعاء محمد بن حفيــظ »ان جماعة احلوثي 

أصدرت مساء أمس قرارا بإقالته من منصبه.

عصائب أهل احلق تهدّد مجدداً: بارزاني ال يفهم سوى بالقوة

بعد احلظر.. أربيل تشكو بغداد ملنظمة الطيران الدولية
عواصم - العربية نت - 
وكاالت: كشف عضو اللجنة 
العليــا لالســتفتاء في إقليم 
كردســتان ووزير اخلارجية 
العراقــي الســابق هوشــيار 
زيبــاري في تصريــح لقناة 
احلــدث مســاء امــس األول 
عن جلــوء ســلطات اإلقليم 
إلى تقدمي شكوى ضد بغداد 
الدوليــة للطيران،  للمنظمة 
معتبــرا أن احلظــر اجلــوي 
يعرقــل وصول املســاعدات 
للنازحــني. إلى ذلــك، لفتت 
مواقــع كردية عراقية إلى أن 
احلظر الذي فرض تطبيقه بدءا 
من يوم اجلمعة املاضي منع 

العديد من العمال من العودة 
إلى بلدانهم، مشــيرة إلى أنه 
وبحســب اإلحصائيات، فإن 
»الشركات في إقليم كردستان 
اســتقدمت خالل ١٠ سنوات 
املاضيــة أكثر مــن ٢٠٠ ألف 
عامل أجنبــي وغالبيتهم من 
بنغالدش«. يذكر أن سلطات 
مطار أربيل كانت أعلنت سابقا 
أن آخــر رحلة جوية غادرت 
املطار كانت مساء اجلمعة، مع 
تطبيق احلظر الذي فرضته 
حكومة العــراق. في املقابل، 
أكد ســعد احلديثي، املتحدث 
باسم رئيس الوزراء العراقي 
حيــدر العبادي امــس االول 

أنه »ســيتم قريبا اســتكمال 
الالزمــة للتعامل  اإلجراءات 
مع أزمة االستفتاء«، مؤكدا أن 
لدى بغداد »خيارات سياسية 
واقتصادية وجتارية« للتعامل 

مع األزمة
وأوضح احلديثــي قائال: 
»ال نريــد أن نصل إلى مجرد 
التفكير في احلل العسكري«.

واعتبر أن »املدخل الوحيد 
للحوار مع كردستان هو اإلقرار 
بوحــدة البالد.. والعودة إلى 
الدســتور العراقي«، كاشــفا 
أن احلكومة العراقية طالبت 
اإلقليم مرارا بتطبيق الدستور 
»دون جدوى«. وأضاف: »بغداد 

ظلت ملدة أربعة أشــهر وهي 
تدعو اإلقليم العتماد الدستور 
العراقــي كمرجعيــة حلــل 
األزمة«. وشدد احلديثي على 
أنه »ال يوجد نص دستوري 
يسمح إلقليم كردستان بتنظيم 
االستفتاء.. الدستور العراقي 
حصر امللفات الســيادية بيد 

احلكومة االحتادية«.
جــددت  جانبهــا،  مــن 
ميليشيات احلشد تهديداتها 
باســتخدام القــوة ضد إقليم 
كردســتان، وأعلــن زعيــم 
أهــل  ميليشــيات عصائــب 
احلــق قيس اخلزعلــي قدرة 
امليليشــيات على اســتعادة 

األراضي التي ســيطر عليها 
رئيس إقليم كردستان العراق، 

مسعود بارزاني في شهر.
وأعلن اخلزعلي، في كلمة 
له خالل حضوره مجلس عزاء 
امس األول في النجف، بحسب 
مــا أوردت قنــاة الســومرية 
العراقيــة، أن »األراضي التي 
اســتحوذ عليها رئيس إقليم 
علــى  قــادرون  كردســتان 
استعادتها بشهر واحد«، مشيرا 
إلى أن »الذي ال يفهم ســوى 
منطــق القوة يجب أن يعامل 
املنطــق، والعراقيون  بــذات 
بشجاعتهم قادرون على هزمية 

االنفصاليني«.

مقتل امرأتني طعناً مبحطة قطارات مارسيليا الرئيسية.. ومصرع الطاعن على يد العسكريني

اإلرهاب يضرب مجدداً من بوابة كندا.. طعن شرطي وإصابة 4 بعملية دهس
عواصــم - وكاالت: عادت حوادث الدهــس والطعن اإلرهابية 
لتضرب من جديد من بوابتي كندا وفرنسا، ففيما طعن رجل 
امرأتني حتى املوت مبحطة القطارات الرئيسية مبرسيليا )سان 
شارل( قبل ان يقتله عسكريون، فتحت الشرطة الكندية امس 
حتقيقا في »عمل ارهابي« بعد ان تعرض شــرطي للطعن بيد 
شخص قام بعدها بدهس عدد من املارة ما ادى الى اصابة اربعة 

أشخاص آخرين في ادمنتون في غرب كندا.
وبدأ العمل اإلرهابي في كندا مساء امس األول، عندما صدمت 
سيارة حواجز ودهست شرطيا خالل ادائه خدمته، ثم خرج رجل 
منها وطعن الشرطي مرارا قبل ان يفر، وفق شرطة ادمنتون.

وقبيل منتصف الليلة ذاتها، وبعد التعرف عليه عند احد احلواجز، 
جنح املشتبه به بالهرب على منت حافلة دهس بواسطتها عددا 
من املارة في محلتني ما ادى الى اصابة اربعة اشخاص، واكتفت 
الشــرطة بإعالن انها أوقفت شخصا يبلغ من العمر نحو 30 
عاما بدون إعطاء اي تفاصيل حول هويته، مضيفة أن املهاجم 
كان يضع علم داعش على املقعد األمامي لسيارته. وفقد السائق 
الســيطرة على حافلته التي انقلبت بحسب ما أوردت محطات 

التلفزة احمللية نقال عن شهود عيان.
واعلن رود كنيتش، متحدث باسم الشرطة الكندية في املدينة 
خالل مؤمتر صحافي، امس أنه مت توقيف املهاجم، ومت التعامل 

مع الهجوم على أنه »عمل إرهابي«.
وأكد أن إصابة الشرطي ليست حرجة.

وأضاف رود أن التحقيقات األولية تشير إلى أن املهاجم تصرف 
بشكل فردي. كما أكد ما سبق أن نشرته وسائل إعالم محلية 
من أنه مت العثور على علم داعش في الســيارة الكبيرة، وهي 

شاحنة بيضاء.
وأضاف رود قائال: »إنه بعد أن عمد املهاجم إلى طعن الشرطي، لم 
يتوقع أن ينطلق بشاحنة بسرعة جنونية من أجل دهس املارة«.
كما أشــار إلى أن املهاجم كان معروفا للشــرطة، إال أنهم لم 
يتوقعــوا وقوع هجوم مماثل. وأفــاد رود بأن املهاجم صدم 
الشرطي بسيارته، »دافعا« إياه 15 قدما في اجلو. بعدها ترجل 
من سيارته وطعنه عدة مرات. ثم الذ بالفرار مشيا على األقدام 

متوجها شماال نحو شارع 92، حيث استقل شاحنة بيضاء.
وتابع قائــال: »إنه مت تعميم ـ معلومات أمنية ـ عن الســيارة 
والسائق على جميع نقاط التفتيش، وبعد عدة ساعات أوقفت 
الشــاحنة عند احد احلواجز، وتعرفت الشــرطة على السائق، 

فألقت القبض عليه«.
واعرب رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو عن »قلقه واستيائه 
البالغني حيال هذه املأساة« مشــيرا الى »اعتداء ارهابي« على 

»شرطي واشخاص آخرين ابرياء«.
وأضاف »لن ندع التطرف العنيف يسيطر على مجتمعاتنا«. 

ويذكر األمر باالعتداءات دهسا بواسطة سيارات او حافالت في 
عدد من العواصم االوروبية وكندا ال ســيما عملية دهس في 

)العربية نت(كيبيك في اكتوبر 2014 ادت الى مقتل عسكري. انقالب حافلة االرهابي بعد ان فقد السيطرة عليها    


