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إضراب يهّز الديبلوماسية الفرنسية للمرة األولى منذ عشرين عامًا
باريسـ  أ.ف.پ: لبى موظفو وزارة 
اخلارجية الفرنسية الذين يشعرون 
بـ«التعب» و«القلــق» و«التهميش» 
دعــوة غير مســبوقة إلــى اإلضراب 
أمس ضد سلســلة مــن اإلصالحات 
الديبلوماســية  تهدد برأيهــم كفاءة 

الفرنسية ومكانتها.
ودعت إلى اإلضراب النادر في قطاع 
يعتمد التكتــم تقليديا وال مييل إلى 
االحتجاج، ست نقابات وجتمعا يضم 

٥٠٠ ديبلوماسي شاب.
وجتمع عشرات من هؤالء املوظفني 
أمام املبنى العريق ملقر وزارة اخلارجية 
في باريس رافعني الفتات كتب عليها 
«الديبلوماسية تنقرض» و«اخلدمة 
العامة في خطر» و«ديبلوماســيون 

مضربون».
وشكل إصالح اإلدارة املدنية العليا 
الذي يريد الرئيس إميانويل ماكرون 
حتقيقه وسيكون له تأثير على احلياة 
املهنية الديبلوماسية، الشرارة التي 
أطلقــت هذه احلركة. لكن في الواقع 

يتصاعد االستياء منذ سنوات.
ويثير هذا اإلصــالح مخاوف من 
أن يؤدي إلى إنشــاء سلك جديد من 
مســؤولي الدولة ويقضي بعدم بقاء 
كبار موظفي اخلدمة املدنية مرتبطني 
بــإدارة معينــة، بــل علــى العكس، 
سيدعون إلى تغييرها طوال مسيرتهم 

املهنية.
ويعتقد املضربون أنهم «غير قابلني 
لعمليــة تبديل» مهامهم ويخشــون 

انتهاء الطابع االحترافي للدبلوماسية 
الفرنسية ثالث أكبر شبكة في العالم. 
وقال السفير مارسيل إسكور الذي 
يعمل منــذ ٣٥ عاما في الــوزارة «ال 
ميكن ألحد أن يصبح ديبلوماسيا بني 
ليلة وضحاها». وإســكور واحد من 
قالئل ذكروا اسماءهم خالل التجمع 

أمام الوزارة.
ويوضح الديبلوماســي والنقابي 
في «الكونفدرالية الفرنسية للعمال 
املسيحيني» (سي اف تي سي) أوليفييه 
دا ســيلفا أن «تراكــم اإلصالحــات 
واالنخفاض املستمر في املوارد يؤديان 
إلى إرهاق وقلق بني املوظفني»، مشيرا 
إلى أن «الغضب كبير بشكل خاص» 

في هذا القطاع.

وقــال جــان باتيســت (٢٨ عاما) 
احملرر في إدارة األمم املتحدة «لدينا 
عبء كبير جدا في العمل وال نحسب 
ساعات عملنا ألننا فخورون جدا بأداء 
هــذا العمل. لكن هناك شــعور بعدم 
االرتيــاح ولدينا انطبــاع أنه ال يتم 

االصغاء إلينا بدرجة كافية».
وهذا الرأي كرره ديبلوماســيون 
شــباب آخــرون طلبوا عدم كشــف 
هوياتهم بذريعــة االحتياط، بعد أن 
اســتثمروا الكثيــر في تعلــم اللغة 
التركيــة أو الصينية أو العمل «ليال 
نهارا» على منطقة أوكرانيا وروسيا.

وفي حــدث غير مســبوق، يعبر 
عدد من الديبلوماســيني والســفراء 
واملدراء اإلقليميني عن دعمهم للحركة 

فــي تغريــدات علــى تويتــر خــالل 
األيــام القليلة املاضية، حتت وســم 

#دبلو٢ميتييه.
وأعلن بعضهم مثل سفيرة البالد 
في الكويت كلير لو فليشــيه أو في 
ســلطنة عمــان فيرونيــك أوالنيون 
أنهم ســيضربون عــن العمل، بينما 
قام آخــرون وبينهم مدير الشــؤون 
السياســية بالــوزارة فيليب إيريرا، 
بإعادة تغريد عمود نشــرته مؤخرا 

مجموعة الديبلوماسيني الشباب.
واملوظفــون  الســفراء  وميلــك 
القنصليون احلق في اإلضراب، لكن 
«بالطبع لن نهدد أبدا حماية مواطنينا 
ومصاحلنا»، حسب دا سيلفا الذي أكد 
«ندعو إلى وقف العمل طاملا أن ذلك ال 

يهدد استمرارية الدفاع عن مصاحلنا».
وأضــاف أن «اإلضراب فــي ذاته 
هــو حــدث»، معتبــرا أنــه «صرخة 
«وزارتنــا  أن  وتابــع  حتذيــر». 
تلفت ويجــب إصالحهــا». وتطالب 
النقابات واملجموعة بتنظيم لقاءات 

ديبلوماسية.
ويعود آخر إضراب شهدته وزارة 

اخلارجية الفرنسية إلى ٢٠٠٣.
وبالنســبة للدبلوماسيني، يطال 
اإلصــالح حوالــى ٧٠٠ منهم بشــكل 
مباشر، وهذا سيؤدي إلى اندماج ثم 
«اضمحــالل» تدريجي بحلول ٢٠٢٣ 
للهيئتني التاريخيتني للديبلوماسية 
الفرنســية، الســفراء فــوق العــادة 

ومستشاري وزارة اخلارجية.

١٠٠ يوم من الغزو الروسي.. وزيلنيسكي يدعو الغرب 
إلرسال املزيد من األسلحة لدفع احلرب إلى «نقطة حتول»

عواصــم - وكاالت: مــع 
الروســي  الغــزو  جتــاوز 
ألوكرانيا الـــ ١٠٠ يوم، جدد 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي دعوته الغرب إلى 
تكثيف إمدادات األسلحة لبلده 
لدفع احلــرب الطاحنة التي 
تخوضها مع روسيا إلى «نقطة 

حتول» تسمح لها بالفوز.
وأضاف زيلينســكي عبر 
رابــط ڤيديو مخاطبا منتدى 
غلوبسيك ٢٠٢٢ في براتيسالفا 
أن  ســلوڤاكيا  عاصمــة 
االنقسامات في أوروبا أتاحت 
لروسيا فرصا تستغلها، لكنه 
قال إن كييڤ ممتنة ملساعدة 

الغرب حتى اآلن.
وأعلن الرئيس األوكراني أن 
القوات الروسية باتت تسيطر 
على نحو خمس أراضي بالده، 
مبا في ذلك شبه جزيرة القرم 
واألراضي اخلاضعة لسيطرة 
االنفصاليني املوالني ملوسكو 
منــذ عــام ٢٠١٤ فــي اقليــم 
دونباس شــرق البالد. وقال 
زيلينســكي أمام النواب في 
لوكسمبورغ: «هناك نحو ٢٠٪ 
مــن أراضينا حتت ســيطرة 
احملتلني». ويأتي هذا التصريح 
بينما تعزز القوات الروسية 
قبضتها على منطقة دونباس 

شرقا.
واعتبـــــر أن أوكرانيـــــا 
بالفعــل عضــوا  «أصبحــت 
بحكم األمــر الواقع باالحتاد 
األوروبي». وناشــد حلفاءه 
األوروبيني «يجب أن توقفوا 
هذا الفــرد من تدميــر القيم 
األوروبية. إذا لم نتمكن معا 
من وقف هذا الرجل، فهي إذن 
ساعات مظلمة. ساعات مظلمة 
مررنا بها بالفعل في احلرب 
العاملية الثانية»، وذلك دون 
أن يشير باالسم إلى الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني.
ميدانيــا، تضيــق القوات 
علــى  اخلنــاق  الروســية 

فــي  الواقعــة  لوغانســك 
حــوض دونبــاس ســيرغي 
غايداي أن «القوات الروسية 
باتت تســيطر على ٨٠٪ من 
سيفيرودونيتســك» فيمــا 

املعارك مستعرة.
بحسب كييڤ، فإن القوات 
األوكرانيــة حتصنــت فيهــا 
خصوصا في منطقة صناعية 
تتعرض لقصف روسي، كما 
حصــل فــي نهايــة احلصار 
الطويــل ملدينــة ماريوبــول 
االســتراتيجية، التي سيطر 
عليها الــروس أواخر أبريل، 

بعد تدميرها.
وأقر زالوجني خالل اتصال 
هاتفي مع رئيس هيئة األركان 
الفرنســية اجلنــرال تييري 
بورخارد «يتمتع العدو بتفوق 
عمالني على صعيد القصف 

الغذائية العاملية الناجمة عن 
احلرب، حتاول الدول الغربية 
تشــغيل املوانــئ األوكرانية 
املطلــة علــى البحر األســود 
والسيما مرفأ اوديسا (جنوب) 
الرئيســي لتصديــر  املنفــذ 
اإلنتــاج الزراعــي األوكراني 
من أجل تنشــيط صــادرات 
احلبوب التي تعتبر أوكرانيا 
أحد املنتجني الرئيســيني لها 

في العالم.
مــن جهة أخــرى، حذرت 
روســيا أمــس مــن أن قرار 
االحتــاد األوروبــي التخلــي 
جزئيــا وتدريجيا عن النفط 
الروسي ستؤدي على األرجح 
إلى زعزعة اســتقرار أسواق 
الطاقة العاملية، ووصفته بأنه 
خطوة «مدمرة للذات» قد تأتي 
بنتائج عكسية على التكتل.

املدفعــي». وأكــد اجلنــرال 
األوكراني «يطرح ذلك مسألة 
انتقــال قواتنا بأســرع وقت 
ممكن إلى اســتخدام أسلحة 
كتلــك املتوافرة لــدى حلف 
شمال األطلسي. سيؤدي ذلك 

إلى إنقاذ أرواح».
وتخسر القوات األوكرانية 
يوميا ما قد يصــل إلى مائة 
جنــدي على ما أكــد الرئيس 
األوكرانـــــي فولودوميـــــر 
زيلينســكي فــي مقابلــة مع 
الوسيلة اإلعالمية األميركية 
«نيوزماكس» نشــرت أمس 
األول. وقال الرئيس: «الوضع 
في الشرق صعب للغاية (..) 
نخسر ٦٠ إلى ١٠٠ جندي يوميا 
في القتال فيمــا يجرح نحو 

.«٥٠٠
ولتخفيف تداعيات األزمة 

اتهم موسكو باحتالل ٢٠٪ من أوكرانيا

الدخان يتصاعد جراء اشتداد القتال بني القوات األوكرانية والروسية في منطقة دونباس أمس   (أ.ف.پ)

مدينــة سيفيرودونيتســك 
االســتراتيجية في دونباس 
في اليوم التاســع والتسعني 
للحــرب في أوكرانيا التي قد 
«تستمر ألشهر كثيرة» على 

ما حذرت واشنطن.
وبعد فشل هجوم خاطف 
إلســقاط النظام فــي كييڤ، 
يركز اجليش الروسي جهوده 
للسيطرة على منطقة دونباس 
التي تشــهد حرب استنزاف 
بعد نزاع مستمر منذ ٣ أشهر 
تقريبــا. وقال قائــد القوات 
األوكرانية فاليري زالوجني 
في بيان صــادر عن اجليش 
فجر أمس: «يســجل الوضع 
األصعب في منطقة لوغانسك 
حيث يحاول العدو السيطرة 

على مواقع قواتنا».
وأعلــن حاكــم منطقــة 

«ماكينة القتل» اإلسرائيلية تواصل جرائمها ضد الفلسطينيني
وكاالت:  ـ  عواصــم 
واصــل اجليش اإلســرائيلي 
هجماتــه شــبه اليومية في 
االراضــي احملتلة، حيث قتل 
٤ فلســطينيني علــى االقــل 
برصــاص االحتالل خالل ٢٤ 
ســاعة في حــوادث بالضفة 

الغربية احملتلة.
وقتــل مــا ال يقــل عــن ٣ 
فلســطينيني خــالل عمليــة 
للجيــش اإلســرائيلي فــي 
الضفة الغربيــة، وذلك غداة 
مقتل الصحافية غفران هارون 
حامــد وراســنة برصــاص 
اجلنود اإلســرائيليني، حيث 
زعم جيش االحتالل أنها دنت 
من جندي وهي حتمل سكينا 
بالقــرب من مخيــم العروب 
الفلســطينيني في  لالجئــني 
منطقــة اخلليل فــي جنوب 

الضفة الغربية.
وقتلت قوات االحتالل امس 
فتى فلسطينيا، بعد ساعات 
قالئل من قتلها الشــاب أمين 
محمود محيســن (٢٩ عاما) 
أثنــاء عدوانهــا علــى مخيم 
الدهيشــة في بيــت حلم في 
الضفة، على ما أفادت وزارة 
الصحة الفلسطينية في بيان.
للجيــش  بيــان  وزعــم 
اإلسرائيلي أن «اجلنود الذين 

الغربية في غضون ٢٤ ساعة.
وسجلت الوزارة منذ مطلع 
العام ٢٠٢٢ مقتل ٦٢ فلسطينيا 
وفلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وذكرت مصادر 
محلية ان الشــهيد محيســن 
هو أسير محرر أصيب خالل 
املواجهات التي استخدم فيها 
جيش االحتالل الرصاص احلي 
ردا على رشقه باحلجارة من 

فــي دولة االحتــالل ويصدر 
أزماتــه الداخليــة للســاحة 
الفلســطينية وعلى حساب 

الدم الفلسطيني».
وأتى اقتحام الدهيشة بعد 
ساعات فقط من استشهاد بالل 
قبها (٢٤ عاما) وإصابة ستة 
آخرين اثنــان منهم في حال 
خطيرة بحسب وزارة الصحة 
خالل عملية عسكرية نفذها 
جيش االحتالل مســاء أمس 
االول فــي بلدة يعبد القريبة 
من مدينة جنني ليرتفع عدد 
الشــهداء فــي ٢٤ ســاعة الى 

ثالثة.
وفجرت قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي منــزل ضيــاء 
حمارشــة، منفذ عملية «بني 
براك» قرب تل ابيب، واعتقلت 

والده أحمد حمارشة.
جاء ذلــك بعدما اقتحمت 
قــوات كبيــرة مــن جيــش 
االحتالل بلــدة يعبد ودارت 
مواجهات عنيفة بني املواطنني 
وقــوات االحتالل، استشــهد 
خاللها الشاب بالل قبها (٢٤ 
عاما)، وأصيب ســتة شبان 
آخرين على االقل بالرصاص 
احلي، وصفــت جروح ثالثة 
منهــم باخلطيرة، إضافة إلى 

العشرات بحاالت اختناق.

قبل عشرات الشبان. ودانت 
وزارة اخلارجية الفلسطينية 
جرمية االعدام امليداني البشعة 
التي ارتكبتها قوات االحتالل 
وأدت الى استشهاد محيسن 
مؤكدة في بيان ان التصعيد 
اإلســرائيلي دليــل علــى ان 
«االئتالف االسرائيلي احلاكم 
ينفــذ مخططــات وسياســة 
اليمــني واليمــني املتطــرف 

رت منزل ُمنفذ عملية «بني براك» واعتقلت والده فجَّ

فلسطينيون يشيعون جثمان الشاب بالل قبها الذي قتل خالل اشتباكات مع قوات االحتالل قرب جنني امس  (رويترز)

كانوا ينشــطون فــي املخيم 
العتقال فلســطيني يشــتبه 
بضلوعه في أنشطة عدائية 
قوبلوا باحلجــارة وبعبوات 
ناسفة وبدورهم ردوا بإطالق 

النار والذخيرة احلية».
وبحســب وزارة الصحة 
الفلســطينية فإن محيســن 
هو ثالث فلسطيني يقتل في 
عمليات إسرائيلية في الضفة 

السعودية: التقدمي على العمرة من اخلارج 
إلكترونيًا والتأشيرة ثالثة أشهر

أحزاب تونسية تطلق حملة إلسقاط «االستفتاء»

ترحيب خليجي ودولي بتمديد الهدنة 
في اليمن وسعي أممي إلنهاء النزاع

وكاالت: كشــف وزيــر احلــج والعمــرة 
الســعودي، د. توفيق الربيعــة، عن إطالق 
خدمة إلكترونية للتقدمي على العمرة بعيدا 
عن احلمالت، وميكن التقدمي عليها من خارج 

السعودية.
وقال الوزير إن تأشــيرة الزيارة للعمرة 
تصدر خالل ٢٤ ساعة اآلن. وأضاف أن رؤية 
٢٠٣٠ تســتهدف تسهيل استقبال املعتمرين 
بأعداد أكبر. وأكد د. توفيق الربيعة أن موسم 

حج هذا العام سيســتوعب مليون حاج، مع 
العمل على ضمــان صحة احلجاج. وقال إن 
بطاقة احلج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، 
مشيرا إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في 

تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.
موضحا أن تأشيرة العمرة جرى متديدها 
من شــهر إلى ٣ أشــهر بدون قيود، ما ميكن 
الشــخص التنقــل في كل أنحاء الســعودية 

دون قيود.

تونس ـ وكاالت: أعلنت خمسة أحزاب 
تونســية معارضــة عن إطــالق «احلملة 
الوطنية إلســقاط االســتفتاء» املقرر يوم 
٢٥ يوليو املقبل للتصويت على دســتور 

جديد للبالد.
التيــار  وتعتــرض األحــزاب، وهــي: 
الدميوقراطي واحلزب اجلمهوري وحزب 
التكتل وحزب العمال وحزب املسار، على 
قرارات الرئيس قيس سعيد في ٢٥ يوليو 
املاضي واملرتبطة بالتدابير االستثنائية، 
وما تالها من قرارات بحل البرملان وتعليق 
العمل مبعظم مواد الدستور وحل هيئات 
دستورية وتغيير تركيبة هيئة االنتخابات.
وأعلنت األحــزاب، في مؤمتر صحافي 
مشــترك امس أنها ســتقاطع االســتفتاء 
وستعمل على إسقاطه عبر حتركات على 
األرض والتعبئة ألحزاب أخرى ومنظمات 

من املجتمع املدني.
وستبدأ األحزاب أولى حتركاتها ضمن 
احلملة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر 
هيئة االنتخابات التي جرى تعديل قانونها 
عبر مرسوم رئاســي مهد للرئيس سعيد 

إلعادة تنصيب أعضائها.
وتقول هذه األحزاب إنها ال تدعم فكرة 
العودة إلى فترة ما قبل ٢٥ يوليو «الفاشلة» 
ولكنها ترفض في نفس الوقت السير وراء 

خيار «شعبوي» للرئيس قيس سعيد.
وقالت أمني عام حزب التيار الدميوقراطي 
والنائب في البرملان املنحل غازي الشواشي 

«كما نتقاطع مع الرئيس في بعض اخليارات 
وأيدنــا قرارات ٢٥ يوليــو، كما عارضناه 
فــي تأويل بعض فصول الدســتور ولكن 
نحن حزب دميوقراطي، وال نقبل بتركيز 

ديكتاتورية جديدة في تونس».
وعرض سعيد خارطة طريق سياسية 
تتضمن استفتاء شعبيا على دستور جديد 
يتوقع أن ينقل البالد إلى نظام حكم رئاسي، 
وتنظيم انتخابــات برملانية مبكرة في ١٧ 

ديسمبر املقبل.
ويعتــرض خصــوم الرئيس على هذه 
اخلارطة ويتهمونه بـ«االنقالب على الدستور 

والتخطيط لتعزيز سلطاته في احلكم».
جاء ذلك، غداة اصدار الرئيس ســعيد، 
مرســوما رئاسيا عزل مبوجبه ٥٧ قاضيا 
بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بـ«الفساد 
املالــي واألخالقي والتســتر علــى قضايا 

إرهابية».
ونشر هذا املرسوم الرئاسي الذي حمل 
الرقــم ٥١٦ فــي اجلريدة الرســمية للبالد 
التونســية (الرائد الرســمي)، في ســاعة 
متأخرة من مســاء امس االول، وذلك بعد 
ســاعات قليلــة من تعهد الرئيس ســعيد 

باملضي قدما في «تطهير القضاء».
كما تعهد الرئيس التونســي في كلمة 
خالل اجتماع ملجلس الوزراء بنشر أسماء 
القضاة الذين قال إنهم تعمدوا «تغيير مسار 
قضايا الناس، وتعطيل حتقيقات في ملفات 

إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخالقي».

عواصم ـ وكاالت: رحب 
األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف 
احلجرف، بإعــالن املبعوث 
اخلاص لألمــني العام لألمم 
املتحــدة إلى اليمــن هانس 
امــس بتمديد  غروندبــرغ، 
الهدنة ملدة شهرين إضافيني 
وفق نفــس أحكام االتفاقية 
األصليــة التــي دخلت حيز 
التنفيذ في الثاني من أبريل 

املاضي.
وأكــد األمــني العــام أن 

االتفــاق على متديد الهدنــة يعكس األهمية 
التي يوليها املجتمع الدولي لألزمة اليمنية، 
مثمنا جهود املبعوث اخلــاص لألمني العام 
لألمم وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية 
وكافة األطراف في متديد الهدنة والتي ستثمر 
اســتمرار تهيئة األجواء لألطــراف اليمنية 
لبدء العملية السياسية والوصول إلى سالم 
شامل يحقق األمن واالستقرار في ربوع اليمن 
الشــقيق. وقالت بعثة االحتاد األوروبي في 
اليمن امس إن سفراء االحتاد يرحبون بتمديد 
الهدنــة في اليمــن. وأوضحــت البعثة عبر 
حســابها علــى «تويتر» أن الســفراء عبروا 
عــن أملهم في أن يــؤدي متديــد الهدنة إلى 
وقف دائــم إلطالق النــار، مؤكدين ضرورة 
إعــادة فتح الطرق حول تعــز. وكانت األمم 
املتحــدة، أفادت امس، بأنها تلقت «إشــارات 
ايجابية أولية» مــن طرفي النزاع في اليمن 
حول متديد الهدنة، رغم أن وقف النار الذي 
ساعد على خفض العنف طوال شهرين، كان 
يومه األخير امس من دون اتفاق في األفق.

جاء ذلك بعد اعــالن غروندبرغ، االتفاق 
على متديد الهدنة لشــهرين. وقال في بيان 
نشــره مكتبه، إن أطراف النزاع اســتجابت 
«بشــكل إيجابي» إلى اقتــراح األمم املتحدة 
لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة 

املجــددة حيــز التنفيذ عند 
انتهــاء الهدنة االولى والتي 
انتهــت امــس. وأوضح أنه 
جــرى متديــد الهدنــة وفق 
نفس أحكام االتفاقية األصلية 
التي دخلت حيز التنفيذ في 
الثاني من أبريل املاضي. وقال 
غروندبرغ «شهد اليمنيون 
امللموســة للهدنة  الفوائــد 
خالل الشــهرين املاضيني». 
فقد انخفــض عدد الضحايا 
املدنيني بشكل كبير، ودخل 
املزيد من الوقود إلى اليمن 
عبر ميناء احلديدة، مع اســتئناف الرحالت 
التجاريــة مــن وإلى مطار صنعــاء الدولي، 
بعد ما يقرب من ست سنوات على اإلغالق. 
وأضاف «سأستمر بالعمل مع األطراف لتنفيذ 
وترسيخ عناصر الهدنة كاملة، والتوجه نحو 
حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات 
ومطالب اليمنيني املشروعة رجاال ونساء».

وتابع «ال بــد من اتخاذ خطوات إضافية 
لكي حتقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، ال سيما 
فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحالت 
التجارية. وســتتطلب مثل هــذه اخلطوات 

قيادة ورؤية لليمن كله».
وعبر املبعوث األممــي عن امتنانه لدعم 
املجتمــع الدولي في تنفيــذ وجتديد الهدنة، 
خاصة دعم السعودية وسلطنة عمان وأعضاء 
مجلس األمن الدولي. وقال «األطراف قدموا 
بصيــص أمل بأنــه من املمكن إنهــاء النزاع 

املدمر».
وبينما أعلن املتمــردون واحلكومة عدم 
ممانعتهم في التمديد، إال أنهم وضعوا شروطا 
لذلك. حيث تريد السلطة من احلوثيني رفع 
حصارهــم لتعــز جنوب غــرب البــالد كما 
نصت الهدنــة، فيما يطالــب املتمردون بأن 
تدفع احلكومــة رواتب املوظفني احلكوميني 

في مناطق سيطرتهم.

بعثة االحتاد األوروبي تؤكد ضرورة إعادة فتح الطرق حول تعز

د.نايف احلجرف


