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قالت �ضحيفة اأملانية الحد، اإن تقريراً للمفو�ضية الأوروبية 
ب�ض��اأن التق��دم ال��ذي حت��رزه تركي��ا لالن�ض��مام لالحت��اد 
ال�ض��حافة  تتعل��ق بحري��ة  اإىل م�ض��اكل  ي�ض��ر  الأوروب��ي، 
وا�ض��تقالل الق�ض��اء. واأ�ض��افت ال�ض��حيفة اأن التقرير حتدث 
عن "انتكا�ض��ة كبرة" حلرية ال�ض��حافة، وق��ال اإن القرارات 
القانونية ب�ض��اأن الأمن القومي واحلرب �ضد الإرهاب تطبق 
"ب�ضكل انتقائي وع�ضوائي". ونقلت ال�ضحيفة عن ن�ضخة من 
التقري��ر قولها اإنه "ا�ض��ار اأي�ض��ًا اإىل قلق كب��ر اإزاء اعتقال 
الكث��ر من ال�ض��حافيني الأتراك واإغالق الكث��ر من املنافذ 

الإعالمية منذ حماولة النقالب الفا�ضلة يف 15 متوز.
وانتق��د م�ض��وؤولون اأوروبي��ون حمل��ة القم��ع الرتكي��ة مل��ن 
ي�ض��تبه يف �ض��لوعهم يف حماول��ة النق��الب. ومت اعتق��ال 
اأكرث من 110 اآلف من الق�ض��اة واملعلمني ورجال ال�رشطة 
واملوظف��ني اأو اأُوقف��وا ع��ن العم��ل يف اإطار اإج��راءات يقول 

منتقدون اإنها ت�ضحق املعار�ضة امل�رشوعة.
ويقول احتاد ال�ض��حافيني الأتراك اإن��ه مت اإغالق نحو 170 
�ض��حيفة وجملة وحمطة تلفزيوني��ة ووكالة اأنباء مما جعل 
2500 �ض��حايف عاطل��ني عن العم��ل. وذكرت ال�ض��حفية 
اأن تقري��ر املفو�ض��ية الأوروبية ا�ض��ار اأي�ض��ًا اإىل انتكا�ض��ة 
ل�ض��تقالل الق�ضاء ويقول اإن خم�س الق�ضاة وممثلي الدعاء 
اأُقيل��وا بع��د حماول��ة النقالب. واأ�ض��اف التقري��ر اأن بع�س 
املعتقل��ني احتج��زوا ملدة ت�ض��ل اإىل 30 يوم��ًا قبل مثولهم 
اأمام قا�س اأثناء حالة الطوارئ التي فر�ض��ت يف البالد بعد 
حماولة النقالب. واثار التقرير اأي�ضًا اإىل "ت�ضاوؤلت خطرة 
للغاي��ة" بخ�ض��و�س ت�رشفات احلكومة الرتكية �ض��د اأنا�س 
ت�ض��تبه ب��اأن لهم �ض��الت برج��ل الدين املقي��م يف الوليات 

املتحدة فتح اهلل غولن املتهم بالتحري�س على النقالب.

اعتقال باكستانيان ينتميان لجماعة "عسكر اإلسالم" 
في أفغانستان

الهند تشتري طائرات يابانية بأكثر من 1.5 مليار دوالر

سفاح كارولينا الجنوبية يعترف بقتله 7 أشخاص

تقرير أوروبي: انتكاسة كبيرة 
لحرية الصحافة في تركيا

ننجاره��ار- متابع��ة: اعتقل��ت الق��وات الأمني��ة الأفغاني��ة، الح��د مواطن��ني 
باك�ض��تانيني، ينتميان اإىل جماعة "ع�ضكر الإ�ض��الم"، لدى و�ضولهما اإىل اإقليم 

"ننجارهار" �رشق البالد.
وذك��رت قي��ادة ال�رشطة الإقليمي��ة، اأنه مت اعتقال امل�ض��تبه بهما، خالل عملية 
مبنطقة "اأ�ض��ني"، حيث يعمل اأن�ضار تنظيم داع�س ومتمردون اآخرون على نحو 

وا�ضع، وامل�ضتبه بهما الثنان من �ضكان منطقة خيرب يف باك�ضتان.
وقال��ت �رشط��ة "ننجارهار"، اإن امل�ض��تبه بهم��ا قاما بزيارة اإىل اأفغان�ض��تان، 
للقيام باأن�ضطة مترد هناك"، ومل تعلق اجلماعات املت�ضددة امل�ضلحة املناه�ضة 

للحكومة، ومن بينها طالبان و داع�س على التقرير حتى الآن.
واإقلي��م "ننجارهار" م��ن بني الأقاليم الهادئة ن�ض��بيًا �رشق اأفغان�ض��تان، لكن 
زادت اجلماع��ات املت�ض��ددة امل�ض��لحة املناه�ض��ة للحكومة من اأن�ض��طة التمرد 

موؤخراً يف بع�س من املناطق النائية بالإقليم.

طوكيو- متابعة: قالت م�ض��ادر �ض��حفية ياباني��ة اإن وزارة الدفاع الهندية تنوي 
���رشاء 12 طائ��رة اإنقاذ برمائية من �رشكة �ض��ينمايوا اند�ض��رتيز اليابانية ترتاوح 

قيمتها بني 1.5 مليار دولر و1.6 مليار دولر.
ونقل��ت امل�ض��ادر، الحد، عن م�ض��وؤولني كبار ب��وزارة الدفاع الياباني��ة قولهم اإن 
وزارة الدف��اع الهندي��ة �ض��توافق على ���رشاء 12 طائ��رة يواإ�س2- خ��الل اجتماع 

ملجل�س امل�ضرتيات الدفاعية من املقرر عقده اليوم.
واأ�ضارت امل�ضادر اإىل اأن ال�ضفقة �ضتكون �ضمن مذكرة تفاهم �ضيتم التوقيع عليها 
خ��الل زيارة رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي لليابان من يوم اخلمي�س حتى 
ي��وم ال�ض��بت. وجتري الياب��ان والهند حمادثات ب�ض��اأن هذه ال�ض��فقة منذ اأكرث من 
عامني، و�ضتكون تلك اإحدى اأكرب مبيعات اليابان من العتاد الع�ضكري منذ اأن رفع 
رئي�س الوزراء �ض��ينزو اآبي حظرا ُفر�س قبل 50 عاما على �ض��ادرات ال�ضالح، وهي 

تعك�س العالقات الدفاعية املتزايدة بني البلدين.  

كارولين��ا اجلنوبية- متابعة:' اعرتف تود كوليب، امل�ض��تبه به، الحد، الذي اعتقل 
بعد اكت�ض��اف جثة رجل والعثور على �ض��ديقته مكبلة بالأغالل يف حاوية تخزين 

يف كارولينا اجلنوبية، بقتله 6 اأ�ضخا�س اآخرين.
وجاء هذا العرتاف بعد يوم واحد من اإبالغ كال براون التي مت حتريرها من طرف 
ال�رشط��ة بعد العثور عليها مكبلة داخل��ة حاوية مغلقة، بوجود 4 جثث مدفونة يف 
نف�س املكان. وقال ت�ض��وك رايت قائد �رشطة منطقة �ضبارتانربج اإن كوليب اعرتف 
بقتله 4 اأ�ضخا�س يف متجر للدراجات النارية يف عام 2003 وقاد ال�ضلطات اأي�ضا 

اإىل مكان جثتني اأخريني دفنهما يف منزله بولية كارولينا اجلنوبية.
واأ�ض��ارت راي��ت اإىل اأن املحقق��ني بداأوا عملي��ة تفتي�س املكان بال�ض��تعانة بكالب 
مدرب��ة، ي��وم اخلمي�س، بع��د اأن عرثت ال�رشط��ة على كال ب��راون )30 عاما( وجثة 
�ض��ديقها ت�ضارلز كارفر )32 عاما(. وقالت براون لل�ض��لطات بعد يوم من اإنقاذها 
اإنه��ا �ض��اهدت كوليت وهو يطلق الن��ار على كارفر. واعتقل��ت ال�رشطة كوليب )45 
عام��ا(، وهو م�ض��جل كمرتكب جلرائم جن�ض��ية ويعمل �ضم�ض��ار عقارات، لال�ض��تباه 
بارتكاب��ه جرمية خطف يوم اخلمي�س. وقال م�ض��وؤولون اإن براون وكوليب يعرفان 

بع�ضهما، واإن خطفها مل يكن عمال ع�ضوائيا.

 

اسطنبول- متابعة

جمدت ال�ض��لطات الإ�رشائيلية، قرارها بتو�ضيع امل�ضاحة امل�ضموح بها 
ملمار�ضة مهنة "�ضيد الأ�ضماك"، قبالة �ضواحل جنوبي قطاع غزة، اإىل 
اأج��ل غر معلوم. وقال حممد املقادمة، مدير الإعالم بوزارة ال�ض��وؤون 
املدنية يف ال�ض��لطة الفل�ض��طينية، "اجلان��ب الإ�رشائيل��ي اأبلغنا بوقف 
تنفيذ قراره بدخول ال�ض��يادين مل�ض��افة 9 اأميال بحرية، بعد اأن كان 

من املقرر البدء بتنفيذه م�ضاء الحد".
واأ�ضاف امل�ضوؤول الفل�ضطيني اأن اجلانب الإ�رشائيلي، مل يبلغهم مبوعد 

بدء تو�ضيع م�ضاحة ال�ضيد قبالة �ضواطئ غزة.
من جانبه، قال يوؤاف مردخاي "من�ض��ق اأن�ض��طة احلكومة الإ�رشائيلية 
يف الأرا�ض��ي الفل�ض��طينية" يف ت�رشي��ح ن���رشه ع��رب �ض��فحته عل��ى 
في�ض��بوك: "نحن على ا�ض��تعداد لبدء تنفيذ قرار تو�ضيع املجال البحري 
جن��وب القط��اع يف اأي وق��ت ف��ور قيام اجلان��ب الفل�ض��طيني بالوفاء 
بالتزاماته، واإحداها قيامه بو�ضع �ضفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث 

خروق��ات".    ومل ي�ض��در رد م��ن قب��ل وزارة الداخلي��ة يف قطاع غزة، 
على ما ذكره مردخاي. وعلى �ض��عيد مت�ض��ل، قال ن��زار عيا�س نقيب 
ال�ض��يادين يف قط��اع غ��زة، اإن ال�ض��لطات الإ�رشائيلي��ة اأبلغته��م ع��رب 
وزارة الزراعة الفل�ض��طينية، ب�رشورة و�ض��ع مركب �ضيد، على احلدود 

ال�ضمالية ملنع جتاوز ال�ضيادين امل�ضاحة املقررة.
ومتنع ال�ض��لطات الإ�رشائيلية ال�ض��يادين الفل�ض��طينيني من ال�ضيد يف 

املناطق ال�ضمالية لقطاع غزة، لأ�ضباب تقول اإنها "اأمنية".
وكان��ت اإ�رشائي��ل قد اأعلنت عن قرار تو�ض��يع م�ض��احة ال�ض��يد يف 26 
اأكتوب��ر ، ويت�ض��من الق��رار تو�ض��يع امل�ض��احة الواقع��ة قبالة �ض��واحل 
جنوب��ي قطاع غزة )مدينتي خانيون�س ورفح( من 6 اأميال بحرية يف 

الوقت احلايل اإىل 9 اأميال، ملدة �ضهرين فقط.
ويقول م�ض��وؤولون فل�ض��طينيون، اإن مهنة �ض��يد الأ�ض��ماك، التي يعمل 
بها نحو 4 اآلف �ض��خ�س، تراجعت ب�ض��كل غر م�ضبوق يف غزة، نتيجة 
لرتاج��ع حجم ال�ض��يد اليومي ، ب�ض��بب القيود التي تفر�ض��ها اإ�رشائيل 

على امل�ضاحات التي ي�ضمح لهم بال�ضيد فيها.

يف تط��ور غريب بالن�ض��بة اإىل �ضيا�ض��تها املنفتحة، قالت 
�ض��حيفة فيل��ت ام زونت��اج الأملاني��ة اإن وزارة الداخلي��ة 
الأملاني��ة تريد منع املهاجرين من الو�ض��ول اإىل �ض��احل 
اأوروب��ا املطل على البحر املتو�ض��ط من خالل اعرتا�ض��هم 

يف البحر واإعادتهم اإىل اإفريقيا.
ونقلت ال�ض��حيفة ع��ن متحدثة با�ض��م ال��وزارة، قولها اإن 
"ا�ض��تبعاد احتم��ال الو�ض��ول اإىل ال�ض��احل الأوروبي قد 
يقن��ع املهاجرين بتجنب القيام بهذه الرحلة التي تنطوي 
عل��ى تهديد للحياة، بالإ�ض��افة اإىل اأنها مكلفة يف املقام 

الأول".
وتابعت "يجب اأن يكون الهدف اإزالة الأ�ض��ا�س الذي تقوم 
عليه �ض��بكات تهريب الب���رش، واإنق��اذ املهاجرين من تلك 

الرحلة التي تنطوي على خطر على احلياة".

ويدع��و اقرتاح الوزارة اإىل اإر�ض��ال املهاجري��ن الذين يتم 
اعرتا�ض��هم يف البحر املتو�ض��ط، والذين جاء معظمهم من 
ليبي��ا التي ميزقها ال�رشاع، اإر�ض��الهم اإىل تون�س اأو م�رش 
اأو دول اأخ��رى يف �ض��مال اإفريقيا لتقدمي طل��ب للجوء من 
هن��اك. واإذا قبل��ت طلباتهم للجوء ميكن نق��ل املهاجرين 

ب�ضالم اإىل اأوروبا.
 وقال��ت الوزارة اإنه ل توجد خطط اأو مناق�ض��ات ملمو�ض��ة 
على م�ض��توى الحتاد الأوروبي لهذا القرتاح ولكن �ضا�ضة 

املعار�ضة اأدانوا هذه اخلطة.
وانتقد برند ريك�ض��نجه زعيم حزب الي�ضار املعار�س هذه 
اخلطة واعتربها "ف�ض��يحة اإن�ض��انية وخط��وة اأخرى نحو 
اإلغاء حق اللج��وء". وافاد باأنه يجب تقدمي طلبات اللجوء 
يف اأملانيا ل�ضمان ح�ضول مقدمي الطلبات على م�ضاعدة 
قانونية. وو�ض��ف طريقة معاملة ا�ضرتاليا لالجئني باأنها 

"غر مقبولة متاما".

احل��زب  مر�ض��ح  ال�رشي��ة  اخلدم��ة  رج��ال  اأجل��ى 
الأمريكي��ة  الرئا�ض��ية  لالنتخاب��ات  اجلمه��وري 
دونال��د ترام��ب بعي��دا ع��ن املن�ض��ة خ��الل جتمع 
انتخاب��ي يف مدين��ة "رينو" بولية نيفادا ب�ض��بب 

خماوف اأمنية.
ومتكنت عنا���رش الأمن ال�رشي من ال�ض��يطرة على 
رجل كان يحمل لفتة ُكتب عليها "جمهويون �ضد 

ترامب" بعد ورود مزاعم باأنه كان يحمل بندقية.
وتوق��ف ترام��ب ع��ن خطابه لف��رتة وجيزة و�ض��ط 

حال��ة م��ن اله��رج، وذل��ك قب��ل اأن يع��ود جم��ددا 
لي�ض��تكمل كلمته. وكان مر�ض��ح احلزب اجلمهوري 
اأعل��ن يف وق��ت �ض��ابق اأنه �ض��يزور الولي��ات التي 
تو�ض��ف باأنه��ا معاق��ل للح��زب الدميقراطي قبيل 
النتخاب��ات الرئا�ض��ية املزمع اإجراوؤه��ا الثالثاء 
املقبل يف حماول��ة لإقناع الناخبني بالت�ض��ويت 
ل�ض��احله. و�ض��يزور ترامب بن�ض��لفانيا ومي�ضيغان 
وميني�ض��وتا الت��ي مل يف��ز فيها اجلمهوري��ون منذ 
ع��ام 1972. وكان��ت تقاري��ر حتدثت ع��ن اأن هذا 
ال�ض��خ�س يحمل بندقية. لكن جه��از الأمن ال�رشي 
الأمريك��ي اأعل��ن يف وق��ت لحق ع��دم العثور على 

اأي �ض��الح بعد تفتي�س ال�ضخ�س املوقوف واملكان 
باأكمل��ه. وعندما ع��اد ترامب للمن�ض��ة مرة اأخرى 
قال ترامب"ما من اأحد قال اإن الأمر �ضيكون �ضهال 

بالن�ضبة اإلينا.. �ضكرا لعنا�رش الأمن ال�رشي".
وقال الرجل الذي اأثار هذه ال�ض��جة وُيدعى او�ضنت 
كرايت�س اإنها تعر�س لعتداء حينما اأخرج الالفتة 
الت��ي كان��ت مع��ه. واأ�ض��اف كرايت���س بع��د ه��ذه 
احلادثة: "لقد كررت القول ب�ض��ورة م�ض��تمرة اإنني 
م�ضت�ض��لم، و�ض��خ�س ما كان يحاول خنقي، واأقول 
له��وؤلء الأ�ض��خا�س لي�س معي بندقي��ة، معي فقط 

لفتة".

الداخلية األلمانية تحاول منع الالجئين من الوصول الى أوروبااسرائيل تجمد قرار توسيع مساحة الصيد في بحر غزة

انتخابات الرئاسة األمريكية: إجالء ترامب عن المنصة خالل تجمع انتخابي بسبب مخاوف أمنية
واشنطن- متابعة 

برلين - متابعةغزة -  متابعة

موسكو تختلف مع واشنطن في فهم جدوى الهدنة اإلنسانية في حلب

على اإثر الت�رشيحات التي ادىل بها الناطق با�ض��م اخلارجية 
المريكية، جون كبربي، حول هدنة حلب ال�ضبوع املا�ضي، 
ق��ال الناطق الر�ض��مي با�ض��م وزارة الدف��اع الرو�ض��ية اإيغور 
كونا�ض��ينكوف، اإن ه��ذه ت�رشيح��ات تظه��ر اختالفن��ا م��ع 

وا�ضنطن يف فهم "جدوى" الهدنة الإن�ضانية يف حلب".
وتاأت��ي ت�رشيح��ات كونا�ض��ينكوف تعليق��ا عل��ى م��ا زعمه 
الناط��ق با�ض��م اخلارجي��ة الأمريكي��ة باأن��ه ل توج��د جدوى 
من الهدنة الإن�ض��انية يف مدينة حلب ال�ض��ورية التي اأعلنتها 

رو�ضيا اأكرث من مرة.
وقال املتحدث با�ضم وزارة الدفاع الرو�ضية يوم ام�س الأحد، 
"بالن�ض��بة لن��ا الأولوي��ة هي م�ض��اعدة النا���س، لذلك خالل 
احلرب على الإرهاب الدويل يف �ض��وريا، نويل اهتماما كبرا 
بامل�ض��احلات ب��ني اأط��راف ال�رشاع، واإي�ض��ال امل�ض��اعدات 

الإن�ضانية لل�ضوريني".
واأو�ضح كونا�ض��ينكوف اأن رو�ضيا اأر�ضلت يف الأ�ضهر الأخرة 
اأك��رث م��ن 100 طن من الغ��ذاء والأدوية وامل��واد ال�رشورية 
الأخرى، م�ض��را اإىل اأن هذه امل�ض��اعدات مت ت�ض��ليمها اإىل كل 

�ضكان حلب يف اجلزء الغربي وال�رشقي.
واأ�ض��اف املتح��دث الرو�ض��ي اأن الولي��ات املتح��دة مل تقدم 
لل�ض��وريني حت��ى "فتات اخلبز"، موؤكدا اأن "وا�ض��نطن مل تنفذ 
حت��ى التزامها باتفاقياتها مع رو�ض��يا، ومل ت�ض��لمنا خرائط 
ومعلوم��ات حول املجموعات الإرهابية يف �ض��وريا، مبا يف 

ذلك تنظيما "داع�س" و"جبهة الن�رشة" الإرهابيان.
وق��ال كونا�ض��ينكوف عندم��ا يوث��ق ال�ض��حفيون ا�ض��تهداف 
الأحي��اء املدنية تلق��ي الولي��ات املتحدة بامل�ض��ئولية على 
"جبهة الن�رشة"، وعندما يرد اجلي�س ال�ضوري على م�ضادر 
الن��ران، تتح��دث الولي��ات املتح��دة ع��ن مهاجم��ة اجلي�س 

ال�ضوري للمعار�ضة.
واأو�ض��ح املتح��دث اأن "اجلدوى" مبفه��وم الوليات املتحدة 
ه��ي عندما يكون طابور من ال�ض��احنات املحمل��ة، مير دون 
تفتي�س، حممال باأ�ض��لحة م��ن العيار الثقيل، متجها اإىل اجلزء 

ال�ضمايل من حلب.
واأك��د اأن "اجل��دوى" باملفه��وم الأمريك��ي ل م��كان له��ا يف 

الهدنة الإن�ضانية الأخرة.

بغداد - خاص

تظاهرات للحوثيين احتجاجا عليها..

الخارجية اليمنية: خارطة ولد الشيخ األخيرة ال تلتزم بالقرارات الدولية 
واأ�ض��ار املخاليف ل��دى لقائه نائب وزي��ر اخلارجية 
الرتك��ي اأحم��د  يل��دز عل��ى هام���س اجتم��اع اللجنة 
التنفيذي��ة ملنظمة التعاون  الإ�ض��المي الطارئ على 
م�ض��توى وزراء اخلارجية الذي انعقد الليلة  املا�ضية 
يف مدين��ة ج��دة، اإىل اأن خارط��ة الطري��ق الأممي��ة 
الأخرة   " ل ميكن اأن ت�ضنع �ضالمًا واإمنا �ضتزيد من 

ال�رشاعات والقتتال  الداخلي". 
وج��دد امل�ض��وؤول اليمن��ي، التاأكيد عل��ى اأن "اأي حل 
يثب��ت النق��الب  اأو يكافئ حركات املعار�ض��ة التي 
فر�ض��ت احل��رب عل��ى ال�ض��عب  اليمن��ي ل��ن يكتب له 

النجاح ولن يكون مقبوًل باأي �ضكل من الأ�ضكال". 
واأو�ض��ح نائ��ب وزي��ر اخلارجية الرتكي م��ن جانبه 
دع��م بالده لل�رشعية  يف اليمن واإيجاد حل �ضيا�ض��ي 
ناب��ع م��ن املرجعيات الث��الث املتواف��ق  عليها، مبا 

يحافظ على اأمن وا�ضتقرار ووحدة اليمن. 
ويف ال�ضياق نف�ضه �ضهدت العا�ضمة اليمنية �ضنعاء، 
ال�ضبت، مظاهرات لأن�ضار احلوثيني، وذلك احتجاجا 

على خطة ال�ضالم التي اعدها ولد ال�ضيخ.
 وتظاه��ر اأن�ض��ار احلوثي��ني لالحتج��اج على خطة 
ال�ض��الم التي اأعدها مبعوث الأمم املتحدة، اإ�ضماعيل 
ولد ال�ضيخ، والتي ا�ضتقبلت بتحفظ من طريف النزاع.
وهتف مئ��ات املتظاهرين الذين جتمعوا اأمام فندق 
يقيم فيه الو�ض��يط "ارحل". كما هتفوا "لن ن�ضت�ض��لم 
ولن نر�ض��خ"، رافعني �ض��ور �ض��حايا احلرب و�ضوء 

التغذية، بح�ضب �ضهود.

وقال خالد الو�ض��ايل، اأحد املحتج��ني "موقف الأمم 
املتحدة خمجل". اأما �ضالح ال�رشف، وهو اأحد �ضيوخ 
القبائ��ل، فطل��ب من ول��د ال�ض��يخ اأحمد "اأن ي�ض��مت 
ويغادر" اليمن، م�ضيفا "ل نريدك و�ضيطا لأنك ل�ضت 

حمايدا".
وي�ض��عى ولد ال�ضيخ الذي و�ضل اخلمي�س اإىل �ضنعاء، 
يف زيارة ثانية يف غ�ضون اأ�ضبوع، اإىل اإنهاء احلرب 

الت��ي تدمر اليمن منذ 19 �ض��هرا، وت�ض��ببت يف اأزمة 
اإن�ضانية.

وق��ال يف بي��ان اإنه �ض��يبحث خارط��ة الطريق التي 
اأعده��ا للت�ض��وية ال�ضيا�ض��ية م��ع م�ض��وؤويل "اأن�ض��ار 
اهلل" الذراع ال�ضيا�ض��ي للحوثيني وحلفائهم اأن�ض��ار 

الرئي�س الأ�ضبق، علي عبد اهلل �ضالح.
ون�ض��ت خارطة الطريق على ت�ضويات ع�ضكرية، مثل 

ت�ض��ليم احلوثيني اأ�ض��لحتهم الثقيلة، وان�ضحابهم من 
الأرا�ض��ي الت��ي �ض��يطروا عليه��ا من��ذ 2014، ومن 
�ضمنها �ضنعاء، و�ض��ق �ضيا�ضي يتمثل خ�ضو�ضا يف 
تعي��ني نائب رئي���س جديد وت�ض��كيل "حكومة وحدة 

وطنية".
وخفف �ض��الح لهجته معتربا يف بيان اأن مقرتحات 
جي��دة"  "اأر�ض��ية  ت�ض��كل  املتح��دة  الأمم  و�ض��يط 

"وق��ف  اإىل  ت��وؤدي  اأن  يج��ب  الت��ي  للمفاو�ض��ات 
العدوان والعمليات الع�ض��كرية التي تقودها اململكة 

ال�ضعودية".
وهو بذلك ي�ضم �ضوته ل�ضوت احلوثيني الذين كانوا 
اعتربوا يف نهاية ت�رشي��ن الأول/اأكتوبر اأن خارطة 
الطري��ق توفر اإط��ار تفاو�س م��ع اأنها ت�ض��تمل على 

"اختاللت جوهرية".
يف املقابل ا�ض��تمر رف�س مع�ض��كر الرئي���س عبد ربه 
من�ض��ور ه��ادي ملقرتح��ات الأمم املتح��دة، وي�رش 
خ�ضو�ض��ا عل��ى تطبي��ق ق��رار جمل���س الأم��ن رق��م 
2216 ال��ذي ن���س عل��ى ان�ض��حاب املتمردين من 
الأرا�ض��ي الت��ي �ض��يطروا عليه��ا، واإعادة الأ�ض��لحة 

الثقيلة واملتو�ضطة.
ونظم اأن�ض��ار ه��ادي ال�ض��بوع املا�ض��ي تظاهرات 
يف جن��وب البالد وو�ض��طها لالحتجاج على خارطة 

الطريق املقرتحة.
غر اأن ولد ال�ضيخ اأ�ضار الثنني املا�ضي اأمام جمل�س 
الأم��ن اإىل "دعم دويل وا�ض��ع" ملقرتحاته، ونبه اإىل 
اأن��ه "حان الوق��ت لالأط��راف لتفهم اأن��ه ل ميكن اأن 
يتحقق ال�ضالم بدون تنازلت ول اأمن بدون اتفاق".
كم��ا اأعلن��ت بريطانيا اأنه��ا اأعدت م���رشوع قرار يف 
جمل���س الأم��ن ال��دويل للمطالب��ة بهدن��ة جديدة يف 
اليم��ن وا�ض��تئناف املفاو�ض��ات عل��ى اأ�ض��ا�س خطة 

ال�ضالم املقرتحة من الأمم املتحدة.
وقت��ل نح��و �ض��بعة اآلف �ض��خ�س واأ�ض��يب 35 األفا 
بح�ض��ب الأمم املتح��دة يف النزاع اليمن��ي منذ اآذار/

مار�س 2015.

الجورنال/ متابعة

بعد ان قدم املبعوث اخلا�ص 
للأمم املتحدة ا�سماعيل ولد 
ال�سيخ خارطة الطريق التي 

اعدها موؤخرا، بني وزير 
اخلارجية اليمني عبد امللك 
املخليف انها مل تلتزم قرار 

جمل�ص  الأمن 2216 ال�سادر 
حتت الف�سل ال�سابع واملبادرة 
اخلليجية  وخمرجات احلوار 

الوطني اليمنية. 


