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عواصــــمـ  رويترزـ  يو. بي. آي: حث جو بايدن نائب الرئيس األميركي 
الزعماء العراقيني خالل سلسلة من االتصاالت الهاتفية امس األول على انهاء 
مأزق القانون االنتخابي الذي أدى الى وقف االستعدادات لالنتخابات. وقال 
مسؤول كبير باالدارة األميركية ان واشنطن متفائلة بالتوصل التفاق مبدئي 
بشأن قانون االنتخابات العراقي يسمح باجراء انتخابات عامة وبانتخاب 
برملان جديد بحلول 15 مارس عندما تنتهي فترة املجلس احلالي، ومبا يتيح 
لواشنطن سحب قواتها وفق اجلدول املوضوع لذلك. واضاف املسؤول ان 

املسؤولني العراقيني يعملون لتأمني احلصول على موافقة نهائية على االتفاق 
من اجلماعات السياســــية الشيعية والســــنية والكردية. وقال املسؤول ان 
»الدور األميركي على االرض ومن خالل نائب الرئيس هو التشجيع والبناء 
والعمل كشاهد ودي للمفاوضات«. وفيما ينتظر أن يزور العراق نهاية العام، 
اثنى بايدن على الزعماء العراقيني و»شجعهم على االنتهاء من ترتيب يكون 
عادال لكل االطراف ويسمح باالنتخابات العامة مثلما يرغب الشعب العراقي 

وكما مت حتديد خطوطه العريضة في الدستور العراقي«.

واشنطن تحث العراقيين على إنهاء المأزق االنتخابي لتسهيل سحب قواتها

 الرياض تعلن »السيطرة« على جبل الدود اإلستراتيجي
عواصم ـ أ.ف.پ: أعلن مســــاعد وزير الدفاع والطيران الســــعودي 
األمير خالد بن ســــلطان بن عبدالعزيز استعادة السيطرة على منطقة 

جبل الدود االستراتيجية.
وقــــال األمير خالد بن ســــلطان بن عبدالعزيز أثنــــاء زيارة تفقدية 
للقوات السعودية على احلدود مع اليمن »ان القوات املسلحة سيطرت 
على جبل الدود وقممه بصورة كاملة« مشددا على أن هذه املنطقة هي 

»من اهم املناطق استراتيجيا«.
وقال االمير خالد »ان القوات املسلحة تنفذ ما امر به خادم احلرمني 
الشــــريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود القائد األعلى للقوات 
املسلحة وهو تطهير كل شبر في أرض الوطن، وعدم االعتداء على أحد 
ولو بشــــبر واحد«. واضاف محذرا »أي شــــخص أو متسلل، أو قناص 

يدخل هذه املنطقة، فإن أمامه القتل أو االستسالم«.
واعلن عن »أســــر قرابة 75 أثيوبيــــا و70 صوماليا خالل العمليات 
العســــكرية على الشريط احلدودي«، مشــــيرا الى »أنه سيتم التحقيق 

معهم«. وذلك بهدف التأكد من عالقتهم بـ »العصابات املخربة«.
ولم يوضح ما اذا كان هؤالء االسرى قاتلوا الى جانب املتمردين اليمنيني 
او ما اذا كانوا من املدنيني الذين كانوا يحاولون التسلل الى السعودية 
فــــي ظل احلرب. وقال األمير خالد، الذي وقف بنفســــه على تلة اجلبل 
األخضر على الشريط احلدودي، ملتابعة العمليات العسكرية والقصف 
اجلوي للقوات املســــلحة املشاركة في اخلطوط األمامية، إن »العمليات 
العســــكرية التي تتصدى للمعتدين مستمرة في مواجهة املعتدين في 

منطقة اخلوبة والغاوية وقرى الشريط احلدودي«.
وكان ســــالح الطيران السعودي قد استأنف أمس االول شن غاراته 
على مواقع املتمردين احلوثيني، وفقا لقائد عسكري ميداني سعودي.

وقال القائد السعودي انه مت قصف مواقع محددة للمتمردين استنادا 
الى معلومات استخباراتية »موثوقة«. وكشف املصدر انه مت التأكد من 
مقتل عدد من القيادات احلوثية منهم محمد عبد الســــالم »أبو ياســــر« 
املتحدث اإلعالمي للتنظيم وحميد بدر الدين احلوثي ويحيى قاسم أحمد 
أبــــو عواضه »أبو عنتر« وخميس ذو زيد زكمة وعبد الواحد ناجي أبو 

رأس وآخرون يربو عددهم على العشرين من الرموز احلوثية.
بدورهم أعلن املتمردون احلوثيون امس تعرضهم طوال يوم أمس 
االول لقصف مكثف نفذه الطيران السعودي وتركز على مديريات رازح 
واملالحيظ واحلصامة وشدا. وقال بيان لزعيم املتمردين عبد امللك احلوثي 
وزع عبر البريد االلكتروني »يقصف طيران األباتشي جبل الدخان وجبل 
الرميح وجبل مدود والقرى املجاورة للشــــريط احلدودي« مشيرا إلى 
ان هذه املناطق تعرضت لنحــــو 20 غارة. وأضاف ان الغارات اجلوية 
ترافقت مع قصف صاروخي ومدفعي بشكل متقطع استهدف مديريات 
املالحيظ وشدا واحلصامة وبني صياح. وكان مصدر أمني ميني مسؤول 
قال أمس األول أن »مواجهات دامية تدور رحاها على مشارف وضواحي 
مدينة صعدة بني قــــوات اجليش النظامية واملتمردين احلوثيني الذين 

يحاولون التسلل إلى املدينة من جهة الشمال«.
وأضاف املصدر - الذي فضل عدم ذكر اســــمه - إن العشــــرات من 
املتمردين احلوثيني الذيــــن حاولوا الدخول إلى مدينة صعدة من جهة 
الشــــمال »لقوا مصرعهم« فيما لم يشر إلى عدد اجلنود الذين سقطوا 
في تلك املواجهات. ومن جهة أخرى، خاض اجليش اليمني واملتمردون 
احلوثيون معارك شرسة على مشارف مدينة صعدة أمس، غداة إحباط 
اجليش محاولة للحوثيني لدخول املدينة، وسط محاوالت متكررة لهم 

بالسيطرة على منطقة القصر اجلمهوري واملناطق املتاخمة له.
وأشارت مصادر عسكرية الى أن هجمات احلوثيني انطلقت من ثالثة 
اجتاهات، إال أن قوات اجليش املرابطة في املنطقة متكنت من التصدي 
لها، وهاجم احلوثيون املدينة مبختلف األســــلحة واســــتهدفوا القصر 

اجلمهوري ومبنى االمن املركزي بعدد من القذائف.
واعتبرت املصادر أن الهجمات احلوثية املتكررة على املدينة تسعى 
الى فك احلصار املطبق على اخلاليا احلوثية في مدينة صعدة القدمية، 
فيما اشترك الطيران احلربي في ضرب جتمعات حوثية كانت تتحضر 
لشن هجمات جديدة على املدينة. كما شن احلوثيون هجوما على املالحيظ 
واشتبكوا مع اجليش ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى واجلرحى من 
املتمردين. وفي منطقة حرف سفيان جرت معارك طاحنة، ومتكن اجليش 
من تطهير مناطق السواد وواصل القصف على العمشية. وشن الطيران 
احلربي غارات جوية على مناطق ضحيان وبني معاذ واخلفجي واملقاش 
والعند، كما تركز القصف اجلوي أيضا على مديريات ســــاقني وحيدان 

واملالحيظ واحلصامة على خط احلدود مع السعودية.

الجيش اليمني يحبط هجومًا ثالثيًا للحوثيين على صعدة ..والقوات السعودية تحقق مع 145 متسلاًل إثيوبيًا وصوماليًا

إسرائيليون يمزقون أوامر تعليق البناء في المستوطنات 
والنيابة اإلسرائيلية تطلب إرجاء إخالء البؤر االستيطانية

»الشيوخ« يحّمل رامسفيلد  مسؤوليةفرار بن الدن إلى باكستان 
بعدم تعزيز القوات األميركية في تورا بورا 

عواصم ـ وكاالت: ذكرت االذاعة االسرائيلية الرسمية 
نقال عن مصــــادر وصفتها باالعالمية أن اإلدارة األميركية 
تبحث في هذه الفترة إمكانية استئناف مفاوضات السالم 
بني الفلســــطينيني واسرائيل على صعيد مستوى أقل من 
مستوى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو. وقالت إنه في حال االتفاق على 
ذلك فإن القضايا األولى التي سيجري بحثها هي احلدود، 
مشيرة إلى انه من شأن االتفاق على هذه النقطة إيجاد حل 
نهائي ملسألة املستوطنات واملياه والقدس احملتلة. حيث 
من املقرر أن يصل الســــيناتور جورج ميتشــــل املبعوث 
األميركي اخلاص للشرق األوسط إلى املنطقة خالل األيام 
القريبة القادمة بغية إجراء اجتماعات مكثفة مع املسؤولني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني الستئناف مفاوضات التسوية 
السلمية بني اجلانبني. وفيما تعتبر قضية وقف االستيطان 
العقبة الكبرى امام استئناف هذه املفاوضات السلمية، ذكرت 
تقارير صحافية إسرائيلية أن احلكومة اإلسرائيلية ستواجه 
صعوبة في تطبيق قرارها بتعليق أعمال بناء جديدة في 
املستوطنات بعدما مزق املستوطنون األوامر العسكرية بهذا 
اخلصوص ومعارضة وزراء لتنفيذ القرار كما أن النيابة 
العامة اإلســــرائيلية طالبت احملكمة العليا بإرجاء إصدار 

قرار حكم بإخالء بؤر استيطانية عشوائية.

وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس إن رئيس 
املجلس احمللي في مستوطنة »بيت إيل« موشيه روزنبومي 
مزق األمر الصادر عن قائد اجلبهة الوســــطى في اجليش 
اإلسرائيلي بخصوص تعليق البدء في  أعمال بناء جديدة في 
املستوطنة أمام أنظار ضابطة »اإلدارة املدنية« التي أحضرت 
األمر العسكري وأعلن أنه ال يوافق عليه معتبرا أنه »غير 
قانونــــي«. ووزع ضباط »اإلدارة املدنية« للضفة الغربية 
التابعة للجيش اإلسرائيلي األوامر العسكرية على رؤساء 
السلطات احمللية في املستوطنات التي تصادر صالحياتهم 

بالتصديق على أعمال بناء في تخوم مستوطناتهم.
وقالت »يديعوت احرونوت« أن املستوطنني »ال يهدرون 
الوقت« إذ يعتزم مجلس املســــتوطنات إجراء »مراســــم 
احتفالية« في األيام القريبة املقبلة يضعون خاللها حجر 
األساس لعدد من مشاريع البناء اجلديدة وحتى أحياء جديدة 
في املستوطنات. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مجلس 
املستوطنات قولها »بإمكان احلكومة أن تقرر كيفما شاءت 
حول التجميد لكننا ســــنحدد الواقع امليداني وسنواصل 
البناء بقدر استطاعتنا«. وأضافت أن املستوطنني يستعدون 
ملنــــع دخول مراقبي البناء التابعني لـ»اإلدارة املدنية« إلى 
املســــتوطنات »حتى بالقوة إن لزم األمــــر«. مبوازاة ذلك 
توقفت املجالس احمللية االسرائيلية اعتبارا من امس عن 

اصدار تراخيص للبناء في املستوطنات املختلفة. كما تلغى 
جميع تراخيص البناء التي صدرت ملبان لم يستكمل بناء 
اساســــاتها حتى اآلن. وذكرت االذاعة االسرائيلية أن ذلك 
جاء في أوامر مت توزيعها على رؤساء املجالس احمللية في 
الضفة الغربية وغور االردن جتسيدا لقرار احلكومة تعليق 
اعمال البناء في املستوطنات. وستشكل االدارة املدنية جلنة 
لبحث احلاالت االستثنائية. ومن جانبه أعلن وزير السياحة 
اإلسرائيلي ستاس ماسيخنيكوف من حزب »إسرائيل بيتنا« 
أمس معارضته لقرار تعليق البناء في املستوطنات الذي 
أيده رئيس حزبه وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان. وقال 
ماسيجنيكوف ان وزارته ستستمر في دعم مشاريع وإقامة 
مواقع ســــياحية في الضفة الغربية خالل فترة التعليق. 
وفي غضون ذلك انتقد القيادي في حزب كدميا وزير الدفاع 
اإلسرائيلي السابق شاؤل موفاز قرار احلكومة بخصوص 
تعليق أعمال بناء جديدة في املســــتوطنات رغم أن حزب 
كدميا رحب بالقرار احلكومي وأعلــــن تأييده له. وهاجم 
موفاز في مقابلة أجراها معه موقع »يديعوت أحرونوت« 
االلكتروني رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامني نتنياهو 
وقال إن »نتنياهو لم يترك خيارا لدى األميركيني ألنه لم 
يطرح خطة سياسية« في إشارة إلى أن قرار تعليق البناء 

اتخذ في أعقاب ضغوط أميركية.

واشنطن ـ أ.ف.پ: ـ يو بي آي: قال تقرير للجنــة 
العالقات اخلارجية في مجلس الشيوخ األميركــي ان 
عدم إرســـال عدد أكبر من اجلنود إلى منطقة تــورا 
بــورا اجلبلية بأفغانســـتان في العـــام 2001 سهل 
فـــرار زعيـــم تنظيم »القاعدة« أســـامة بن الدن إلى 

باكستان.
وذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية أن 
التقريـــر رأى أن إزاحة بن الدن عن ســـاحة املعركة 
قبل ثماني ســـنوات ما كان لينهي التهديد املتطرف 
في العالم لكن القرارات التي فسحت املجال أمام بن 
الدن للهروب إلى باكستان سمحت له بان يصبح رمزا 
جلذب تدفق األمـــوال وتوفير اإللهام »للمتعصبني« 

حول العالم.
وأشـــار التقرير إلى أن تداعيات عدم إرسال عدد 
أكبر مـــن اجلنود األميركيني إلـــى املنطقة في العام 
2001 ملنــع بن الدن من الهروب إلى باكستان ما تزال 

تتواصل.
وقال التقرير ان ذلك »أرسى األرضية للتمرد األفغاني 
اليوم وإشـــعال النزاع الداخلي الذي يهدد الســـاحة 

الداخلية في باكستان حاليا«.
واعتبـــر أن عددا أكبر من اجلنود كان ســـيقضي 

ليس فقط على بن الدن ونائبه أمين الظواهري بــل 
على زعيم حركة »طالبان« في أفغانستان املال محمد 

عمر.
وألقى التقرير باللوم على القائد السابق للقيادة 
الوســـطى األميركية في ادارة الرئيس جورج بوش 
واملسؤول عن احلرب في كل من العراق وأفغانستان 
اجلنرال تومي فرانكس ووزير الدفاع األميركي السابق 
دونالد رامســـفيلد لعدم إرسالهما املزيد من اجلنود 
األميركيني الى أفغانســـتان خوفـــا من أن يثير ذلك 

استياء األفغان.
و من جهتها افادت صحيفة واشنطن بوست امس 
االول ان اكثر من تسعة آالف من عناصر مشاة البحرية 
االميركيـــة »مارينز« سينتشـــرون في والية هلمند 
جنوب افغانستان في االيام التي ستلي اعالن الرئيس 
باراك اوباما املرتقب غدا حول االستراتيجية االميركية 

اجلديدة في هذا البلد.
واوضحت الصحيفة نقال عن مسؤولني اميركيــني 
ان هذه التعزيزات التي ســـتضاعف عـــدد القــوات 
االميركيــة في هذه الوالية، لن تنطلق قبل رســـالة 
اوبامـــــا الى االمــة غدا في اكادميية وســـت بوينت 
العسكرية املرموقــة في والية نيويورك شمال شرق 

الواليات املتحــدة.
واضافـــت الصحيفة ان نحـــو 1000 من املدربني 
العســـكريني سيرســـلون ايضا بعد انتشار عناصر 

املارينز، قبل فبراير 2010. 
كذلك سيتم ارسال ألف مدرب عسكري بعد نشر 
قوات املارينز، وذلك في مهلة متتد على االرحج حتى 

فبراير 2010، بحسب الصحيفة.
وقال اجلنرال جيمس كونواي قائد قوات املارينز 
امام جنود في افغانســـتان ان »طليعة القوات التي 
ســـتنطلق ســـتكون من قوات املارينز«، كما ذكرت 

واشنطن بوست.
ويـــــدرس اوبامــا منــذ اكثــر مــن ثالثة اشـــهر 
طلب قائـــــد القــوات االميركية فـــي افغانســـتــان 
اجلنــرال ستانلي ماكريستال ارســال 40 الــف جنــدي 
يضافــون الى الـ 68 ألف جنــدي اميركــي منتشرين 
فــي هــذا البلــد الى جانب 42 ألف جندي مــن بلــدان 

اخــرى. 
وتتوقع الصحافـــة االميركية أن يعلن اوباما في 
نهاية املطاف ارسال 34 ألف جندي اضافي، في وقت 
احلقـــت حركة طالبان خســـائر فادحة باحللفاء في 

االشهر االخيرة.

واشنطن تبحث استئناف المفاوضات على مستوى أقل من عباس ونتنياهو

»واشنطن بوست«: 9 آالف من »المارينز« ينتشرون في هلمند

هندوراس تنتخب زعيمها الجديد
دون مشاركة الرئيسين المخلوع والمنقلب

تيغوسيغالباـ  رويترز: صوت مواطنو هندوراس 
النتخاب رئيس جديد أمس في أحدث فصول املواجهة 
السياسية املستمرة منذ شهور اثر انقالب وسع الشقاق 
بني الواليات املتحدة من ناحية والبرازيل واالرجنتني 
من ناحية أخرى. وجرت االنتخابات دون مشــــاركة 
الرئيس املخلوع مانويل زياليا أو منافســــه روبرتو 
ميتشيليتي الذي عينه الكونغرس رئيسا مؤقتا بعد 

اإلطاحة بزياليا في يونيو املاضي.
ويترك ذلك الباب مفتوحا أمام شخص آخر الخراج 
هندوراس من أزمة كبلتها على مدى خمسة أشهر وأدت 
إلى قطع املساعدات الدولية عنها. لكن الشكوك مازالت 
باقية بشأن ما إذا العالم سيعترف باالنتخابات ألن الذين 
يجرونها هم زعماء االنقالب وألنها قد تقضي على أي 
فرصة لعودة زياليا الذي يقيم في السفارة البرازيلية 
منذ سبتمبر عندما عاد إلى هندوراس من منفاه قائال 
إن االنتخابات غير شرعية وحث أنصاره على البقاء 
في البالد. وكان جنود قد اقتادوا الزعيم اليســــاري 
من منزله يوم 28 يونيو املاضي وأخرجوه من البالد 
فيما بدأ أكبر أزمة تشهدها أميركا الالتينية منذ انتهاء 
احلرب الباردة. من جهتها اعتبرت وزارة اخلارجية 
األميركية أن انتخابات االمس »طريق دميوقراطي إلى 
األمام لشعب هندوراس« بعد انهيار محادثات من أجل 

التوصل إلى حل تفاوضي بشأن مسألة إعادة زياليا 
للسلطة. وقد حظى مرشــــحا الرئاسة بترحيب من 
جانب النخبة احلاكمة في هندوراس وحاوال جتنب 
احلديث عن األزمة واقناع الشــــعب بأن االنتخابات 
ستساعد البالد على املضي قدما. وقال املرشح األكثر 
تقدما في استطالعات الرأي بورفيريو »بيبي« لوبو 
من احلــــزب الوطني املعــــارض احملافظ أمس االول 
»يجب ان نترك اخلالفات والصراعات التي فرقتنا«. 
وتابع انــــه إذا فاز فإنه سيناشــــد الزعماء االجانب 
استئناف التمويل وسيعمل على التوصل إلى اتفاق 
جديد مع صندوق النقد الدولي بعد أن أوقف املانحون 
االجانب املساعدات للدولة الفقيرة بعد االنقالب. وكانت 
حكومة األمر الواقع الهندوراســــية حثت امس على 
التصويت بشكل سلمي، واستنكرت خططا ملقاطعة 
االنتخابات التي يعتبرها الرئيس الســــابق مانويل 
زياليا وبعض الدول في املنطقة غير شرعية، واتهم 
الرئيس املؤقت ميتشيليتي الرئيس الڤنزويلي هوغو 
شــــاڤيز مبمارسة »نفوذ ضخم« إلفساد االنتخابات. 
وقال ميتشــــيليتي »هوغو شــــاڤيز لن يتوقف، إنه 
يواصل محاولة إفساد حق هندوراس أن تكون حرة 
من خالل رئيس نيكاراغوا والزعماء األخرين لدول 

أميركا اجلنوبية التي حتذو حذوه«.

الحكومة المؤقتة تتهم شاڤيز بممارسة نفوذ ضخم إلفساد االنتخابات

بعد فضيحة »قندوز«.. المعارضة األلمانية تبحث 
المطالبة بإجراء تقصي حقائق في البرلمان

برلــــني - وكاالت: ذكرت 
صحيفــــة »بيلد.إم.زونتاج« 
األملانيــــة أنه بعــــد فضيحة 
إلــــى  التــــي أدت  »قنــــدوز« 
اســــتقالة وزير العمل فرانز 
مــــن منصبه  جوزيف يونغ 
أصبــــح التركيز اآلن على أي 
بيانات ومعلومات عن املوقف 
اخلاص بوزير الدفاع احلالي 

تسو جوتنبيرغ.
آندريــــاس ناهلز  وأكــــد 
الســــكرتير العــــام للحــــزب 
الدميوقراطي، في  االشتراكي 

حوار أجرته الصحيفة األملانية معه، أن احلزب 
ســــيطالب بإجراء تقصي حقائق في البرملان 
األملانــــي حول هــــذا املوضوع. جديــــر بالذكر 
أن االحتــــاد املســــيحي الدميوقراطي واحلزب 
الدميوقراطي احلر ال يعارضان إجراء تقصي 
حقائق حول فضيحة »قندوز« التي اســــتقال 
على إثرها وزير العمل يونغ بعد أن كان يعمل 
وزيــــرا للدفاع أثناءها في احلكومة الســــابقة 

مليركل قبل االنتخابات األملانية 
العامة، وتوليه بعد ذلك حقيبة 
وزارة العمــــل، باالضافة إلى 
رئيس أركان اجليش األملاني 
شنايدرهان، والذي أقاله وزير 
الدفاع جوتنبيرغ بعد أن صدر 
القرار بإدانة القيادة األملانية 
فــــي عملية قصــــف صهريج 
أفغانستان  الوقود في  خزان 
في شهر سبتمبر املاضى والتي 
أدت لسقوط أعداد كثيرة من 
املدنيني هناك. وبعد استقالة 
يونغ أجــــرى معهد »امينيد« 
للرأي العام استطالعا بني األملان حول استمرار 
ومهمة وجود القوات األملانية في أفغانستان، 
وذلك بتكليف من صحيفة »بيلد.أم.زونتاج« 
هناك. وأظهرت النتيجة رغبة 65% من الشعب 
األملاني في انسحاب قواته من أفغانستان قبل 
حلول موعــــد االنتخابات األملانية القادمة عام 
2013، فيما عارض 29% من األملان إجراء انسحاب 

سريع للقوات األملانية من أفغانستان.

فرانز جوزيف

)واس( مساعد وزير الدفاع األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في جولة ميدانية ملواقع العمليات  

المعارضة اليمنية تتهم الحكومة 
بالسعي لتفجر القنبلة الطائفية

صنعاء ـ يو.بي.آي: حذرت املعارضة اليمنية امس من 
خطــــورة تفجر القنبلة الطائفية بــــني اليمنيني، وذلك اثر 
دعوات خطباء مســــاجد الى تصفية الشيعة »احلوثيني« 

وامللحدين أي احلراك اجلنوبي.
وقال الرئيس الدوري للمجلس األعلى ألحزاب املعارضة 
اليمنية ممثلة في »اللقاء املشترك« حسن محمد زيد »نحذر 
من مخاطر تفجر القنبلــــة الطائفية بني اليمنيني اثر قيام 
خطباء مســــاجد بالدعوة الى تصفية الشيعة وامللحدين«، 

وذلك في إشارة الى »احلراك اجلنوبي«.
وأضاف »التصعيد الطائفي اخلطير الذي أطلقه خطيب 
)الرئيس( على عبداهلل صالح وزير األوقاف السابق )ناصر 
الشيباني( يوم عيد األضحى املبارك بدعائه بهالك الشيعة 
املتواجدين في الشمال وهالك من اسماهم بامللحدين في إشارة 
الى احلراك اجلنوبي مؤشــــر خطير على خلفية املواجهات 
مع احلوثيني في الشمال واحلراك اجلنوبي في احملافظات 

اجلنوبية«.
واعتبر ان مثل هذه الدعوات الطائفية »محاولة من السلطة 
لالستنجاد باملتعصبني لدعم حربها العبثية في صعدة بعدما 
فقدت مبرراتهــــا الوطنية«، وقال املعارض اليمني »لقد مت 
اســــتدعاء وزير األوقاف السابق ناصر الشيباني اخلطيب 
للمنبر الرسمي من مدينة تعز بجنوب البالد ليوكل إليه في 
خطبة عيد األضحى مهمة تفجير القنبلة الطائفية والدعاء 
بهالك الشــــيعة والشيوعيني وامللحدين التي قد تؤدي الى 
نتائج وخيمة بني اليمنيني الذين لم يعرفوا على مدى مئات 
السنني أي نوع من هذا الصراع«. وتعليقا على دعوة الرئيس 
على عبداهلل صالح للحوار قال زيد »هي ليســــت أول مرة 
يطلقها الرئيس لرفــــع العتب وامتصاص الضغط العربي 
والدولي، عليه بضرورة احلوار« مشــــيرا الى ان تقييدها 
»مبجلس الشــــورى« املعني وربطها باالصطفاف إفراغ لها 
مــــن محتواها. وأضاف ان مبادرة احلوار »تأكيد على عزم 
االستمرار في نهج جتاهل املشكالت، ومحاوالت إقصاء أطراف 

مينية فاعلة ومؤثرة عن املشاركة في احلل«.


