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ڤيينــــاـ  أ.ف.پ: اعلن املعهد الدولي للصحافة في تقريره 
السنوي ان 2009 كان العام االكثر دموية خالل العقد االخير 
بالنسبة الى الصحافيني في العالم اجمع، فيما احتلت ايران 
املرتبة االولى جلهة عدد الصحافيني الذين اعتقلوا على اراضيها. 
وقال املعهد الذي مقره في ڤيينا، ان 110 صحافيني قتلوا العام 
الفائت خالل ممارسة مهمتهم، في اكبر حصيلة سنوية منذ 
العام 2000. وفي شهر نوفمبر وحده، احصى املعهد مقتل اكثر 

من ثالثني صحافيا في اعتداء خالل حملة االنتخابات احمللية 
بجنوب الفلبني. وقال معد التقرير انطوني ميلز »في حني ان 
العبــــور الى الفية اخرى واكبه تقدم تكنولوجي كبير، فاننا 
حني نتحدث عن جرائم قتل متعمدة بحق الصحافيني النهم 
ميارسون عملهم، نغرق دائما في الهمجية«. واضاف ان العقد 
االخير شهد ميال ثابتا الى استهداف الصحافيني في شكل متعمد 

في مناطق النزاع، كالعراق وافغانستان وباكستان.

2009 العام األكثر دموية في العقد األخير بالنسبة للصحافيين

اشتباكات بين أنصار المعارضة والشرطة في الذكرى الـ 31 للثورة اإلسالمية.. وأنباء عن هجوم استهدف سيارتي خاتمي وكروبي

نجاد يعلن إنتاج أول شحنة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وواشنطن تشكك

جناد يحيي أنصاره في وسط طهران مبناسبة الذكرى الـ 31 لقيام الثورة اإلسالمية بإيران امس  )أ.پ(

»واشنطن بوست«: انتكاسات تقنية تعوق البرنامج النووي اإليراني
واشنطنـ  رويترز: ذكرت صحيفة واشنطن بوست االميركية امس 
أن إيران تشهد انتكاسات مفاجئة في جهودها لتخصيب اليورانيوم 
وأن تقييمات تشير إلى حدوث أعطال في معدات وصعوبات أخرى 
قد تقوض جهود اجلمهورية االسالمية للمضي قدما في برنامجها 
ــؤولني أميركيني سابقني وخبراء  النووي. ونقلت الصحيفة عن مس
نوويني مستقلني قولهم إن مشاكل تقنية قد تعطل لكنها لن توقف 
على االرجح سعي ايران المتالك قدرات تسلح نووي. وأضافت أنهم 
ــي الواليات املتحدة وحلفاءها املزيد  صرحوا بأن التعطيل قد يعط
ــبيل التوصل حلل ديبلوماسي للبرنامج  من الوقت للضغط في س
النووي االيراني. وقالت الصحيفة األميركية إن تقارير صادرة عن 
االمم املتحدة العام املاضي أظهرت تراجعا في إنتاج املنشأة االيرانية 

الرئيسية لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة نطنز.
ــتند الى بيانات داخلية ملدة ثالث  وأضافت أن تقييما جديدا يس
ــات نووية جتريها االمم املتحدة يشير إلى أن  ــنوات من تفتيش س

املشاكل امليكانيكية التي تواجهها إيران أكبر مما كان يعتقد.
وأوضحت أن مسودة دراسة أعدها ديڤيد أولبرايت رئيس معهد 

ــأة نطنز حتى نهاية العام  العلوم واالمن الدولي ذكرت أن أداء منش
املاضي بدا فقيرا لدرجة أنه ال ميكن استبعاد حدوث أعمال تخريبية 
لتفسير ذلك. وذكرت الصحيفة أن حتليال منفصال سيصدر قريبا 
الحتاد العلماء األميركيني يناقش االداء الضعيف اليران ويشير إلى أن 

االخفاقات قد تزيد من رغبة إيران في التوصل التفاق مع الغرب.
ــتراتيجي  وقال إيفان أولريتش نائب رئيس برنامج االمن االس
ــارعوا بإنتاج  التابع لالحتاد للصحيفة إن قادة إيرانيني بدا أنهم س

اليورانيوم املخصب بدرجة كبيرة السباب سياسية.
وأضاف »يكافحون بالفعل العادة إنتاج تكنولوجيا ميكن القول 
إنها تعود لنصف قرن مضى في أوروبا كما أنهم يفعلون ذلك بطريقة 
ــة بالفعل«. وقالت الصحيفة إن هذه النتائج تتفق مع تقييمات  رديئ
ــابقني ومحللي  ــؤولني األميركيني واالوروبيني الس للعديد من املس
االسلحة الذين يقولون إن أجهزة الطرد املركزي االيرانية يبدو أنها 
ــرع مما هو متوقع. لكن محللني حذروا أيضا من  تتعطل مبعدل أس
أن إيران التزال قادرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم املخصب 

لترسانة صغيرة من االسلحة النووية إذا قررت ذلك.

طهرانـ  وكاالت: اعلن الرئيس 
االيرانــــي محمــــود احمدي جناد 
ان ايران انتجت اول شــــحنة من 
اليورانيوم املخصب بنسبة %20 
امام عشــــرات اآلالف من انصاره 
الذين احتشدوا وسط طهران امس 
الحياء الذكرى الـ 31 لقيام الثورة 

االسالمية ببالدهم.
وقال جنــــاد ان »رئيس هيئة 
الطاقة الذرية ابلغني بان الشحنة 
االولى من الوقود املخصب بنسبة 
20% انتجت وسلمت الى علمائنا« 
متسائال ملاذا يعتقد الغربيون ان 

هذه النسبة تطرح مشكلة؟.
وانتجــــت ايــــران اليورانيوم 
املخصب بنســــبة 20% في مصنع 
نطنز بعد 48 ســــاعة من بدء هذا 
االنتاج الذي اثار ازمة مع القوى 
العظمى التي تتجه خالل اسابيع 
إلقرار مجموعة رابعة من العقوبات 
على اجلمهورية االسالمية بحسب 

ما توقعته واشنطن.
وتبلغت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من ايران بانها ستنتج شحنة 
اليورانيوم عالي التخصيب الول 
مرة »خالل ايام« بحســــب وثيقة 
اصدرتها الوكالة. وذكرت الوثيقة 
ان االنتاج ســــيكون محدودا في 

الوقت الراهن.

تخصيب بنسبة %80

وتابع جناد يقول »لدينا حاليا 
القدرة على تخصيب اليورانيوم 
باكثر من نسبة 20% وحتى اكثر 
من 80%، لكننا لن نفعل الننا لسنا 
في حاجة الى ذلك« مؤكدا اكثر من 
مرة في خطابه ان ايران »ال تريد 
القنبلة الذرية«. هذا واعلن ان بالده 
»ستضاعف قريبا 3 مرات انتاجها« 
من اليورانيوم املخصب بنســــبة 
3.5%. وقال »ننتج يوميا في نطنز 
بضعة كيلغرامات من اليورانيوم 
)املخصب بنسبة 3.5%( ونخزنها 
لكننا قريبا سنضاعف انتاجنا 3 
مرات« دون ان يقدم ارقاما مفصلة. 
وتنتج ايران نحو 70 كلغ شهريا 
في نطنز وجمعت في نهاية العام 
املاضي مخزونــــا يزيد على 1800 
كلغ وفقا لتقديرات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

أوباما يضيع الفرص

الى ذلك، اتهم الرئيس االيراني 
نظيره االميركي باراك اوباما بانه 
»يضيع الفرص« ويخدم اسرائيل 

الراغبة في مهاجمته ايران.
وقال: »لالســــف فان االمل في 
التغيير )فــــي الواليات املتحدة( 
يتحول االن  ســــريعا الى يأس« 

مضيفا »اوباما يحبط اجلميع..
انــــه لالســــف يضيــــع فرصا 
وال يتحــــرك بشــــكل صحيــــح 
ويســــير في طريق يتعارض مع 
مصاحلــــه الشــــخصية ومصالح 

املتحدث باسم الوزارة بي جيه 
كرولي للصحافيني.

المعارضة تشارك في التجمعات

وكان قد جتمع عشــــرات االف 
االيرانيني صباح امس في ساحة 
آزادي في طهــــران الحياء ذكرى 
انتشار  الثورة االسالمية، وسط 

كثيف للشرطة.
الســــلطات علــــى  وحظــــرت 
الصحافة االجنبية تغطية املسيرات 
التي تنظم بهذه املناسبة خشية ان 

تتخللها تظاهرات للمعارضة.
ومت حصر الصحافيني االجانب 
في منبر رســــمي اقيم في ساحة 
الذي  ازادي لتغطيــــة اخلطــــاب 

سيلقيه فيها الرئيس االيراني.
وتوافدت حشود االيرانيني من 
عدة نقاط من العاصمة في سبعة 
مواكب توجهت الى ساحة ازادي 
وهم يرفعون اعالما ايرانية والفتات 
كتــــب عليها »املوت الســــرائيل« 
و»املوت ألميركا«، بحسب مشاهد 

نقلها التلفزيون الرسمي.
كمــــا ردد املتظاهرون هتافات 
مؤيدة ملرشد اجلمهورية االسالمية 
علي خامنئي. ونشــــرت الشرطة 
اعدادا كبيرة من عناصر مكافحة 
الشغب في الساحة وفي محيطها، 
بحســــب ما افاد صحافــــي وكالة 
فرانس بــــرس. باملقابل دعا قادة 
املعارضة التي حظر عليها التظاهر، 
انصارهم الى املشاركة بكثافة في 
التجمعات الرسمية في جميع انحاء 

ايران السماع اصواتهم.
وذكر موقع رهبسبز املعارض 
على االنترنت ان »اآلالف من انصار 
احلركة اخلضراء )لون املعارضة 
الحمــــدي جناد( موجــــودون في 
الشــــوارع«، غير انه لم يتســــن 
احلصــــول على تأكيــــد لذلك من 

مصدر مستقل.
البارز مهدي  واعلن املعارض 
كروبي الرئيس الســــابق ملجلس 
الشورى مشاركته في التظاهرة مع 
انصاره رغم التحذيرات والضغوط 
التي متارسها السلطات على اسرته 
واملقربني منه كما صرح جنله حسني 

كروبي لـ »فرانس برس«.
واكد حسني كروبي ان الشرطة 
اعتقلــــت العديد من انصار والده 

امس االول.
وفي هذا الســــياق من التوتر 
وفي الوقت الذي تواجه فيه طهران 
تهديدات بعقوبات دولية جديدة 
لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم 
حــــذر النظام من انه لن يســــمح 
بظهور اصــــوات معارضة خالل 
هذه املســــيرات التقليدية الرامية 
الى اظهار قوة النظام االســــالمي 

وشعبيته.
ونقلت وكالة فارس عن مسؤول 
رسمي قوله ان »الشرطة اتخذت 
اجراءات لضمان ســــير املسيرات 

في هدوء وامان« مضيفا »اذا اراد 
البعض استغالل الوجود احلاشد 
الشــــرطة ستتدخل  للشعب فإن 

بحزم«.

اشتباكات

وشــــهدت التظاهرات حصول 
اشتباكات بني الشرطة ومتظاهرين 
مؤيدين للمعارضة.  وقال موقع 
»جريــــن فويــــس« وهــــو موقع 
للمعارضة اإليرانية على اإلنترنت 
إن قوات األمن أطلقت أعيرة نارية 
وغازا مسيال للدموع على مؤيدين 
لزعيم املعارضة مير حسني موسوي 

احتشدوا بوسط طهران.
كما ذكر موقع جرس املعارض 
على اإلنترنت أن قوات األمن هاجمت 
سيارتي كروبي والرئيس السابق 
املعتدل محمد خامتي حني شاركا 
في احلشد دون ان يصابا بجروح. 
وذكــــرت مصادر في املعارضة ان 
حراسا شخصيني لكروبي اصيبوا 

بجروح خطيرة خالل الهجوم.

احتجاز حفيدة الخميني لفترة

الــــى ذلك، قال موقع جرس ان 
قوات االمن احتجزت لفترة وجيزة 
حفيــــدة الزعيم االعلــــى االيراني 

الراحل اخلميني وزوجها.
وقال املوقع ان زهرا اشــــراقي 
وزوجها محمد رضا خامتي شقيق 
الرئيس االصالحي السابق محمد 
خامتــــي احتجزا خالل احلشــــد 
مبناســــبة ذكــــرى قيــــام الثورة 

االسالمية عام 1979.
وذكر انه افرج عنهما في وقت 
الحق. لكن موقــــع بارملان نيوز 
االصالحي على االنترنت قال انهما 
لم يحتجزا لكن منعا من االنضمام 
الى احلشود حفاظا على سالمتهما 

ثم سمح لهما بالذهاب بعد ذلك.
وقال موقع جرس أيضا ان احد 
ابناء الزعيم املعارض مهدي كروبي 

احتجز ايضا.

الحفاظ على النظام اإلسالمي

وبختام املســــيرات في ذكرى 
الثورة االسالمية امس صدر بيان 
رسمي تضمن دعوة العتبار مبدأ 
والية الفقيه »محور« وحدة الشعب 
اإليراني وضمان ســــالمة النظام 
اإلسالمي. وشدد البيان الذي نقلته 
وكالة »مهر« لألنباء شبه الرسمية 
على ان دعم حزب اهلل وحركتي 
حماس واجلهاد اإلسالمي من »اكبر 

الواجبات الشرعية والوطنية«.
ونقلت الوكالة عن البيان »ان 
الثورة اإلسالمية مبنية على أسس 
اإلسالم والنبوة واإلمامة ووالية 
الفقيه ونهج مؤسس اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية اإلمام الراحل 
اخلميني وتوجيهات قائد الثورة 
اإلسالمية آية اهلل العظمى السيد 

علي خامنئي«.

الشــــعب االميركي، ويخدم رغبة 
الصهاينة«. كما شن هجوما عنيفا 
على اســــرائيل، التــــي ال تعترف 
طهــــران بوجودهــــا،  متوقعا لها 
من جديــــد »انهيارا قريبا«. وندد 
بـ »احتالل فلسطني وقيام النظام 
الصهيوني املجرم« وكذلك بـ »الدعم 
التام املقدم )السرائيل( من بعض 
الدول واملسؤولني الغربيني« الذين 
اتهمهم بـ »فرض نظام مشــــؤوم 

على املنطقة«.
وقال جنــــاد ان »الصهيونية 
ستنهار قريبا« مضيفا ان القوى 
الغربية »تريد الهيمنة على املنطقة 
لكن الشــــعب االيراني لن يسمح 

بذلك«.

التصدي ألي هجوم إسرائيلي

وكان الرئيس االيراني قد أبلغ 
نظيره السوري بشار األسد خالل 
اتصال هاتفي بأنه يجب التصدي 
السرائيل والقضاء عليها إذا شنت 
هجوما في املنطقة وفقا ملا ذكرته 

هيئة اإلذاعة اإلسالمية.
وقال أحمدي جناد في اتصاله 
الهاتفي مع االسد »لدينا معلومات 
يعتمد عليها.. بأن النظام الصهيوني 
يبحث عن طريقة لتعويض هزائمه 
املخزية من أبناء غزة وحزب اهلل 
»في اشــــارة الى حرب غزة العام 

املاضي وحرب لبنان عام 2006.
ومضى يقول »إذا كرر النظام 

الصهيوني أخطــــاءه وبدأ عملية 
عسكرية فيجب التصدي له بكل 

قوة لوضع نهاية له لألبد«.
وأضاف أحمدي جناد الذي كثيرا 
ما كان يتوقع الزوال الوشيك للدولة 
اليهودية أن إيران ستظل في صف 
دول املنطقة مبا في ذلك سورية 

ولبنان وفلسطني.
البيت األبيض  بدوره شكك 

امس في مزاعم ايران عن قيامها 
بزيـــادة تخصيـــب اليورانيوم 
الى نسبة 20%، وقال ان بعض 
التصريحات اإليرانية تستند الى 

السياسة وليس الى العلم.
وقال روبرت غيبس املتحدث 
البيت األبيض »ال نعتقد  باسم 
القدرة على تخصيب  ان لديهم 
اليورانيـــوم الـــى الدرجة التي 

يقولـــون انهم يخصبـــون بها 
اآلن«.

وعن قمع مظاهرات املعارضة 
في ايران، قال غيبس ان واشنطن 
تساند »احلق العاملي« للمتظاهرين 
اإليرانيني في حرية التعبير عن 
انفسهم من دون خوف او عنف، 
مؤكدا باســـم الرئيس األميركي 
باراك اوبامـــا ان البيت األبيض 

سيعرب عن »ادانته« ألي اعمال 
عنف ميكن ان تنتج من التظاهرات 

املناهضة للحكومة في ايران.
كما اعلنت وزارة اخلارجية 
األميركية امس ان ايران حتاول 
فيما يبدو وقف تدفق املعلومات 
داخل البالد بشـــكل »شبه تام« 
وان احلكومة اإليرانية تخاف من 
شعبها، وذلك وفق ما صرح به 

)أ.ف.پ( جنود أميركيون يطلقون قذائف املورتر على مواقع حلركة طالبان في منطقة مرجة جنوب افغانستان أمس  

تبادل إطالق النار بين مسلحي الحركة وجنود أميركيين قرب مرجة

طالبان تعد بحرب استنزاف ضد قوات الناتو
كابولـ  وكاالت: هددت حركة 
طالبان امس بشن حرب استنزاف 
ردا على الهجـــوم الذي اعلنته 
القوات الدولية واالفغانية قبل 
10 ايام على معاقل احلركة في 
افغانســـتان وسخرت  جنوب 
احلركة مـــن اعالنات االئتالف 

»االعالمية«.
ونقل املتحدث باسم املتمردين 
االسالميني يوسف احمدي عن 
بيان لطالبان على موقع احلركة 
االلكتروني »سنلجأ الى التكتيك 
الذي اعتمدناه في العمليات في 

ناوا وخانشني«.
الهجمات  الى  وكان يشـــير 
التي شنتها القوات البريطانية 
العـــام املاضي في  واالميركية 

والية هلمند.
واضاف »ســـنلجأ اساســـا 
الى عمليـــات الكر والفر وزرع 
الطرقات« مشيرا  القنابل على 
الى العبوات التي تعد الســـبب 
القتلى في  الرئيسي لســـقوط 

صفوف القوات الدولية.
وخالل هجمات ســـابقة لم 
تبد طالبان مقاومة كبيرة لكن 
الـــى اجلبال  مقاتليهـــا جلأوا 

ملواصلة عمليات التمرد.
وقال احمدي في البيان »حسب 
ما رأينا علـــى االرض فان هذه 
العملية ال تختلف عن االنشطة 

اليومية لقوات الغزو«.
ومنذ حوالى 10 ايام اعلنت 
كابول وقوة احللف االطلســـي 

عن هذا الهجوم على أمل أن يدفع 
ذلك مسلحي طالبان وقادتهم في 
املنطقة إلى التخلي عن القتال.

وسوف يشـــارك عدد كبير 
جدا من جنود مشـــاة البحرية 

األميركية في هذه العملية.
وتشير تقارير إلى أن مئات 
املدنيني من سكان املنطقة فروا 
لكن معظم السكان الذين تقدر 
أعدادهم بنحو 100 ألف شخص 

لم يتركوا منازلهم.
في غضون ذلك، اعلن رئيس 
الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون 
خالل زيارته املفاجئة الى كابول 
امس ان القوات الفرنسية ستبقى 
في افغانستان »ما يتطلب من 
وقت الرساء االستقرار« في هذا 

البلد.
وقال فيون في مؤمتر صحافي 
مشـــترك مع الرئيس االفغاني 
حميد كرزاي في ختام لقاء بينهما 
»من املؤكد ان فرنســـا ستبقى 
الوقـــت الذي يتطلبـــه ضمان 

االستقرار في افغانستان«.
وتابع ردا على سؤال حول 
اعالن فرنسا ارسال ثمانني مدربا 
عسكريا اضافيا »لقد خصصنا 
املهمة  الالزمة الجناز  الوسائل 

التي اوكلت الينا«.
وقال »ان الوسائل االضافية 
التي سنرسلها هي جهود تبذل 
من اجل تدريب اجليش والشرطة 
االفغانيني« من دون اضافة أي 

تفاصيل اخرى.

وواشـــنطن ولندن عن هجوم 
وشيك على مرجة التي يسيطر 
عليها متمردو طالبان في والية 

هلمند في جنوب البالد.
وقال احمدي ان »العدو يروج 
اقناع  العملية ويحـــاول  لهذه 
وسائل االعالم بانها اكبر عملية 
عسكرية رغم ان مرجة منطقة 

صغيرة جدا«.
وتبادل جنود اميركيون النار 
مـــع عدد من مســـلحي طالبان 
امس قرب منطقة مرجة وذلك 
قبل هجوم كبيـــر متوقع على 

املنطقة.
النار -  ووقع تبادل إطالق 
بحسب ما ذكرته شبكة تلفزيون 
»سي بي إس« األميركيةـ  عندما 
كانت قوة أميركيـــة ـ أفغانية 
مشتركة تعمل على إغالق طريق 
يربط بني مرجة ومدينة لشكركاه 
عاصمـــة هلمند، لتمنع مقاتلي 

طالبان من الهرب.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع 
اصابات في االشتباكات. وقالت 
القوات األميركية إن مســـلحي 
الذين اشـــتبكوا مع  طالبـــان 

جنودها كانـــوا يحاولون على 
األرجح جر األميركيني إلى معركة 
قتاليـــة كبيرة قبـــل أن تكتمل 
استعدادات القوات لشن الهجوم 

الكبير املتوقع على مرجة.
وتوصف منطقة مرجة بأنها 
آخر معقل رئيسي لطالبان في 
هلمند أكثـــر أقاليم البالد عنفا 
وحتتوي هذه املنطقة على عدة 

قنوات وحقول للخشخاش.
وعلـــى عكـــس العمليـــات 
الســـابقة، تتحدث قوات حلف 
شمال األطلسي )ناتو( منذ شهور 

الرئيس اليمني يعلن وقفًا إلطالق النار
مع المتمردين الحوثيين

حماس مازالت متمسكة بمالحظاتها
على الورقة المصرية للمصالحة

غزةـ  يو.بي.آي: أعلنت حركة »حماس« امس أنها التزال تتمسك 
مبالحظاتها على الورقة املصرية للمصاحلة الفلسطينية نافية 

أن تكون القاهرة رفضت طلب احلركة التوقيع عليها.
وقال القيادي في »حماس« والناطق باسم كتلتها البرملانية 
صالح البردويل في تصريح »التزال قضية مالحظات حماس على 
الورقة املصرية قائمة ومازلت حماس تعتقد بأن هذه املالحظات 

ضرورية لتقوية االتفاق وتثبيته«.
وأضـــاف »هذا ما يجعل طلب حمـــاس للتوقيع على الورقة 
غير منطقـــي وبالتالي رفض مصر لذلك أمر غير منطقي وغير 
صحيح« في نفي لنبأ أوردته وسائل إعالم محلية تابعة حلركة 

»فتح« امس.
وقال البردويل »مصر ليســـت طرفا في اخلالفات مع حركة 
حماس وإمنا هي وسيط بني احلركة وفتح.وال معنى للزج بها في 
خصومة موهومة مع حماس أو الشعب الفلسطيني احملاصر في 
قطاع غزة«. ودعا وسائل اإلعالم »السيما إعالم حركة فتح« إلى 
»الكف عن االصطياد في املاء العكر واعتماد لغة الصدق عوضا 

عن األكاذيب التي يبثها قادتهم وأبواقهم اإلعالمية«.

مستوطنون يقتحمون 
منطقة قبر يوسف

رام اهلل ـ كونا: اقتحم 
اكثر من 500 مستوطن كانوا 
يستقلون حافالت فجر امس 
منطقة قبر يوسف الواقعة 
شرقي مدينة نابلس حتت 
حراسة مشددة من اجليش 
االسرائيلي وادوا شعائر 
دينيـــة قبـــل ان يقوموا 

باالنسحاب من املدينة.
وقال شـــهود عيان ان 
املســـتوطنني اقتحمـــوا 
مدرسة )معزوز املصري( 
للبنني وقامـــوا بتحطيم 
مداخلها وأتلفوا بعضا من 
محتوياتها والقوا القمامة 

في خزانات املياه.

صنعاءـ  وكاالت: بعد تسرب معلومات عن اتفاق 
وشيك لوقف املعارك التي بدأت في احلادي عشر من 
اغسطس املاضي بني املتمردين احلوثيني من جهة 
واجليش في محافظة صعدة من جهة أخرى، أعلن 
الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح امس التوصل الى 

وقف إلطالق النار مع املتمردين في شمال البالد.
وجاء في بيان رســــمي صدر في ختام اجتماع 
عقد برئاســــة الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح 
وضم أعضاء اللجنة الوطنية املكلفة باالشراف على 
تنفيذ النقاط الست واملؤلفة من أعضاء من مجلسي 
النواب والشورى »قررنا إيقاف العمليات العسكرية 

في املنطقة الشــــمالية الغربية ابتداء من الســــاعة 
الثانية عشرة من مساء اخلميس)امس(، وذلك مبا 
من شــــأنه حقن الدماء وإحالل الســــالم في املنطقة 

الشمالية الغربية«.
وأضاف البيان ان »إيقاف العمليات العسكرية 
مرهــــون بالتزام عبدامللك احلوثي وأتباعه بالنقاط 

الست وآليتها التنفيذية«.
ونقل البيان »حرص الدولــــة على حقن الدماء 
وإحالل السالم ومعاجلة جميع اآلثار املترتبة على 
تلك الفتنة التي أشعلها احلوثي في املنطقة الشمالية 
الغربية سواء في اجلوانب املادية او االجتماعية«.


