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احتجاجات اليمن تتضخم في »جمعة الال عودة« وصالح يقيل ضابطاً رفض قمعهم
السلطات أغرت اليمنيين بحضور خطاب الرئيس في مأرب بـ 200 دوالر

في ظل انقسام جتاه األحداث املطالبة بتنحي صالح 
وصلت الى قبيلته بعد ان كانت قد اندلعت تظاهرات 
مماثلة األسبوع املاضي لقبيلة شعسان إحدى القبائل 

التابعة لقبيلة سنحان التي ينحدر منها صالح.
في هذا الوقت، رح���ب االحتاد األوروبي باملبادرة 
الت���ي أعلنها الرئيس اليمني، أمس األول بش���أن حل 
األزمة السياس���ية التي تعاني منها البالد، وأعتبرها 
خطوة نحو األمام، وطالب كل القوى السياسية اليمنية 

باإلسراع في احلوار بشأنها.
وقال���ت املمثل األعلى لالحتاد األوروبي لش���ؤون 
السياسة اخلارجية واألمنية � نائب رئيس املفوضية 
األوروبية كاثرين أشتون في بيان أصدرته أمس في 
بروكسل »لقد تابعنا بتمعن املبادرة التي أعلنها الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح، وقدم من خاللها مقترحات 
لإلصالح الدستوري واالنتخابات، ونرى أن هذه املبادرة 

متثل خطوة نحو األمام«.
ودعت في البيان الذي نقله راديو اجلمهورية اليمنية، 
كافة األحزاب في اليمن إلى اإلس���راع الى حوار بناء 
وشفاف، لعكس مقترحات املبادرة في أقرب وقت ممكن 
إلى خطوات ملموسة تلبي طموحات الشعب اليمني، 
وأكدت ضرورة أن يسهم هذا احلوار في تعزيز مسيرة 
اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 

ينشدها الشعب اليمني وأال يكون عائقا لها.
وعبرت أش���تون عن القلق البالغ ألحداث العنف 
وم���ا رافقها من تصعيد واس���تخدام القوة في بعض 
االحتجاجات التي شهدها اليمن مؤخرا، وأكدت أهمية أن 
تقوم السلطات اليمنية بدورها في حماية املتظاهرين 
سلميا وضمان حقهم في حرية التجمع والتظاهر السلمي، 
كما أكدت في الوقت نفس���ه ضرورة أن تتحلى جميع 

األطراف بالهدوء وضبط النفس وجتنب العنف.

املطالبني بإس���قاط الرئيس صالح، وأضاف القاضي 
الذي ينحدر من قبيلة الرئيس صالح »سنخان« شرق 
صنعاء »ان قرار عزل والدي بس���بب موقفه الرافض 
الس���تخدام اجليش في قمع احملتجني الس���لميني في 

احملافظات التي يتواجد فيها لواؤه العسكري«.
وتابع »قناعة الوالد وعقيدته العسكرية ان اجليش 
يحمي ت���راب الوطن ويرابط عل���ى الثغور ويحمي 

املؤسسات وليس وسيلة لقمع أبناء الشعب«.
وقال مصدر سياسي مطلع ان عزل القاضي يأتي 

صالح فما الذي سوف تفعلونه في اليوم التالي؟«

من جهة أخرى، عزل الرئيس علي عبداهلل صالح 
ضابطا ينحدر من قبيلته وأحد أقدم القيادات العسكرية 
في اليمن وهو اللواء عبداإلله القاضي إثر امتناعه عن 

قمع احملتجني.
وقال جنل اللواء البرملاني محمد عبدالاله القاضي 
امس ملوقع »املصدر اون الين« املستقل ان عزل والده 
قائل محور العند جاء بس���بب رفضه قمع احملتجني 

»الشعب يريد إسقاط النظام«.
وفي وقت سابق أمس قال سكان في محافظة إب � 
إلى اجلنوب من صنعاء � إن رجاال ملثمني ألقوا قنبلة 

على مقر حزب معارض بارز. ولم يصب أحد.
وفي مقابلة من املقرر أن تنش���رها مجلة مدعومة 
من الدولة اليوم السبت حث السفير األميركي جيرالد 
فايرستاين احملتجني على املشاركة في حوار مع احلكومة 

بشأن مستقبل اليمن.
وتساءل السفير »سؤالنا دائما.. إذا رحل الرئيس 

عواصم � رويترز: خرج مئات اآلالف من احملتجني 
إلى شوارع اليمن أمس محاولني اجتذاب حشود ضخمة 
تظهر للرئيس علي عبداهلل صالح إن عروض اإلصالح 

التي طرحها لن تخفف مطلبهم باستقالته.
وفي جامعة صنعاء نقطة انطالق االحتجاجات في 
العاصمة تضخمت االحتجاجات وتدفق اليمنيون على 
الش���وارع حتى أنهم تكدسوا في أزقة ضيقة وامتدت 

صفوفهم على مسافة كيلومترين تقريبا.
وجاءت املظاه���رات بعد اقتراح صالح أمس األول 
إعداد دستور جديد يطرح لالستفتاء في غضون عام 
ووضع قوانني انتخابية جديدة لضمان متثيل عادل.

ورفضت ش���خصيات معارضة العرض قائلة إنه 
جاء متأخرا جدا وأدنى بكثير من الطلبات.

وقال محتجون في صنعاء اصطحب كثيرون منهم 
أبناءهم في يوم أطلق���ت عليه املعارضة »جمعة الال 
عودة« إنهم عازمون على إنهاء حكم صالح املس���تمر 

منذ 32 عاما.
وأخذ احملتجون يرددون هتافات ضد صالح وحمل 

كثيرون منهم الفتات تطالب برحيله.
في املقاب���ل وفي ميدان التحري���ر بالعاصمة رفع 
عشرات اآلالف من املوالني لصالح صورا للزعيم البالغ 
م���ن العمر 68 عاما وعبروا ع���ن تأييدهم له مرددين 

»نعم للحوار.. ال للفوضى«.
وفي محافظة مأرب بوس���ط اليمن قال س���كان ل� 
»رويت���رز« إن مئات اليمنيني خرجوا إلى الش���وارع 
مطالب���ني مبقابل مادي حلضوره���م كلمة صالح في 

صنعاء أمس.
وذكرت صحيفة »مأرب برس« أن احملتجني كانوا قد 
تلقوا وعودا باحلصول على 50 ألف ريال ميني )233 
دوالرا( لكنه���م حني لم يحصلوا عليها بدأوا يهتفون 

)أ.ف.پ( متظاهرون مينيون يشيعون أحد احملتجني الذين سقطوا في املواجهات مع قوات الرئيس صالح في صنعاء أمس 

بغداد: تجدد مظاهرات ميدان التحرير
تحت شعار »الشعب يريد توفير الخدمات«

بغ���داد � وكاالت: تظاهر مئات 
العراقيني في ساحة التحرير وسط 
بغداد أمس لليوم الثالث عل التوالي 
منددين بالفساد وبسوء اخلدمات 
وسط اجراءات مش���ددة اتخذتها 
القوى األمني���ة اعتبارا من عصر 
امس األول. ورفع املجتمعون في 
ساحة التحرير في ظل نصب احلرية 
إعالما عراقية والفتات كبيرة كتب 
عليها »نطالب بإقالة محافظ بغداد« 
و»الشعب يريد توفير اخلدمات«. 
كما أطلقوا هتافات عدة بينها »نفط 
الشعب للشعب وليس للحرامية« 
و»حظر التجول باطل وهدر األموال 

باطل وراتب مليار باطل«.
وحلقت مروحيات تابعة للجيش 

العراقي فوق املتظاهرين.
وقال عبدالكرمي احلبيب وهو أب 
ل� 5 وموظف سابق في وزارة النقل 
»أطالب بعودة املفصولني السياسيني 
الذين ظلموا إبان النظام السابق وما 
يزال الظلم الحقا بهم حتى اآلن«. 
الراوي املوظف املفصول  اما فؤاد 
من السكك احلديد، فقال ان »أوامر 

رسمية قررت إعادتنا، لكن أسبابا 
طائفية حتول دون ذلك«.

كم���ا أكد محمد فارس ان راتبه 
»التقاعدي يبل���غ 225 ألف دينار 
)190 دوالرا( بع���د خدمة 25 عاما، 
فهل يعقل هذا؟ لق���د خدمنا البلد 

ونكافأ بهذا الشكل«.
وفي الفلوجة، تظاهر نحو 500 
شخص في وسط املدينة قرب مسجد 
احلضرة احملمدية ورفعوا الفتات 
تندد ب� »االعتقاالت العش���وائية« 
البعث  ب� »إلغاء اجتثاث  وتطالب 

وعودة الضباط السابقني«.
كما جتمع حوالي 100 شخص 
ق���رب مدينة الرم���ادي وليس في 
وسطها الن السلطات رفضت منحهم 
موافقتها على التظاهر. وفي النجف، 
تظاهر قرابة 150 شخصا في ساحة 
الصدرين وس���ط املدينة مطالبني 
بتوفير اخلدمات واحتجاجا على 
»الفس���اد املستش���ري في البالد« 
ورددوا شعارات عدة بينها »نهب 
الثروات، باطل قلة خدمات باطل«. 
والتق���ى وزير العمل والش���ؤون 

الربيعي، وهو  االجتماعية نصار 
من التيار الصدري، املجتمعني قائال 
»انها تظاه���رة حضارية ندعمها 

وسنعمل على تلبية مطالبكم«.
ورفع املتظاهرون الفتات بينها 
الفق���راء« و»ال للطبقية  »ارحموا 
والفساد«. وفي احللة كبرى مدن 
محافظة بابل، جتمع أكثر من 200 
أمام مجل���س احملافظة  ش���خص 
مطالبني ب� »اختيار محافظ مستقل« 
و»إقالة مجلس احملافظة« و»حتسني 
الكهرباء«. وتأتي التظاهرات تلبية 
لدعوة أطلقتها مجموعات من الشبان 
عبر موقع الفيس بوك على غرار 
ما يحدث في العديد من دول العالم 
العربي. عمان من جهة أخرى، نفى 
السفير العراقي في عمان الدكتور 
جواد عباس وجود عمليات تعذيب 
أردنيون  يتعرض لها معتقل���ون 
في سجن »سوسة« العراقي. وقال 
عباس في تصريح لصحيفة »الغد« 
األردنية نشرته أمس ال يوجد تعذيب 
في الس���جون العراقية، فنحن في 
املواثيق  سجوننا ننتهج ونراعي 

التعامل  الدولية ف���ي  واألع���راف 
مع الس���جناء«. جاء ذلك ردا على 
رئيس جلنة السجون واملعتقالت 
في املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 
عبدالكرمي الشريدة الذي أشار إلى 
أنه تلقى ش���كاوى م���ن معتقلني 
أردنيني في سجن »سوسة« الواقع 
في منطقة »السليمانية« يفيدون 
بتعرضهم للتعذيب والضرب من 
قبل إدارة السجن. من ناحية أخرى، 
جدد السفير العراقي بعمان استعداد 
بالده لتنظيم زيارة ألهالي املعتقلني 
األردنيني في الس���جون العراقية، 
وق���ال عب���اس »لق���د حتدثت مع 
وزارة العدل العراقية حول أوضاع 
السجناء األردنيني ونقلوا الرغبة 
في تنظيم زيارة ألهالي املعتقلني 
األردنيني في العراق للوقوف على 
أوضاع أبنائهم والتأكد من »حسن« 
اإلجراءات املتخذة من قبلنا بحقهم، 
مؤكدا أن جميع املعتقلني في العراق 
يعامل���ون معاملة إنس���انية وفقا 
لألعراف الدولي���ة املتبعة في هذا 

املجال«

السفير العراقي بعمان ينفي تعرض معتقلين أردنيين للتعذيب

ولي عهد البحرين يثمّن دعم دول »التعاون«.. لبالده وأوروبا تشيد بخطوات المصالحة
وزارة الداخلية تحذر من كل ما يهدد األمن والسلم االجتماعي

ولي عهد البحرين صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد

املنامة � وكاالت: ثمن صاحب 
الس����مو امللكي ولي عهد البحرين 
األمير س����لمان بن حمد آل خليفة 
ما قدمه قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي من دعم ملساعي البحرين 
في تأسيس واطالق احلوار الوطني، 
انباء  افادت وكال����ة  بحس����ب ما 

البحرين الرسمية.
وقال االمير سلمان عقب اعالن 
وزراء خارجي����ة دول املجل����س 
تخصي����ص 10 ملي����ارات دوالر 
اميرك����ي للبحري����ن »ان ما قدمه 
مجل����س التع����اون اخلليجي من 
دعم استثنائي للبحرين هو خطوة 
نكن لها جزيل الش����كر والتقدير 
ملا ابدته الدول الشقيقة من روح 
قياديه حكيمة وتنسيق وتعاون 
اخوي في هذه الفترة وما حتمله 

من حتديات«.
واضاف ان »هذا الدعم سيساهم 

في رفد واثراء جهود التنمية املوجهة 
لصالح مواطني اململكة وستساعد 
في اجناح وتعزيز مرحلة جديدة 
من برامج اإلصالح« مشيرا الى انه 
»سيتم إطالق مخصص الدعم املالي 
الى جانب امليزانية الوطنية وستتم 
مضاعفة النفقات املالية حتت اشراف 
ومتابعة البرملان والدول املانحة«. 
واضاف »ستتضمن أولويات االنفاق 
برامج ستساهم في إضافة القيمة 
والفائدة للمجتمع البحريني على 
املدى البعيد في املش����اريع التي 
ستساعد في جتسير الفجوة أمام 
الف����رص أينما وجدت، وس����يتم 
تخصيص واستخدام الدعم وفقا 

ألعلى مستويات الشفافية«.
واشار ولي عهد البحرين الى 
احلوار الوطني قائال »ان التنسيق 

فيما بيننا قوي« 
من جهتها، رحبت املمثلة العليا 

للسياسة اخلارجية واالمنية في 
االحتاد األوروبي كاثرين اشتون 
بالتزام السلطات البحرينية املستمر 
باالمتناع عن استخدام القوة ضد 
التعبير السلمي عن الرأي فضال عن 
اخلطوات األخيرة نحو املصاحلة 
واالصالح. وأش����ارت أشتون في 
بيان لها الليلة قبل املاضية الى ان 
االحتاد االوروبي يرحب باحلوار 
الذي أعلن عن����ه ولي عهد مملكة 
البحرين االمير سلمان بن حمد آل 
خليفة. وقالت »أنا اآلن اشجع بقوة 
حكومة البحرين على االستمرار في 
تنفيذ االجراءات الضرورية لتلبية 

مطالب وطموحات الشعب«.
الداخلي����ة  وزارة  وكان����ت   
البحريني����ة اس����تبقت مظاهرة 
بالتنبيه  نظمها معارضون أمس 
إلى ان الوض����ع الداخلي في ظل 
التي  التصرفات واالحداث  بعض 

ش����هدتها البالد مؤخرا يدعو إلى 
القلق والتوتر مما قد يسبب إحداث 
فتنة وتدهور امني، األمر الذي حتذر 
معه الوزارة من التمادي في مثل 

تلك األفعال غير املسؤولة.
ال����وزارة في بيان   واعتبرت 
لها اصدرته أمس املس����يرة التي 
نظمت الى منطقة الرفاع أمس »عمل 
يهدد األمن والسلم االجتماعي نظرا 
للتداعيات اخلطيرة التي قد تنجم 
عن مثل ه����ذا التصرف.  وحملت 
الوزارة مسؤولية العواقب للداعني 
واملنظمني واملشاركني في املسيرة 
مؤكدة على ضرورة جتنب حدوث 
أي مواجهة بني األهالي يكون من 
شأنها حدوث خسائر بشرية »وهو 
األمر الذي نح����ن في غني عنه«. 
وقالت ان����ه في ظل هذه األوضاع 
ومن منطلق الواجب في احلفاظ 

على السلم األهلي.

اإلمارات ترفض تضمين إدانة إيران في بيان 
»مجلس التعاون« إلنجاح جهود حل أزمة الجزر

الري��اض � د.ب.أ: رفضت دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 
تضمني بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون اخلليجي الذي 
عق��د اجتماع��ه في الرياض مس��اء أم��س األول أي إدانة إليران 
بس��بب احتاللها جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى 

خللق املناخ املناسب لنجاح اجلهود املشتركة بني البلدين.
وق��ال وزراء اخلارجية، في بيان لهم عق��ب نهاية االجتماع، 
إن��ه »بناء عل��ى اتفاق اإلم��ارات العربية املتحدة وإي��ران لتهيئة 
األجواء املناس��بة حلل قضية اجلزر، طلبت اإلمارات من املجلس 
ال��وزاري لدول مجلس التعاون املنعقد في دورته ال� 118، املوافقة 

أال يتضمن البيان الصحافي الفقرة اخلاصة بهذه القضية«.
وأض��اف البيان أن هذا الطلب »يأتي من اإلمارات خللق املناخ 
املناس��ب لنجاح اجلهود املش��تركة بينها وب��ني جمهورية إيران 

اإلسالمية حلل هذه القضية«.
لك��ن البيان أكد مج��ددا »أهمية االلتزام )اي��ران( باملرتكزات 
األساس��ية إلقامة عالقات حسن جوار، واالحترام املتبادل، وعدم 
التدخل في الش��ؤون الداخلية، وحل اخلالفات بالطرق السلمية، 

وعدم استخدام القوة أو التهديد بها«.
وق��ال البيان ان »املجل��س اخلليجي تابع مس��تجدات امللف 
الن��ووي اإليراني بقلق بالغ، مجددا التأكي��د على مواقفه الثابتة 
بش��أن أهمية االلتزام مببادئ الش��رعية الدولية، وحل النزاعات 
بالط��رق الس��لمية، وجع��ل منطقة الش��رق األوس��ط، مبا فيها 
منطقة اخلليج العربي، منطقة خالية من أس��لحة الدمار الش��امل 
واألس��لحة النووي��ة« مرحبا »باجله��ود الدولي��ة، وخاصة تلك 
التي تبذله��ا مجموعة )5+1(، حلل أزمة املل��ف النووي اإليراني 
بالط��رق الس��لمية«، ومعربا »عن األمل في أن تس��تجيب إيران 
له��ذه اجلهود«. وأكد املجلس ال��وزاري اخلليجي »على حق دول 
املنطقة في استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية، في إطار 
االتفاقية الدولي��ة ذات الصلة، ووفق معايي��ر وإجراءات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وحتت إشرافها، وتطبيق هذه املعايير على 

جميع دول املنطقة، مبا فيها إسرائيل، وبشفافية تامة«.

خطيبا المسجد الحرام والمسجد النبوي: المظاهرات خروج على الوالية المسلمة 
الري���اض � وكاالت: أكد كل من إمام وخطيب 
املسجد احلرام الش���يخ أسامة خياط وخطيب 
املسجد النبوي الشيخ صالح البدير أن املظاهرات 
الت���ي يدعى إليها في بالد احلرمني تعد خروجا 
على الوالية املسلمة التي حتكم بكتاب اهلل وسنة 
رسوله ژ، مشددين على عدم جواز اخلروج على 
والة األمر أو قتالهم أو حتريك القلوب بالسوء 

والفتنة ضدهم.
وش���دد اخلطيبان في خطبة »اجلمعة« أمس 
على حترمي تلك املظاهرات والدعوة اليها في بالد 

احلرمني الشريفني ملا تسببه من فرقة وفتنة وعدوان 
وعنف وذل وتشويش وتشويه وفوضى وتخريب 
واستخفاف باحلقوق وشق لعصا الطاعة واجلماعة 

ومفاسد ال حتصى عقباها وال يجهل منتهاها.
وأشارا إلى أن شعب اململكة العربية السعودية 
يرفض الفوضى ويرفض التدخل في شؤونه من أي 
جهة كانت ويقف مع والة أمره ضد كل حاقد وحاسد 
وعابث وفاسد ومارق مفارق وخائن منافق وضد 
كل من يريد زعزعة األمن في بلده وزرع الفتنة في 
أرضه وأنهم ميدون أيديهم في أيدي والة أمرهم، 

مشيرين إلى أن نصيحة ولي األمر تكون بالطرق 
الشرعية التي حتقق املصلحة وتدفع املفسدة وال 

تكون باملسيرات واملظاهرات.
مبوازاة ذلك، ساد الهدوء املدن السعودية أمس 
بعد أن فش���لت محاوالت تنظي���م تظاهرات يوم 
الغضب في نحو 17 مدينة س���عودية باس���تثناء 
تظاهرة شارك فيها عش���رات انطلقت بعد صالة 
اجلمعة امس من مسجد أئمة البقيع في االحساء 
ش���رق الس���عودية إال أن قوات األمن فرقتهم ولم 

ينتج عن ذلك أي إصابات.

وقال مسؤول سعودي، لوكالة األنباء األملانية، 
إن اكتشاف السعوديني ألولئك الذين يقفون وراء 
الدعوة إلى تظاهرات كانت سببا رئيسيا في إحجام 

السعوديني عن املشاركة.
وكانت وسائل إعالم غربية كشفت أول من أمس 
انه تبني بعد البحث في »فيس بوك« أن من يدعم 
هذه احلملة هو مواطن في سهل نينوى بالعراق 
واملعارض السعودي سعد الفقيه املقيم في لندن 
وآخر مصري اجلنسية يدعى »صبيح« وآخر يدعي 

»الوسمي« إيراني اجلنسية.

واشنطن وأوروبا ترحبان بإصالحات
الملك محمد السادس

عواصم � وكاالت: رحبت اإلدارة األميركية باإلصالحات الدستورية 
التي أعلنها العاهل املغربي امللك محمد السادس.

وجاء في بيان أصدرته اخلارجية األميركية ان »واشنطن ترحب 
بإعالن امللك محمد السادس وتعهده بتطوير مستمر للدميوقراطية 

عبر اإلصالحات السياسية والتشريعية والدستورية«.
وأضاف البيان »انها حلظة تغيرات جوهرية في املنطقة بقيادة 
امللك محمد السادس الذي حقق اجنازات مهمة في املناحي السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية«.
وشدد على »الدعم الكامل لتطلعات الشعب املغربي في جهوده 
الرامي���ة الى تعزيز حكم القانون ورفع مس���توى معايير حقوق 
اإلنسان وحتفيز احلكم اجليد والعمل من أجل إصالحات دستورية 
طويلة األمد«. كذلك، رحبت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين 
آشتون باإلصالحات الدستورية متعهدة بتقدمي كل املساعدة الالزمة 

للرباط من اجل تطبيق هذه »اإلصالحات الواسعة النطاق«.
وقالت آشتون ان هذه التعهدات »تستجيب للتطلعات املشروعة 
للشعب املغربي«، وذلك في بيان مشترك مع ستيفان فولي املفوض 

االوروبي املكلف بالعالقات مع دول اجلوار.
وأضافت ان التعديالت الدستورية التي اقترحها العاهل املغربي 
تس���ير في االجتاه الذي كان االحتاد األوروبي يطالب به من اجل 

تعزيز العالقات بني بروكسل والرباط.
وتابعت ان »االحتاد األوروبي مس���تعد لدعم جهود املغرب في 

سبيل تطبيق هذه اإلصالحات الواسعة النطاق«.
وأكدت آشتون ان اإلصالحات التي وعد بها العاهل املغربي هي 

»تعهد في سبيل مزيد من الدميوقراطية« في املغرب.
من جهته لفت املفوض األوروبي الى ان التعديالت الدستورية 
املقترحة تطول »عناصر أساسية في عملية التحديث مثل الالمركزية 
واس���تقالل القضاء والفصل بني السلطات وتعزيز دور احلكومة 

واملساواة للنساء«.

األمير خالد بن طالل: إيران تريد 
أن تقود المملكة  إلى الهاوية 

الري���اض � يو.بي.آي: اتهم األمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز 
امس إيران بأنها تريد أن تقود اململكة »إلى الهاوية« كما فعل حزب 

اهلل في لبنان وكما فعلت هي في العراق واليمن والبحرين.
وقال األمير في تصريح خاص ملوقع »جلينيات«: »كان دائما هناك 
من وراء الكواليس شك بأن إيران والرافضة واملعممني »الشيعة« 
من وراء ما يحدث«، موضحا: »أقول الرافضة واملعممون ألن الشعب 
أو املواطن الس���عودي الذي ينتمي إلى املذهب الشيعي ال أقول انه 

رافضي فأريد أن أفرق بني هذا وهذا«.
وأضاف »الشك بدأ يتأكد بل يكون يقينا أن هؤالء )اإليرانيني( 
هم وراء من يثيرون الفتنة ومن يحرضون ومن يريدون أن يقودوا 
هذه البالد )الس���عودية( إلى الهاوية كما فعل حزب اهلل في لبنان 
وكم���ا فعلوا )اإليرانيون( في العراق من خراب وانتهاك لألعراض 
وتفجيرات وكما فعلوا ف���ي اليمن مع احلرب احلوثية وآخرها ما 

حصل في البحرين«.
وأوضح األمير خالد بن طالل في مستهل حديثه أنه يتحدث ك� 
»أحد أبناء والة األمر وأحد أبناء العلماء وأحد مواطني هذا الشعب 
السعودي«، مشيرا إلى أن حديثه »يكتسب املصداقية والصراحة 

كما هي عادته دائما«.
ورفض التصريحات السياسية التحريضية وتصريحات »املعممني 
واملاللي« وكذلك التحريضات اإلعالمية الفضائية والصحافية الفارسية 
والعربية وما ينشر في املواقع اإللكترونية و»تلك الشعارات والصور 

الطائفية التي تنتشر في مناطق معينة كاإلحساء والقطيف«.
ولف���ت إلى تصريح »أحد اخلونة في اخلارج« في إش���ارة إلى 
املعارض السعودي في لندن سعد الفقيه والذي قال »ان املوضوع غير 
طائفي«، حيث أشار األمير خالد إلى أنها »محاولة إلبعاد الطائفية« 

عن التحركات في اململكة متسائال »فما مصلحته من ذلك؟«.
وأضاف »ان مصلحته من ذلك أنه يريد الفتنة بني أهل الس���نة 
في اململك���ة وفي هذا القول كلمة حق أراد به���ا باطال واهلل أعماه 

وكشف نفسه بنفسه«.


