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»القطاع اخلاص« ينضم للمحتجني وعلماء الدين يطالبون صالح باالنصياع ملطالبهم

الرئيس اليمني يُقيل احلكومة ويشكّل »هيئة رفع املظالم«
مساعدته في ممارسة صالحياته 
الدستورية والقانونية املتصلة 
القضائية والتظلمات  باألحكام 

املرتبطة بها.
وأوضح القرار أن الهيئة تهدف 
إلى مساعدة رئيس اجلمهورية في 
بحث وتدقيق شكاوى وتظلمات 
األشخاص من أداء اإلدارة العامة 
احلكومية والكش���ف عن أوجه 
التي  االختالالت والتج���اوزات 
قد تش���وب ه���ذا األداء وتقدمي 
آثارها  املقترح���ات مبعاجل���ة 
وإنصاف من كانوا ضحيتها من 

املتظلمني أصحاب الشأن.
أنه م���ن بني  إل���ى  واش���ار 
اختصاص���ات الهيئة هو بحث 
وحتليل الش���كاوى والتظلمات 
املرفوعة من األش���خاص الذين 
يلتمسون فيها التدخل من جانب 
رئيس اجلمهورية اليمنية لدى 
اإلدارة العام���ة احلكومية لرفع 
الظلم عنهم وإنصافهم بشأن ما 
يعتقدون أنه���م كانوا ضحيته 
نتيجة ق���رار أو تصرف صادر 
عن ه���ذه اإلدارة أو جتاوز ملبدأ 
سيادة القانون وإعداد التقارير 
بشأن ذلك مشفوعة بالتوصيات 

واملالحظات الالزمة.
في سياق متصل، جدد مصدر 
مسؤول في رئاسة اجلمهورية 
اليمنية ترحيب بالده بوساطة 
اململكة العربية السعودية ودول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية بني األطراف السياسية 
في اليمن، مؤكدا أن تلك الوساطة 

مرحب بها على الدوام.
وقال املص���در � في تصريح 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( � »إن 
من يقفون وراء احلادث املؤسف 
الذي وقع في حي جامعة صنعاء، 
كانوا يسعون إلى حتقيق عدة 
أهداف من ورائه، منها محاولة 
إفش���ال تلك الوس���اطة وإثناء 
الس���عودية ودول  األشقاء في 
مجلس التع���اون اخلليجي عن 
االستمرار في جهودهم اخليرة 
للوساطة وتقريب وجهات النظر 
بني األطراف السياسية اليمنية 
ملا يجنب اليمن الفتنة«. وأضاف 
املصدر »إن هن���اك تواصال مع 
الس���عودية ودول  األشقاء في 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية حول تلك الوساطة وملا 

فيه مصلحة اليمن واملنطقة«.

وأكد حق اليمنيني جميعا في 
املظاهرات واالعتصامات السلمية 
وعدم جواز منعها اعماال لنصوص 
الدستور والقانون، مطالبا بتوفير 
كامل احلماي���ة لتلك املظاهرات 
واالعتصامات الس���لمية في كل 

احملافظات.
في املقابل، مازال الرئيس صالح 
يحاول استيعاب االحتجاجات التي 
دخلت شهرها الثاني، فأصدر أمس 
قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل 
»هيئة رفع املظالم« تابعة لرئاسة 
اجلمهورية، وذل���ك في خطوة 
تقترب فيها مؤسس���ة الرئاسة 

اليمنية إلى أفراد الشعب.
وأش���ار القرار إلى أن الهيئة 
تع���د جه���ازا استش���اريا فنيا 
لرئي���س اجلمهورية تهدف إلى 

ومنعا للثارات.
ودعا البيان وحدات اجليش 
واألمن الى عدم تنفيذ أي أوامر 
تص���در لهم م���ن أي كان للقتل 
والقم���ع واملطالب���ة بحماي���ة 
املعتصمني وحتييد مؤسس���تي 
الق���وات املس���لحة واألمن عن 
الصراع السياسي. ودعا الى حل 
جهاز األمن القومي الذي »لم ينل 
اليمن واليمنيني منه منذ تأسيسه 
اال األذى واالره���اب وتق���دمي 
قيادات���ه وأف���راده للمحاكمة«. 
وطالب باخراج وحدات احلرس 
اجلمهوري وألويته من العاصمة 
صنعاء لعدم وجود مبرر لوجود 
كل هذه القوات داخل العاصمة 
وانهاء االزدواجية داخل مؤسسة 

اجليش.

في البالد لعدم وجود قانون منظم 
حلالة الطوارئ وخلطورة أن يقوم 
طرف سياسي منفرد في مجلس 
النواب بإعداد مشروع قانون يلبي 
طلباته ويقمع احلريات التي كفلها 
الدستور والقانون ويشعل الفنت 

بني أبناء الشعب اليمني.
وطالب���وا النياب���ة العام���ة 
بتحمل مس���ؤولياتها الشرعية 
والدس���تورية وس���رعة اجراء 
التحقيقات املس���تعجلة ملعرفة 
ارتكبوا مجزرة  الذي���ن  اجلناة 
الدامية واالعالن عنهم  اجلمعة 
القضاء وتقدمي  الى  وتسليمهم 
مرتكبي اجلرائم الس���ابقة ضد 
املعتصمني في مختلف احملافظات 
للعدالة اخم���ادا للفتنة وتهدئة 
لنفوس الناس وانصافا للمظلومني 

كما انضم علماء ومشايخ في 
اليمن الى مطالب احملتجني ودعوا 
الى االس���تجابة ملطالب  صالح 
الش���عب الذي يتظاهر السقاط 

النظام.
وأكد املشايخ والعلماء في بيان 
بعد اجتماعهم في منزل ش���يخ 
قبيلة حاشد صادق بن عبداهلل 
االحمر أن الرئيس صالح ميكنه 
اغالق أبواب الفتنة بحقن الدماء 
واالس���تجابة ملطالب الشعب، 
محملني اياه املس���ؤولية كاملة 
عن الدماء التي سفكت واألرواح 
التي أزهقت اجلمعة املاضية وما 
نتج عن ذلك االعتداء من جرحى 

ومصابني.
العلماء واملش���ايخ  وأعل���ن 
رفضهم الع���الن حالة الطوارئ 

ابطاء«. وش���دد في بيان تلقت 
وكالة »فرانس برس« نسخة منه 
على ضرورة »محاسبة املتسببني 
في اراقة الدماء وجتنيب اليمن 

املزيد من املعاناة«.
واك���د ان »القط���اع اخلاص 
يرى ان التغيير اصبح ضرورة 
النتشال البالد من الوضع املتردي، 
وايجاد نظام عادل فيه كل ابناء 
اليمن سواسية، خال من الفساد 

والظلم«.
واضاف بيان االحتاد ان »سوء 
املالي واالداري  االدارة والفساد 
وضعف القضاء وعدم استقالليته 
والتسلط والظلم واحملسوبية 
اثرت بشكل سلبي ومباشر على 
أداء القطاع اخلاص ومساهمته في 

تطوير وتنمية اقتصاد البلد«.

صنعاء � أ.ف.پ: مازال اخلناق 
يضيق على الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح، فبعد اس���تقالة 
وزي���رة حقوق االنس���ان هدى 
البان اضطر الرئيس اليمني الي 
اقالة احلكومة وتكليفها بتسيير 

األعمال.
والوزيرة قدمت استقالتها من 
منصبه���ا احلكومي ومن حزب 
املؤمتر الش���عبي العام احلاكم 
احتجاجا على قمع املتظاهرين 
بعد يومني فقط من تعيينها في 
جلنة التحقيق بأحداث اجلمعة، 
بحس���بما اعلنت في بيان تلقت 
وكالة »فرانس برس« نس���خة 

منه.
وقالت الوزيرة ان استقالتها 
تأت���ي عل���ى خلفي���ة »املجزرة 
الوحشية« في صنعاء، معتبرة 
انه »يجب محاسبة كل مرتكبيها 
وتقدميهم للعدالة«، حيث اودت 
الى مقتل 52 متظاهرا واصيب اكثر 

من 120 بجراح في صنعاء.
واس���تقالة وزي���رة حقوق 
الثالث���ة م���ن  االنس���ان ه���ي 
احلكومة اليمنية منذ بدء حركة 
االحتجاجات املطالبة بإس���قاط 
النظام نهاية يناير املاضي، بعد 
استقالة وزيري السياحة نبيل 
الفقيه اجلمعة ووزير االوقاف 

حمود الهتار.
في السياق نفسه، قدم مندوب 
اليمن لدى االمم املتحدة عبداهلل 
الصايدي استقالته من منصبه 
»احتجاجا على استخدام العنف 
ضد املتظاهرين«، حس���بما افاد 
مص���در ف���ي وزارة اخلارجية 

اليمنية.
وقال املص���در ان »الصايدي 
استقال احتجاجا على استخدام 
العنف ض���د املتظاهرين« بعد 
يومني على مقت���ل 52 متظاهرا 
واصابة اكثر من 120 بجراح في 

صنعاء.
الى جانب املسؤولني املنضمني 
تباعا للمحتجني، انضم »القطاع 
اخلاص« في اليمن ممثال باالحتاد 
العام للغرفة التجارية والصناعية 
الى احلركة االحتجاجية املطالبة 

باسقاط نظام الرئيس صالح.
وفي حتول الفت، دعا االحتاد 
العام للغرفة التجارية والصناعية 
اليمنية السلطات الى »االستجابة 
ملطالب اجلماهير وتنفيذها دون 

)رويترز( ماليني اليمنيني يشيعون ضحايا اجلمعة املاضية 

 صنعاء ترحب 
بالوساطة السعودية 

واخلليجية بني 
األطراف السياسية 

اليمنية

بدء تظاهرات للمطالبة
باستقالة احلكومة في الرباط والدار البيضاء

السفارة األميركية ببغداد حتتفل بالذكرى 
الـ 60 النطالق برنامج فولبرايت

»برافدا« الروسية: واشنطن تزود دواًل 
سوفييتية سابقة بالسالح ملهاجمة إيران

أوباما يخطب ود البرازيل
بعد التقارب بني بكني وبرازيليا

الرباط � أ.ف.پ: بدأ مئات األشخاص في الرباط 
والدار البيضاء املشاركة امس في تظاهرات للمطالبة 

مبزيد من الدميوقراطية والعدالة االجتماعية.
وردد املتظاهرون في الرباط »الشعب املغربي 
يريد التغيير« مطالبا »باستقالة احلكومة«. ورفعت 
الفتات كتب عليها »من اجل حرية وكرامة الشعب 

املغربي«.
ولم تنش���ر قوات امن كبيرة ف���ي العاصمة 
حيث جتمع آالف املتظاهري���ن بينهم عدد كبير 

من االسالميني.
وتظاهر مئات في الدار البيضاء ايضا مرددين 
هتاف »ال للفساد ال للمحسوبية«، كما ذكر صحافي 
من وكالة فرانس ب���رس. كما هتفوا »ملك ميلك 

وال يحكم«.
وتأتي ه���ذه التظاهرات على الرغم من اعالن 
العاهل املغربي امللك محمد الس���ادس اخيرا عن 

اصالحات سياسية عميقة.
وتنظم املس���يرات والتجمعات تلبية لدعوة 
»حرك���ة 20 فبراير« التي انزلت عش���رات آالف 
االش���خاص الى ش���وارع املغرب قبل شهر متاما 

بعد دعوة على فيس بوك.
وبقيت احلركة التي اطلقها في االساس شبان 
مغاربة على موقع التواصل االجتماعي، مصممة 
على تظاهرات االمس على الرغم من اخلطاب الذي 

ألقاه امللك في التاسع من مارس.
واعلن العاه���ل املغربي ال���ذي يتمتع حاليا 
بصالحيات واسعة جدا، مراجعة الدستور على 
اس���اس عدة مبادئ بينها الفصل بني السلطات 
واس���تقالل القضاء وتش���كيل »حكومة منتخبة 
منبثق���ة من االرادة الش���عبية التي يتم التعبير 

عنها عبر صناديق االقتراع« وتعزيز س���لطات 
رئيس الوزراء.

وكانت حركة 20 فبراير اخذت على السلطات 
قمعها تظاهرة االحد املاضي في الدار البيضاء ما 

ادى الى اصابة عدد من االشخاص بجروح.
واشارت منظمة العفو الدولية الى اصابة عشرات 
االشخاص بجروح في الدار البيضاء االحد املاضي 
معبرة عن قلقها من احتمال »جلوء السلطات الى 

وسائل قاسية لقمع التظاهرات«.
واعلن الشبان االسالميون في جمعية العدل 
واالحس���ان التي تعد اكبر حركة اس���المية في 
املغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات 
غير حكومي���ة مثل اجلمعي���ة املغربية حلقوق 

االنسان.
وقالت ناديا ياسني ابنة مؤسس جمعية العدل 
واالحسان »سننزل الى الشارع معهم في العشرين 
من مارس«، معتبرة ان الوعود الواردة في اخلطاب 

امللكي »غير كافية«.
من جهته، قال وزي���ر االتصال املغربي خالد 
الناصري ان هناك »متييزا بني املطالب احلسنة 
النية« من جانب الشبان املغاربة »الذين يتجمعون 

حول حركة 20 فبراير« و»جهات اخرى«.
واضاف »ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع 
الذين يستخدمونهم اداة« ملمحا بذلك الى جمعية 

العدل واالحسان »ويسار متطرف مازال حاملا«.
اما احزاب االكثرية احلكومية فدعت من جهتها 
الس���كان الى التضامن مع املش���روع الذي اعلنه 
امللك واعربت في بيان ع���ن »تضامنها الصادق 
مع املطالب املش���روعة التي اعرب عنها الشباب 

املغربي في 20 فبراير 2011«.

بغ���داد � كونا: نظمت الس���فارة األميركية في 
العراق امس االول احتفاال بالذكرى الس���نوية ال� 
60 لتأس���يس برنامج فولبرايت في العراق اكدت 
خالله تطلع واش���نطن الى مواصلة التعاون مع 

بغداد ضمن اتفاقية االطار االستراتيجي.
وقالت الس���فارة في بيان لها ان االحتفال بهذا 
احلدث املهم في بغداد يعزز تعاون الواليات املتحدة 
والعراق في مجال التبادل التعليمي باعتباره عنصرا 
رئيسيا في التعاون الثنائي ضمن اتفاقية االطار 

االستراتيجي بني البلدين.
وذكرت مس���اعدة وزيرة اخلارجية األميركية 
آن ستوك التي زارت العراق ان برنامج فولبرايت 
»ميثل التزام الش���عب األميركي جتاه العالقة مع 
العراق والتي تعتمد جذورها على االحترام املتبادل 
واملصالح املش���تركة«. واشادت ستوك باجنازات 
الكثيرين من خريج���ي برنامج فولبرايت في كال 
البلدين الذين شاركوا في هذا البرنامج على مدى 

السنوات الستني املاضية.

بدوره أكد السفير األميركي في بغداد جيمس 
جيفري أن شعب العراق سوف يظل شريكا ملتزما 
ومتسقا مع الواليات املتحدة مبينا اننا »نتطلع الى 
مواصلة تعاوننا ضمن اتفاقية االطار االستراتيجي 
ونحن نستعد لتوفير فرص اضافية لتبادل العلماء 

ضمن برنامج فولبرايت خالل عام 2011«.
واضاف جيفري اننا »نسعى معا لتحقيق هدفنا 
املشترك في ارساء دعائم عالقة طويلة األمد ومتعددة 
األبعاد بني أمتينا من ش���أنها أن تسهم في تنامي 
السالم والرخاء في العراق واألمن واالستقرار في 

الشرق االوسط«.
وقد ش���ارك ما يقرب من 600 طالب واس���تاذ 
عراقي وأميركي في برامج منح فولبرايت منذ عام 
1951 مبا في ذلك 302 طالب وعالم منذ اعادة انشاء 

البرنامج في عام 2004.
كما متت اضافة 85 طالبا واستاذا عراقيا آخرين 
خالل عام 2011 ممن س���يحظون مبنح فولبرايت 

للدراسة في الواليات املتحدة.

موسكو � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »برافدا« الروسية 
اول من امس أن الواليات املتحدة تعتزم حتجيم نفوذ 
روسيا وإيران في منطقة بحر قزوين عن طريق 
مساعدة دول سوفييتية سابقة ومن ضمنها اذربيجان 
وتركمانستان وكازاخس���تان على تطوير قواتها 

البحرية وتزويدها بعتاد عسكرى متطور.
وأشارت الصحيفة مبوقعها االلكتروني الى أن 
الدول س���الفة الذكر متتلك اساطيل قوية ومؤثرة 
في بحر قزوي���ن وبصفة خاصة اذربيجان، الفتة 
إل���ى ان مقارنة القوات البحرية لهذه الدول تظهر 
أن أذربيجان هي أقوى دولة في املنطقة، باستثناء 
روس���يا، حتى إذا ما قورنت بها إيران فس���يتبني 
أن االسطول البحري االذري أكثر قوة من نظيره 

االيراني.
ومضت الصحيفة ترسم سيناريوهات تطوير 
واشنطن لتعاونها العسكري والتقني في منطقة 
بحر قزوين، وقالت إن األميركيني يعتزمون زيادة 

قوة اسطول اذربيجان وتوفير التدريب العسكري 
االحتراف���ي وزيادة االمن البحري في بحر قزوين 
وتعزيز قدرات حفظ الس���الم وذلك لدعم عمليات 
قوات التحال���ف وزيادة قدرات االتصال والتفاعل 
بني القوى العس���كرية حللف الناتو، مشيرة إلى 
ان األميركيني يأملون في ان تنضم اذربيجان إلى 
احللف العسكري اجلبار الستغالل الدولة مبا يصب 

في مصلحة احللف.
وقالت الصحيفة إن الواليات املتحدة ال تولي 
نفس القدر من االهتمام إلى الدولتني االخريني وهما 
تركمانستان وكازاخستان وان واشنطن ليس لديها 
اى خطط تتعلق بضم تركمانستان إلى حلف الناتو 

او عمليات حفظ السالم املشتركة.
وأردفت الصحيفة تقول إن كازاخستان تعتزم 
حتديث القوات اجلوية التابعة للسالح البحري في 
كازاخستان وخاصة سرب املروحيات األميركية 

الصنع »هوى � 2«.

ري���و دي جانيرو � رويترز: يس���عى الرئيس 
األميركي باراك أوباما إلى كسب ود أميركا الالتينية 
في جولة اقتصادية وإلبداء حس���ن النوايا والتي 
خيم عليها الهجوم األميركي واألوروبي على قوات 

العقيد معمر القذافي في ليبيا.
ودخل أوباما اليوم الثاني فيما وصفها مساعدون 
بأنه���ا جولة بارزة ألوباما ف���ي فترته األولى إلى 
اجلنوب وكان يه���دف إلى االلتزام بجدول أعماله 
املزدحم لكن اهتمامه كان مشتتا بسبب أكبر تدخل 

عسكري في العالم العربي منذ غزو العراق.
وكانت احلملة العسكرية التي تستهدف قوات 
القذافي  تعطل جدول أوباما لألنشطة الديبلوماسية 
والترويج لالس���تثمار في العاصمة برازيليا ومن 
شبه املؤكد أن الوضع سيكون كذلك في »ريو« حيث 
واصل محاولة االطالع على أحدث التطورات على 
عجل وبانتظام من كبار مساعديه. ويسعى أوباما 
لتحسني العالقات مع البرازيل بعد فترة شابها توتر 
وإهمال وحلت خاللها الصني محل الواليات املتحدة 
باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل. وبرر 
البيت األبيض جولة أوباما في أميركا الالتينية ملدة 
خمسة أيام بصورة كبيرة بانها ستمكنه من تعزيز 
الصادرات األميركية للمساعدة على توفير وظائف 
لألميركيني والتي تعتبر أيضا حيوية لفرص إعادة 

انتخابه في 2012.
ورك���زت محادثاته أمس األول مع الرئيس���ة 
البرازيلية ديلما روسيف بشدة على تعزيز العالقات 
االقتصادية مع القوى الرئيسية في أميركا الالتينية 

لكن لم يحرز تقدم يذكر في نزاعات رئيسية.
ورمبا يستغل معارضو أوباما في الداخل الفرصة 

في انتقاده لعدم وجوده في واشنطن في وقت يضع 
فيه القوات األميركية في موقف صعب.

ويتهمه أعداؤه من احلزب اجلمهوري باإلخفاق 
في القيادة في سلسلة من األزمات الدولية.

لكن البيت األبي���ض يريد أن يتجنب توصيل 
أي إحساس بأن األحداث تطغى على أوباما أو عدم 

قدرته على مباشرة الشؤون األخرى املهمة.
وسيتعني على أوباما خالل هذه الزيارة أن يبذل 
مجهودا كي تتمكن الرس���الة التي يريد توصيلها 
هن���اك من لفت األنظار في ظ���ل األحداث اجلارية 

في ليبيا.
وفي ريو اصطفت حشود حتتفل بوصول أوباما 
في الشوارع الس���تقبال موكبه عند الفندق الذي 
يقيم به. وفي حني أن استطالعات الرأي تظهر أن 
أوباما يحظى بشعبية بني البرازيليني فإنه ليس 

موضع ترحيب من اجلميع.
حيث أطلقت الش���رطة الطلقات املطاطية على 
مجموع���ة صغيرة من احملتجني اليس���اريني يوم 
اجلمع���ة بعد أن ألقى أحده���م قنبلة حارقة على 

القنصلية األميركية في وسط املدينة.
وفي ظل األزمات التي تشهدها منطقة الشرق 
األوسط وارتفاع أسعار النفط تبدي الواليات املتحدة 
رغبتها في احتياط���ي النفط الذي بدأت البرازيل 

االستفادة منه قبالة ساحل ريو.
من جهتها، قالت روسيف أمس االحد إنها تلمح 

فرصا لتعاون البلدين في تطوير احلقول.
وسيغادر أوباما ريو صباح اليوم ليتوجه إلى 
تشيلي وس���يختتم جولته باملنطقة يوم األربعاء 

في السلفادور.

مشروع صندوق استثماري 
عربي ضخم

إعالن نتائج االنتخابات 
النيابية التكميلية في األردن

إثيوبيا تعزز عالقاتها مع 
إسرائيل بشكل مطرد 

واشنطن � س���ي.إن.إن: قالت مصادر مطلعة في 
اإلدارة األميركية إن واشنطن تدرك حجم املصاعب 
االقتصادية التي تواجهها العديد من الدول العربية، 
وعلى رأسها مصر، وهي تخشى أن تقود هذه األزمات 
إلى تولد ثورات جديدة بسبب صعوبة حلها من قبل 

أي أنظمة جديدة.
وتعمل واشنطن بالتالي على مجموعة من اخليارات، 
بينها تأس���يس صندوق لتمويل مشاريع باملنطقة، 

تشارك فيه دول اخلليج وأوروبا.
وقال مصدر كان قد عمل على التقرير الذي أعدته 
اإلدارة األميركية وتنبأت فيه بسقوط أنظمة عربية 
قبل أيام من بداية األحداث في تونس، إن دولة مثل 
مصر سطرت منوذجا رائعا في الثورة على النظام 
احلاكم، ولكن األحداث فيها قد تتطور بشكل سلبي إن 
لم يفهم الشباب أن طريق اإلصالح سيكون طويال.

وتابع املصدر قائال إن الشعب املصري سيجد نفسه 
بعد أشهر أمام وضع صعب، ألن التغيير السياسي 
الذي حتقق لم يترافق مع تطورات اقتصادية ميكنها 
توفير الوظائف والعيش الكرمي ملئات آالف الشبان 

الذين يشعرون باإلحباط بسبب الفقر والبطالة.

عمان � يو.بي.آي: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلية  األردني سعد هايل السرور أمس فوز محمد 
راش���د عودة البرايسة باملقعد الش���اغر في الدائرة 
الفرعية الرابعة من الدائ���رة االنتخابية األولى في 

عمان والتي جرت امس األول.
وكان املقعد ش���غر بوفاة النائب راشد البرايسة 
في ديسمبر املاضي، والنائب الفائز هو النجل األكبر 
لوالده النائب املتوفى. وقال الس���رور في تصريح 
صحافي إن البرايسة حصل على 5635 صوتا فيما 

حصل املرشح الذي يليه على 2777 صوتا.

أدي���س أبابا � أ.ش.أ: أكد الس���فير االثيوبي لدى 
إسرائيل هيالوي يوسف ان البلدين يتعاونان عن 
كثب بهدف تعزيز عالقاتهما في كل املجاالت، وخاصة 
املجال السياسي والقطاعات االجتماعية والتجارية 

واالستثمار.
وقال السفير في تصريحات لوكالة أنباء »والتا« 
االثيوبية الرسمية ان اثيوبيا وإسرائيل تكثفان من 
تعاونهما في مجال مكافحة اإلرهاب الذي يعد تهديدا 
عامليا،  وأضاف ان إسرائيل تساعد اثيوبيا في أنشطة 
تنموية مختلفة تش���مل نقل التكنولوجيا الزراعية 

اإلسرائيلية احلديثة إلى البالد.


