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الزياني: مبادرة مجلس التعاون اخلليجي النتقال السلطة التزال تشكل »فرصة للتوصل إلى حل سياسي«

اليمن: جتدد االشتباكات بني مناصري األحمر وصالح.. والسكان يغادرون »احلصبة«
اندلعت غ���داة اعالن الرئيس 
اليمني رفض���ه التوقيع على 
املب���ادرة اخلليجي���ة النتقال 
السلطة والتي تنص خصوصا 
على تنحيه في غضون شهر.

العام ملجلس   وكان االمني 
التعاون اخلليجي عبداللطيف 
الزياني الذي قاد مساعي املبادرة 
اخلليجية، دعا مساء امس الى 
»وقف فوري« للمعارك الدامية 
في صنعاء معربا عن خشيته 
من ان »تتسع« املعارك، كما دعا 

االطراف الى ضبط النفس.
الزياني ان مبادرة  واعتبر 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
النتقال الس���لطة ف���ي اليمن 
التزال تشكل »فرصة للتوصل 
الى حل سياسي« في هذا البلد 
الذي يش���هد منذ نهاية يناير 
تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس 

صالح.
دوليا، دعا الرئيس االميركي 
باراك اوباما الرئيس اليمني الى 
التنحي »فورا« عن احلكم. وقال 
اوباما ال���ذي يقوم بزيارة الى 
لندن قب���ل التوجه الى دوفيل 
بفرنس���ا للمش���اركة في قمة 
مجموعة الثماني »ندعو الرئيس 
صالح للوفاء فورا بتعهده نقل 

السلطة«.
من جهتها، طلبت ايران من 
احلكومة اليمنية االحجام عن 
استخدام العنف واحترام مطالب 

شعبها.
واعل���ن املتح���دث باس���م 
اخلارجية رامني مهمنبراست 
في بي���ان تلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه »ان ايران قلقة 
حيال تصعيد العنف في اليمن 
وتطالب احلكومة بتجنب العنف 
وحقن الدماء« كما طالب اليمن ب� 
»احترام مطالب السكان« لضمان 

»وحدة اليمن«.

الشيخ صادق االحمر، كما تعد 
عائلة االحمر بالغة النفوذ في 
اليمن، وهي تستطيع حشد آالف 
املسلحني من قبائل حاشد االكبر 

في اليمن.
 وف���ي س���احة االعتصام 
املطالب باس���قاط النظام امام 
جامعة صنعاء، تضاءلت اعداد 
املعتصم���ني بش���كل ملحوظ، 
وبعض الذين غ���ادروا افادوا 
بأنهم س���يلتحقون باملقاتلني 
املناصري���ن للش���يخ االحمر 
بحسب مراسلي وكالة فرانس 

برس.
 يذكر ان املواجهات احلالية 

سيطرت عليها املخاوف، اضافة 
انقطاع  الى اس���تمرار حاالت 
التيار الكهربائي واملياه وعدم 

توافر الغاز بكميات كافية.
وغادر معظم الفارين باجتاه 
اجلنوب اذ ان طريق اجلنوب 
كانت سالكة، اما الذين حاولوا 
الفرار باجتاه الشمال فقد حذرتهم 
حواجز احلرس اجلمهوري من 
انهم لن يتمكنوا من العودة الى 
صنعاء، وذلك بحس���ب سكان 

غادروا منازلهم.
اليمن من اهم  ويعد شمال 
النافذة  معاقل قبائل حاش���د 
واملس���لحة والت���ي يتزعمها 

لالرشاد ومدرسة الرماح.
وذكر شهود عيان ان الطرقات 
املؤدية الى حي احلصبة حيث 
منزل آل االحمر مغلقة باحلجارة 

واطارات السيارات.
كم���ا افادوا بأن املس���لحني 
القبليني دخلوا خالل الليل الى 
مبنى »سبأ« وطلبوا من املوظفني 
املغادرة، فيما اشار شهود الى ان 
اربع قذائف انفجرت في محيط 

وزارة الداخلية.
وفيم���ا توس���عت رقع���ة 
املواجه���ات لتط���ول االحياء 
املجاورة حلي احلصبة، غادر 
عدد من الس���كان املدينة التي 

صنع����اء � أ.ف.پ: احتدمت 
االشتباكات العنيفة مرة جديدة 
امس بني املس����لحني املناصرين 
للش����يخ ص����ادق االحمر زعيم 
قبائل حاشد النافذة في اليمن، 
املوالية  والق����وات احلكومي����ة 
للرئيس عل����ي عبداهلل صالح، 
حسبما افاد مراسل وكالة فرانس 
برس، فيما سجلت حركة نزوح 
للس����كان من مناطق التوتر في 

شمال العاصمة.
وقد اس����تولى املس����لحون 
القمليار خالل مساء امس االول 
على مبنى وكالة االنباء اليمنية 
افاد مسؤول  »سبأ«، حس����بما 

لوكالة فرانس برس.
وسمعت اصوات الرصاص 
واالنفجارات بكثافة صباح امس 
الذي يش����هد  في حي احلصبة 
اشتباكات بني املسلحني القبليني 
والقوات املوالية لصالح لليوم 
الثالث على التوالي وقد اسفرت 
حتى اآلن عن 44 قتيال على االقل 

من املعسكرين.
وقتل س����تة اشخاص بينهم 
خمسة مس����لحني قبليني امس 
االول فيما قتل 38 ش����خصا من 
املعس����كرين خالل اش����تباكات 
امس بينهم 14 عسكريا، بحسب 
وزارة الدفاع التي اش����ارت الى 
ان عس����كريني كان����ا ف����ي عداد 

املفقودين.
واالش���تباكات التي انطلقت 
االثنني، تراجعت خالل مس���اء 
الثالثاء بع���د ان طلب الرئيس 
اليمني من قواته وقف النار ومن 
مناصري الشيخ صادق االحمر 
الذي يدع���م االنتفاضة املطالبة 
بتنحي الرئيس، االنسحاب من 
املباني العامة التي سيطروا عليها، 
والتي تش���مل وزارة الصناعة 
والتجارة ومبنى اخلطوط اجلوية 
العالي  اليمنية ومبن���ى املعهد 

قوات األمن اليمني املوالون لصالح خالل اشتباكات في إحدى الساحات بصنعاء  )رويترز(

حتليل إخباري

دبي ـ أ.ف.پ: اختار الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح الهروب 
الى االمام عبر مواجهة اقوى شيوخ القبائل في اليمن على امل 
اضعاف احلركة االحتجاجية في الشارع،  حسبما افاد محللون 

تخوف بعضهم من امكانية االجتاه نحو »سيناريو ليبي«.
وقال فرانك ميرمييه اخلبير الفرنسي في شؤون اليمن »امام 

هذا احلائط املسدود الذي اقامه بنفسه، اختار صالح استراتيجية 
)اشاعة( الفوضى«.

واضاف اخلبير في حديث مع وكالة فرانس برس »لقد قرر 
الرئيس على ما يبدو اما ان يطلق حربا اهلية، واما ان يتسبب 
مبواجهات لدفع السعودية الى التدخل«، مشيرا الى العالقات 

املميزة بني السعودية وقبائل حاشد، وهي االكبر واالكثر نفوذا 
في اليمن والتي ينتمي اليها صالح نفسه.

وبحسب ميرمييه الذي يعمل في املركز الوطني الفرنسي 
للبحوث العلمية فان صالح قد يدفع مجلس التعاون اخلليجي 

الذي تتزعمه السعودية باجتاه »اطالق وساطة جديدة مع مبادرة 
تكون لصاحله« اكثر من املبادرة السابقة التي تنص على تنحيه.
وتنص املبادرة التي رفض صالح توقيعها على تشكيل حكومة 

وحدة وطنية وتنحي صالح في غضون ثالثني يوما بعد حصوله 
على ضمانات بعدم مالحقته، ثم تنظم انتخابات رئاسية في 

غضون ستني يوما.
وبعد ان رفض توقيعها، حذر صالح من »حرب اهلية« في اليمن 

الذي يشهد منذ يناير انتفاضة شعبية مطالبة برحيله بعد 33 
من احلكم.

وقال ميرمييه »من خالل العنف، يسعى صالح ايضا الى تهميش 
احلركة االحتجاجية السلمية«،  ويرى ان صالح »لم يعد ميلك 

الكثير من االوراق«.
وفي الواقع، ادت التغطية املكثفة لالشتباكات في صنعاء الى 

حجب االضواء نسبيا عن اعتصامات الشباب املطالبني بإسقاط 
النظام، مع العلم ان اعداد املعتصمني تضاءلت على وقع 

املواجهات بسبب اخلوف من العنف وبسبب انضمام بعض 
احملتجني الى صفوف مناصري الشيخ االحمر.

وخلص ميرمييه الى القول بانه »يجب أال ننسى ان صالح فجر 
املعارك بعد خطابه الذي حذر فيه من احلرب االهلية واكد فيه 

ان االخوان املسلمني املتمثلني بالتجمع الوطني لالصالح« وهو 
مكون اساسي في املعارضة قريب من آل االحمر »متحالفون مع 

القاعدة«.

صالح يحاول الهروب إلى األمام 

القيادة الفلسطينية تطالب مجلس األمن
والرباعية بتبني موقف أوباما حول حدود 1967

الداالي الما يرفض طلبًا من أنصاره
في املنفى ببقائه »رئيسًا للدولة«

سمير رضوان: 3 سنوات لتنفيذ مشروع 
»جسر تبوك« والسعودية ترحب بإقامته

الرياض � يو.ب����ي.أي: أعلن وزير املالية املصري 
د.سمير رضوان أن رئيس الوزراء املصري د.عصام 
شرف ناقش مع السلطات الس����عودية بناء اجلسر 
الذي يربط اململكة مع مصر مشيرا إلى أن السلطات 
السعودية رحبت بإقامة اجلسر الذي سيستمر تنفيذه 

ملدة 3 سنوات.
كش����ف وزير املالية املصري د.سمير رضوان في 
تصريح لصحيفة »املدينة« السعودية نشرتها امس 
»أن احلكومة املصرية أعادت طرح مشروع بناء اجلسر 
الذي يربط السعودية مع مصر أثناء الزيارة األخيرة 
التي قام بها رئيس الوزراء املصري د.عصام شرف 
للمملكة مش����يرا إلى أن اجلسر سيؤدي إلى تعميق 
الروابط بني البلدين والقفز بالتعاون االقتصادي إلى 

أبعاد كبيرة ج����دا فضال عن زيادة احلركة التجارية 
بني البلدين.

وقال رضوان »إنه ميكن استرداد تكلفة املشروع 
خالل مدة تت����راوح بني 8 و10 س����نوات في حني أن 
املشروعات املماثلة عامليا تس����ترد تكلفتها في مدة 
تتراوح بني 40 و50 وسنة. وأوضح أن اجلسر ميكن 
اس����تخدامه في عبور خط أنابيب بترول من اململكة 
محمال على جسم اجلسر إلى داخل سيناء عابرا قناة 
السويس ليتصل بخط األنابيب املصري »سوميد« 

ومن ثم يتم تصدير النفط إلى األسواق األوروبية.
وأضاف رضوان في تصريح »انه ملس ترحيبا من 
جانب حكومة خادم احلرمني الش����ريفني مرة أخرى 

بعد توقف املشروع«.

رام اهلل � أ.ف.پ: طالبت القيادة الفلسطينية امس 
مجلس االمن الدولي واللجنة الرباعية بتبني موقف 
الرئيس االميركي باراك اوباما حول حدود العام 1967 

كأساس حلل النزاع الفلسطيني االسرائيلي.
وقال امني سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عبدربه في بيان تاله باسم القيادة الفلسطينية بعد 
اجتماع لها في رام اهلل انها »ترحب مبوقف الرئيس 
اوباما الذي اكد على حدود عام 1967 لدولة فلسطني، 
ولها حدود مع االردن ومصر واسرائيل وان يتم حل 
جميع قضايا احلل النهائي خاصة القدس والالجئني 

على طاولة املفاوضات«.
واوضح عبدربه لوكالة فرانس برس ان القيادة 
الفلسطينية تريد ان يتم تبني اخلطاب من قبل االمم 

املتحدة من خالل »قرار من مجلس االمن«.
كما طالبت القيادة الفلسطينية بأن يتم »وضع الية 
وج����دول زمني محدد من قبل مجلس االمن واللجنة 
الرباعي����ة لتنفيذ افكار الرئي����س اوباما وفق جميع 
املرجعيات والش����رعيات العربية والدولية النطالق 
عملية س����الم جدية« واعتب����رت ان اجلدول الزمني 

املقترح يجب »أال يتجاوز سبتمبر القادم«.
كما اشارت القيادة الفلسطينية الى »وجوب موافقة 
اسرائيل على مبدأ الرئيس اوباما لدولة فلسطينية 

على حدود عام 1967«.
واوضح عبدربه ان القيادة الفلسطينية، بالرغم على 
تأكيدها على خيار املفاوضات، ترى »ان اغالق االبواب 
امام عملية الس����الم سوف يدفعها الى دراسة جميع 
اخليارات االخرى مبا فيها التوجه الى مجلس االمن 
الدولي واجلمعية العامة لالمم املتحدة في سبتمبر« 
م����ن اجل احلصول على اعتراف بدولة فلس����طينية 
ف����ي حدود العام 1967. واض����اف عبدربه ان القيادة 
الفلسطينية »ستتابع التطورات، وعلى ضوء اجتماع 
جلنة املتابعة العربية في قطر السبت، للوصول الى 
موقف عربي ودولي موح����د ازاء املخاطر التي تهدد 
عملية الس����الم«. كما استنكرت القيادة الفلسطينية 
اخلطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو امام الكونغرس االميركي معتبرة »ان هدفه 
الواضح خلق اجواء اس����تفزاز وقتل جميع الفرص 

لبدء عملية سالم«.
واعتبرت ان »اقوال ومواقف نتنياهو تعني بصراحة 
ان االحتالل واالستيطان سوف يستمران، وان ضم 
األراضي الفلسطينية هو عنوان املشروع اإلسرائيلي 
سواء في القدس او األغوار او أجزاء واسعة من الضفة 
الغربي����ة حتت ذريعة األمن او س����واها من الذرائع 

املختلقة والتي تزيف التاريخ والواقع«.

نيودلهي � د.ب.أ: رفض الداالي الما، الزعيم الروحي 
للتب����ت، امس طلبا من أنص����اره بالبقاء في منصب 
»رئيس الدولة« الش����رفي ، بعد تقاعده من منصبه 

السياسي، حسبما ذكر أحد مساعديه.
وقال تشامي تشويكايبا، سكرتير الزعيم الروحي، إن 
»الداالي الما رفض طلبا من املنفيني بأن يكون رئيسا 
شرفيا للدولة«، مضيفا أن الداالي الما سيظل الزعيم 
الروحي للتبت. وذكرت وكالة األنباء الهندية اآلسيوية 
أن ما يربو على 400 من أبناء التبت املنفيني من 20 
دولة يش����اركون في اجتماع حاشد ببلدة داراماساال 
الهندية، في منطقة جبال الهماليا، منذ يوم األحد املاضي 
ملناقشة التعديالت الالزمة في دستور التبت للسماح 
لقيادة منتخبة بتولي املهام السياسية واإلدارية للداالي 
الما. ويذكر أن بلدة داراماس����اال هي مقر الداالي الما 

واحلكومة التبتية في املنفى، غير أن هذه احلكومة ال 
تعترف بها أي دولة. وكان الداالي الما أعلن استقالته 
رسميا من منصبه السياسي يوم 14 مارس املاضي. 
ونقلت وكالة األنباء الهندية اآلسيوية عن الداالي الما 
قوله أمام حش����د أبناء التبت املنفيني امس إن قراره 
بالتخلي عن صالحياته السياس����ية لقيادة منتخبة 

نابع من التزامه بالدميوقراطية.
كان احلشد وافق باإلجماع أمس االول على اقتراح 
بالطلب من الداالي الما عدم التخلي عن مهامه الشرفية 
التي تشمل إصدار بيانات حول قضية التبت وتعيني 
ممثليه ف����ي 11 دولة. ومن املق����رر أن يجتمع نواب 
تبتيون منتخبون حديثا على مدار ثالثة أيام اعتبارا 
من اليوم، ملناقشة التعديالت املقترح إجراؤها على 

امليثاق التبتي )الدستور(.

أوباما: ندعو الرئيس 
صالح للوفاء
فوراً بتعهده

بنقل السلطة


