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> في البدء تحدث المقدم عصام دويد أحد 
أه��م المرافقي��ن لفخامة االخ عل��ي عبداهلل 

صالح رئيس الجمهورية وقال:
- إننا بخير وعافية ما دام رمز البالد بخير.. 
وبخصوص الذي��ن يروجون لإلش��اعات عن 
صحتنا أو صح��ة رمز الب��الد فأولئك أصيبوا 
بإحباط بع��د أن كان��وا يخطط��ون الغتيال 
وطن.. أنا أسميهم االخوان المجرمين، فبعد 
أن فش��لوا فلي��س لديهم س��وى الدعايات.. 
أنا كنت أس��ميهم االخوان المفلس��ين واآلن 
اتجهوا نحو اإلجرام ولكنهم فش��لوا ولم يعد 
أمامهم سوى أن يكذبوا ويضللوا بالدعايات 
المغرضة.. فنقول: إننا بخير ما دام الش��عب 
اليمن��ي وفخامة الرئي��س بخير وس��نراكم 
إن ش��اء اهلل قريب��ًا عل��ى أرض الوط��ن، مع 
تقديري وش��كري للمواطنين الش��رفاء، كما 
نشكر االخوة في السعودية على اهتمامهم 
الكبير بفخامة الرئيس وكبار مسؤولي الدولة 
ومرافقي فخامة الرئيس.. و كما نشكر أبناء 
الجالية اليمنية في المملكة فهم متعاطفون 
معنا.. وقد كش��فوا حقائق أولئك المفلسين 
والمجرمين.. وإن ش��اء اهلل نك��ون يدًا واحدة 
وإن شاء اهلل لن تذهب دماء من راحوا شهداء 
في جامع النهدين وكذلك دماء المصابين لن 
تروح هدرًا.. وإن شاء اهلل سنراكم على أرض 
الوط��ن قريبًا ويدن��ا على أي��دي المواطنين 

الشرفاء.

تالحم الشعب
> أم��ا المق��دم خال��د عبداللطي��ف أح��د 

المرافقين الذين أصيبوا فقد قال:
- أطمئن الشعب اليمني بأننا في أحسن حال 
ونحمد اهلل على ما أنعم ب��ه علينا من صحة 
بفضله س��بحانه وتعالى، ثم بفضل دعوات 
الش��رفاء من أبناء الش��عب اليمن��ي وكذلك 
من أبن��اء الجالية اليمني��ة بالمملكة العربية 
السعودية، ونؤكد لكم أن الجميع بصحة جيدة 

وبأحسن حال.
وأح��ب أن أقول ألولئ��ك المجرمين إن دماء 
الش��هداء في جامع النهدين لن تذهب هدرًا 
أبدًا إن شاء اهلل، وان شعبنا اليمني سوف يأخذ 
بثأره من المجرمين الذين يريدون أن يوصلوا 
البالد الى الفوض��ى والحرب األهلية، ونقول 
لهم بُعدًا عليكم، فالشعب يزداد تالحمًا مع 

القائد.

نطمئن الشعب
> أما المالزم مجاهد الداللي أحد المرافقين 

المصابين بجامع النهدين فقال:
- م��ا دام فخام��ة االخ علي عب��داهلل صالح 
رئي��س الجمهوري��ة بخير فالش��عب اليمني 
بخير، فنطمئنكم أننا بخير وسنعود الى أرض 
الوطن في أقرب وقت إن ش��اء اهلل.. ونش��كر 
االشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمين الش��ريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، 
ونش��كرهم على ك��رم الضياف��ة واالهتمام 
بعالجنا ونطمئن الش��عب اليمن��ي، وأهدي 
سالمي لكل الش��رفاء المناضلين على أرض 
الوطن وأقول لهم: عليكم الوقوف وقفة رجل 

واحد.. وأطمئن الش��عب اليمن��ي على صحة 
وسالمة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية - حفظه اهلل - وس��المتنا جميعًا، 
كما نشكر كل من اهتم بنا، كما نشكر أفراد 
الش��عب كبيرًا وصغيرًا وطف��اًل وامرأة، رجاًل 
وشيبة وأمًا وبنتًا.. وألف حمدًا هلل على سالمة 

فخامة األخ الرئيس حفظه اهلل.

وفاء أبناء الجالية
> من جانبه قال المالزم صالح المزلم أحد 

مرافقي الرئيس المصابين:
- نطمئن الش��عب اليمني كبي��ره وصغيره 
بأن فخام��ة االخ علي عب��داهلل صالح رئيس 
الجمهورية - حفظ��ه اهلل - في أت��م الصحة 
وس��يعود ال��ى أرض الوط��ن قريبًا إن ش��اء 
اهلل، كم��ا نطمئنهم على كافة المس��ؤولين 
والمرافقين مع الرئيس - حفظه اهلل.ونتقدم 
بش��كرنا ال��ى المملك��ة العربية الس��عودية 
بقي��ادة الملك عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز ملك 
المملكة العربية السعودية الستضافتهم لنا 
وتقديمه��م كافة اإلمكان��ات العالجية.. كما 
نش��كر أبناء الجالية اليمني��ة بالمملكة حيث 

لم يتوقفوا عن زيارتن��ا ولو لحظة واحدة.. 
كما نهدي سالمنا الى كافة أبناء الشعب 

ونؤكد لهم أننا سنعود الى أرض الوطن 
ف��ي أقرب وق��ت م��ع قائدن��ا وزعيمنا 

حفظه اهلل.

جاهزون للتضحية
> أم��ا العقي��د رك��ن محم��د زيد 

األكوع فقد قال:
- نح��ن في خي��ر وصح��ة تامة، 
ونحمد اهلل ونش��كره على سالمة 
فخامة األخ علي عب��داهلل صالح 
رئي��س الجمهورية - حفظه اهلل 
- ونؤكد أننا على اس��تعداد تام 
وكامل وبدرجة عالية جاهزين 
ألي مهم��ة وتقدي��م أرواحن��ا 
ودمائن��ا م��ن أج��ل الوط��ن 
وش��عبنا اليمن��ي العظي��م، 
وسنعود في القريب العاجل 
إلى أرض الوط��ن الحبيب.. 
ونح��ذر كل م��ن تس��ول له 

نفسه العبث بأمن الوطن.

مصابون يف جامع النهدين يتحدثون من املستشفى العسكري بالطائف::

لن تذهب دمــاء القائد هـــدرًا
 هذه هي لغة األبطال الذين يحملون كل هذا الحب 
للوطن وللرئيس القائد.. هذه هي إرادة الرجال الذين 
يظلون أكبر من جروحهم وأقوى من سالح المتآمرين 
والحاقدين.. هؤالء هم الرجال المخلصون بحق هلل ثم 

للوطن وللشرعية الدستورية..
األبطال يوجهون رسالة تبدو بسيطة لكنها عظيمة في سجل 
التاريخ، فقد نسوا جروحهم وآالمهم وها هم يجسدون أروع صور 
الوفاء للشعب وللرئيس القائد.. نعم فهم أغلى من أرواحهم..

»الميثاق«.. تعيد نشر اللقاءات القصيرة التي تحدث فيها 
عدد من المصابين بالمؤامرة االجرامية التي استهدفت حياة 
فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.. وخصوا بها قناة »سبأ«.. فإلى ما جاء فيها:

متابعة/ توفيق الشرعبي

العقيد الركن/ محمد زيد األكوع: جاهزون للعودة وتقديم أرواحنا من أجل شعبنا العظيم

المالزم/ مجاهد الداللي:نحن بخير.. وقريبًا سنعود إلى أرض الوطن

المالزم/ صالح المزلم: نحيي شعـــبنا العظيم على اهتمامه بصحـة الرئيس

المقدم/ عصام دويد: الرئيس بخير.. واألخوان 
»المفلسون« خططوا الغتيال الوطن

المقدم/ خالد عبداللطيف: الشعب 
سيأخذ بثأره من المجرمين

أوالد األحمر يتآمرون عليها

تعــــــز.. هل تصــبح حصبة ثانية؟!

لة  حا
ر  لجــز ا و لمــد  ا مــن 

تشــهدها مدينة تعــز بين 
الهدوء الذي يريده ابناء المدينة 

وبين الفوضى التي يسعى  اللقاء المشترك 
لتعميمها علــى كافة مناطــق المدينة، وذلك 
انتقامًا من ابناء تعز على وقوفهم مع الشرعية 
الدستورية وإحباطهم للمؤامرات االنقالبية 

للمشــترك الــذي  اليزال يبــذل جهوده 
إلقالق السكينة العامة وبث الرعب 

في قلوب أبناء تعز.

 حيث تواصل��ت  سلس��لة الخروق��ات التي تق��وم بها 
العناصر المسلحة التابعة لحزب اإلصالح واللقاء المشترك 
للهدنة في تعز، بعد ان أقدمت عناصر مسلحة من حزب 
اإلصالح والمش��ترك على قطع طريق بير باش��ا المؤدي 
إلى مدينة تعز الخميس الماضي.. وذكرت مصادر محلية 
ان نحو 15 مسلحًا من عناصر اإلصالح والمشترك قاموا 
الجمعة باستحداث نقطة مسلحة على الطريق المؤدي من 
حي بير باشا إلى وسط مدينة تعز وقاموا بمنع السيارات 
والمواطنين من المرور.. وذكرت المصادر ان هذه الخطوة 
التي تضر بمصال��ح المواطنين تأت��ي ضمن التصرفات 
االس��تفزازية الت��ي تمارس��ها قي��ادات جماع��ة اإلخوان 
المسلمين وأحزاب اللقاء المشترك في تعز والتي تسعى 
إلى التصعيد المسلح من خالل االعتداءات المستمرة على 

الجنود ومنازل ومساكن المواطنين..
والن قادة المشترك بتعز والذين اكلوا كثيرًا من موائد 
حميد االحم��ر كان من الطبيع��ي ان يكون��وا اتباعًا لهم 
لتحقيق مش��اريعهم االنقس��امية ضد الوطن واستقبال 
كافة التعليمات من أوالد االحمر وهو ماكش��فته مصادر 
قبلية في محافظة عمران عن تحرك مجاميع مسلحة من 
أتباع حميد األحمر إلى محافظة تعز عبر محافظتي حجة 
والحديدة.. وقالت المصادر إن أوالد األحمر قاموا بتجميع 
أعداد غير قليلة من أبن��اء القبائل معظمهم من مناطق 
أرحب والحيمة وخوالن وبني صريم ›وتزويدهم بأسلحة 
مختلفة والتحرك بهم نحو محافظ��ة تعز في إطار خطة 

لتصعيد المواجهة العسكرية مع الدولة من خالل تفجير 
الوضع في محافظة تعز.. وبحس��ب المصادر فإن توجه 
المسلحين التابعين ألوالد األحمر إلى تعز عبر محافظتي 
حج��ة والحديدة يأتي بعد أن فش��لت ع��دة محاوالت في 
إدخال المس��لحين من عمران إل��ى العاصمة صنعاء عبر 
نقط��ة األزرقين وأرح��ب وغيرهما م��ن المناطق نتيجة 
للطوق األمني المحكم الذي تفرضه قوات األمن تدعمها 
وحدات من الح��رس الجمهوري › عل��ى مداخل العاصمة 
من مختلف. االتجاهات. وحسب المصادر فان إرسال أوالد 
األحمر لمسلحين إلى تعز يتزامن مع محاوالت التصعيد 
التي تقوم بها مليش��يات اإلخ��وان المس��لمين في تعز 
ومسلحي المشترك منذ أيام والتي خرقت اتفاق التهدئة 
مع السلطة المحلية.. وكانت مصادر مطلعة كشفت عن 
تورط أوالد األحمر وفي مقدمتهم حميد بتمويل عمليات 
التخريب والفوضى وأعمال القتل والنهب في مدينة تعز 
بنحو 40 ملي��ون ريال تم تحويلها إلى قي��ادات اخوانية 
وبرلمانيين من المشترك في تعز.. يذكر أن أوالد األحمر 
استعانوا بمقاتلين من أبناء القبائل من خارج حاشد التي 
رف��ض أبناؤها القتال إلى جانبه��م.. وتؤكد المصادر أن 
كل شخص ممن يتم اس��تقطابهم يحصل على ثالثين 
ألف ريال نهاية كل ش��هر باإلضافة إل��ى مصروف يومي 

قدره خمسمائة ريال.
الى ذلك قال ش��هود عيان في مدينة تع��ز إن عناصر 
تابعة لمليشيات اإلخوان المسلمين قامت مؤخرًا بإدخال 

كميات كبيرة من األسلحة إلى عدد من المنازل في حارة 
الروضة.. وأكدوا أن مس��لحين ينتم��ون لحزب اإلصالح 
شوهدوا وهم يدخلون أسلحة إلى منازل مجاورة لمنزل 
القيادي في اإلصالح حم��ود المخالفي في حارة الروضة 
في الوقت الذي قامت فيه عناصر مسلحة تابعة للمشترك 

بإطالق نار على رجال األمن قرب مستشفى الثورة..
 وأوضحت المصادران المناوشات التي افتعلتها العناصر 
المسلحة التابعة للمش��ترك قرب مستشفى الثورة كان 

هدفها تشتيت أنظار األجهزة األمنية عن عمليات إدخال 
األس��لحة إلى تلك المنازل.. وحسب المصادر فإن ادخال 
تلك االسلحة يأتي في اطار سعي عناصر المشترك للقيام 
بعمليات عنف وقتل وتخريب في مدينة تعز.. وتأتي هذه 
التطورات في وقت خرقت فيه أحزاب المش��ترك في تعز 
اتفاق التهدئة وقامت عناصر ها المسلحة بقتل شخصين 
وجرح آخرين، جعل  مصدر مس��ئول بمحافظة تعز يعبر 
عن أسفه الشديد للخروقات األمنية التي تقوم بها عناصر 
أحزاب اللقاء المشترك، خالفًا التفاق التهدئة التي وقعتها 
مع الس��لطة المحلية.. وأوضح المصدر أن هذه العناصر 
التي يتزعمها محمد مارش الملقب بالكوري قامت بإطالق 
النار على المواطنين في منطقة المسبح بمدينة تعز مما 
أدى إلى مقتل ش��خصين وجرح آخرين.. وحمل المصدر 
أحزاب اللقاء المشترك مسئولية هذه األعمال اإلجرامية 
والخارجة على النظام والقانون وبن��ود اتفاق التهدئة.. 
مؤكدًا أن األجهزة األمنية تعمل على متابعة هذه العناصر 
والقبض عليها وتقديمها للعدالة.. وأش��ار إلى أن مدينة 
تعز تعيش أوضاعًا مستقرة والناس تزاول عملها بشكل 
طبيعي لوال ه��ذه المنغص��ات التي تقوم به��ا العناصر 
الخارجة على النظام والقانون من أحزاب اللقاء المشترك.
وألن الش��ر محيط بأهله ف��ال تزال الخالف��ات تتوالى 
والهوة تتس��ع بي��ن عصابات المش��ترك وقادته��ا، فقد 
نش��بت خالفات حادة بين البرلماني االشتراكي سلطان 
الس��امعي وحمود س��عيد المخالفي القي��ادي في حزب 

التجم��ع اليمني لإلص��الح.. وأفادت مص��ادر مقربة من 
المخالف��ي أن الخالفات س��ببها 20 مليون ري��ال كانت 
قد أرس��لت من حميد األحمر لدعم المسلحين واألعمال 
التخريبية التي تنفذها أحزاب المشترك بتعز.. مشيرًة إلى 
أن سلطان السامعي وعددًا من قيادات التنظيم الناصري 
والحزب االشتراكي اليمني أبدوا انزعاجهم من المحاوالت 
المتعددة لحمود المخالفي التي يريد من خاللها تنصيب 
نفسه قائدًا عسكريًا للجماعات المسلحة واالستحواذ على 
المبالغ المالية واألسلحة التي يتلقونها من حميد األحمر..

وأضافت تلك المصادر أن السامعي عبر عن رفضه لتلك 
المحاوالت األمر الذي أثار حم��ود المخالفي مما أدى إلى 
حدوث مناوشات كالمية هدد خاللها المخالفي بتصفية 
الس��امعي وكادت ان تص��ل ال��ى صدام باألس��لحة بين 
الطرفين.. مؤكدًة ان هذه الخالفات التي توس��ع نطاقها 
بين اإلخوان المسلمين وبقية أحزاب اللقاء المشترك كانت 
وراء إرسال حميد األحمر مجموعات مسلحة الى محافظة 
تعز من أبناء القبائل الذين تم اس��تئجارهم للمشاركة 
في األعمال المس��لحة والتخريبية التي يقودها عناصر 
المش��ترك بتعز وأيضا بهدف توس��يع األعمال المسلحة 
ضد المؤسسات العامة والخاصة  واألجهزة األمنية لجعل 
تعز ساحة لمواجهات وش��يكة بعد فشل المحاوالت التي 
أثارتها عصابة أوالد األحمر في أمانة العاصمة وعدد من 

مديريات صنعاء.

عناصر االخوان قامت 
مؤخرًا بادخال كمية 
كبيرة من االسلحة 

الى المدينة


