
فائز سالم بن عمرو
> تصدر المشهد اإلعالمي اليمني والمواقع 
االلكترونية والصحف اليمنية الوضع الذي 
وصلت إليه المعارضة من استقواء وارتماء في 
أحضان الخارج ومحاولة اكتساب شرعية كاذبة 
عبر الحروب والفتن وتقسيم الوطن واالرتهان لألجنبي 
والهروب من استحقاقات الديمقراطية واالحتكام للشعب 
عبر صناديق االقتراع ، وكما اهتمت الصحف والمواقع 
المحلية في محافظة حضرموت بالنوايا السيئة من 
تأسيس ما يسمى بالمجلس الثوري في حضرموت ويريد 
استكمال ما فشلت فيه توكل كرمان من تفجير محافظة 
حضرموت وجعلها »ب��ن غ��ازي« ثانية تحترق فيها 
المحافظة ويقتل أبناؤها قربانا للوصول إلى السلطة ، 
فقد نشرت المواقع االلكترونية والصحف استنكار أبناء 
حضرموت وعقالئها لهذا المجلس اللعين الذي يريد 
تفجير المحافظة، فقد استنكر أبناء وأهالي مديرية 
القطن ما قام به المدعو صالح مسلم باتيس من إعالن 
للمجلس وعبروا عن رفضهم الكامل ألهدافه الرامية 
إلى زرع الفتنة وان تكون حضرموت ارض الصراعات 
، وأكدوا وقوفهم بحزم ضد كل من تسول له نفسه 
المساس بأمن واستقرار المنطقة ، ودعوا إلى استقرار 
السلطة المحلية بالمحافظة وانتظام الخدمات العامة من 
كهرباء وماء وأمن ومدارس وتلبية مصالح المواطنين 
وتأمين األمن والسكينة العامة واالستقرار المعيشي كل 
هذا خط احمر ال نسمح بتجاوزه وهو مبدأ متفق عليه 
في حضرموت منذ بداية األزمة ، وأية محاولة إلسقاط 
المحافظة بحجة التصعيد الثوري أو غيره ستواجه من 

قبلنا ومن كل أبناء حضرموت بالحزم وبكل الوسائل.

الصحوة والقتلة
 من األمور المضحكة ما نشرته »الصحوة نت« : عن 

»الشيخ األحمر يبارك دعوة الجيش المؤيد للثورة بإخراج 
المسلحين والمعسكرات من العاصمة«.. هل تتساوى 
قوى الشرعية والمدافع عن الوطن والمواطن وبين 
عصابات القتل والتدمير والتقطع والمتسببة في تدمير 

الوطن وأذية المواطن ؟!
 كتب ص��الح باتيس مؤسس ما يسمى بالمجلس 
العسكري لتفجير حضرموت مقالة جعل يغازل فيها 
الجنوب معتبرا القضية الجنوبية هي قضية محورية 
في أي حوار حول مستقبل اليمن كقضية آن لها ان تجد 
طريقها إلى الحل الناجز وهو احد أهداف هذه الثورة 
السلمية المجيدة )كما يزعم( وبما يحوز رضا أبناء 
الجنوب ويحقق تطلعاتهم في العدل والتنمية والمواطنة 
المتساوية.. يتساءل المواطنون ما ذا ستقدم الثورة 
ألبناء المحافظات الجنوبية وقد أكدت توكل كرمان في 
حضرموت بأن قضية الجنوب والحوثيين والقاعدة من 

صنع النظام.. فإذا زال النظام زالت كل القضايا؟!

طالبان االصالح والنفط
 لم تكتف صحف المعارضة وأبواقها من ترويج الكذب 
المكشوف الذي ال يصدقه إال اإلنسان الفاقد لعقله 
، فقد نشرت »الصحوة نت« عن مراسلها احمد ربيع: 
»مسلحو النظام يفجرون أنبوب النفط بوادي عبيده 
للمرة الخامسة خالل أقل من شهر«.. من يصدق هذا 
الخبر هل يعقل النظام يفجر أنبوب النفط لتتوقف عجلة 
الدولة ويخل باألمن وتحرم خزينة الدولة من االيرادات.. 
فالمستفيد الحقيقي من هذه األعمال هي المعارضة 
وهي من مارستها وقامت بها واختارتها نهجا للتصعيد 

الثوري ؟!
ديناميت توكل

 كتبت األستاذة نجالء ناجي البعداني في »التغيير 
نت« : »انتصارًا لقيم السالم ليس حقدا على بنت عبد 
السالم؟« وذكرت بإن جائزة نوبل استعملت ورقة ضغط 
سياسي ضد األنظمة والشعوب وبما يحقق مصالح دول 
كبرى،  وأشارت بأن الجائرة كانت مبنية على توجهات 
سياسية بحتة وال عالقة لها بالسالم ال من قريب وال 
من بعيد.. فما الدور الذي قامت به توكل كرمان خدمة 
للسالم في اليمن أو خارجها؟ بل على العكس فهي أكثر 
الرافضين والمعارضين لحل سلمي لألزمة اليمنية وأكثر 

المحرضين والمشجعين على العنف والتخريب.. 
تصفية وسحل بحضرموت

 ادان الشاب محمد عبدالوهاب اليزيدي في مقال له 
بعنوان« حضرموت وشبح الصراع « المدعو صالح 
باتيس تأسيسه المجلس الثوري محاوال خلق فتنة في 
حضرموت، فقد اتفق الجميع سلطة ومعارضة على 
جعل حضرموت بعيدة عن أي صراع بينهما، وان الهدف 
الحقيقي للمجلس هو من أجل تنفيذ مصالح اإلخوان 
المسلمين ورغبتهم المستميتة في وراث��ة المؤتمر 
الشعبي في السلطة فقد وقع هذا المجلس في خطأ  
قاتل أفقده مصداقيته لدى الكثير من القوى والسياسية 
والشبابية خصوصًا بعد إع��الن 11 من المكونات 
السياسية والشبابية والشعبية بحضرموت عدم اعترافها 
بهذا المجلس وأنها فوجئت بالخطوة االنفرادية التي 
أقدم عليها اإلخوان المسلمين )اإلصالحيين(.. وحذر 

من تصريحات المدعو صالح باتيس )المندوب السامي 
لحميد األحمر في حضرموت( والتي يبشر بها باقتراب 
االنتصار ودخول مرحلة التصعيد من خالل تنفيذ خطة 
معدة مسبقًا لالستيالء على بعض المرافق الحكومية 
الحساسة ومن ضمنها إذاعة المكال، وليس اختيار إذاعة 
المكال ألنها مجرد مرفق مهم فقط بل ألنه ومن خاللها 
سوف يعلنون إسقاط حضرموت في أيديهم وبالتالي 
في أيدي اإلصالحيين.. واستنكر اليزيدي ما كان يردده 
االصالحيون ومناصروهم من شعارات خطيرة تهدد 
امن واستقرار حضرموت، حيث كانوا يرددون وبصورة 
جماعية )قتالنا في الجنة وقتالهم في النار( في أشارة 
إلى بقية الضحايا، بل إنهم كذبوا واتهموا بلطجة 
النظام بهذا األمر، وهم يريدون بذلك إظهار أن اتباع 
الرئيس هم من هاجموهم  وهو ما يفسر السبب الذي 
جعلهم يعلنون عن عدد خيالي للجرحى )63 جريحًا( 
بينما المصادر المستقلة تؤكد أنهم ال يزيدون عن )12 
جريحًا فقط( ، وأشار الكاتب بأن المدعو صالح باتيس 
أطلق حملة ترهيب وتخويف وتهديد عن طريق اتصاالت 
وتهديدات بالتصفية الجسدية لكوادر السلطة المحلية 
في المكال، خصوصًا وأنها جاءت بعد يوم واحد فقط من 
تصريحات باتيس  والتي قال فيها: إن إعالن مجلسه 
يعتبر إعالنًا بنهاية بقايا نظام الرئيس علي عبداهلل 

لغم خطيرصالح.
 كتب الدكتور عبداهلل الشعيبي »القتل في اليمن 
باسم الدين«: وبأن اليمن شهد انقسامًا كبيرًا جدا 
في كل األمور حتى وصل إلى العقيدة وتلك من كبرى 
المصائب التي يعيشها اليمن على مدى التاريخ الحديث 
، فالجيش منقسم بين المعارضة والسلطة واألحزاب 
كذلك والتعليم والطالب وشيوخ الدين والفتوى الدينية 
منقسمة بين السلطة والمعارضة ، وهذا هو ما يبشر 

بتفجير اليمن وتقويضه.

ففي أحدث فضيحة نشرها موقع »مأرب برس« 
هو تزويره ص��ورة للشهيد عصام عبدالعزيز 
الحبيشي الذي استشهد األربعاء الماضي إلى جانب 
وليد عبداهلل هديان بقذيفة أطلقتها مليشيات 

ال��م��ش��ت��رك وال��ف��رق��ة على 
اإلح��ي��اء السكنية بصنعاء 
ال��ق��دي��م��ة ون��ش��ره��ا على 
أساس أنها لشخص قتل في 

المواجهات مع قوات األمن. 
ق�����ع  م�����و ن  ا ال  إ
26سبتمبرنت« ك��ان قد  «
نشر ص��ورة للشهيد ال��ذي 
سقط بحي العلمي بصنعاء 

القديمة..
.. كشف مصدر عسكري في 
القوات الجوية إبان تفاصيل 
تحطم ط��ائ��رة النقل نوع 
»انتينوف« االثنين المنصرم 

والتي كانت تقل عددًا من المدربين السوريين 
واليمنيين أثناء هبوطها في قاعدة العند التدريبية 
نتيجة لخطأ وس��وء تقدير من الطيار بالهبوط 
قبل المدرج.. مفندًا بذلك مزاعم وأكاذيب أبواق 

اإلصالح وشركائهم.
الحادث أسفر عن استشهاد ثمانية مدربين 
سوريين ويمني واحد، فيما نجا سبعة أشخاص 
خمسة يمنيين من بينهم قائد الطائرة النقيب 

طيار/ محمود يحيى العرمزه وسوريين اثنين.
مشيرًا إلى أن الذين استشهدوا في الحادث 
يعملون مدربين في كلية الطيران والدفاع الجوي 
منذ أح��د عشر عامًا، وليس كما زعمت أب��واق 

المشترك بأنهم »شبيحة« ضد اليمنيين.
مؤكدًا أن المدربين السوريين األشقاء كانوا 
في إجازة وعادوا إلى صنعاء بعد انتهاء إجازتهم 
، وأن توجههم إلى قاعدة العند التدريبية في إطار 
عملهم لتدريب الطلبة الطيارين من منتسبي 
كلية الطيران في الميدان ضمن الدروس العملية 
التطبيقية والروتينية للدارسين كون قاعدة العند 
هي اآلن فقط قاعدة تدريبية ولم تعد تستخدم 
كقاعدة عسكرية جوية كما كانت عليه إبان العهد 
التشطيري.. المواطنة نظيرة ردمان غالب العبسي 
التي تعرضت لرصاص مليشيات المشترك في 
شارع هائل مما أدى إلى استشهادها.. هي أيضًا 
لم تسلم من تزوير وتدليس أبواق المشترك حيث 

قامت تلك المليشيات باختطاف جثتها وأخذها الى 
مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ولعرضها 
على وسائل اإلعالم على أنها من المشاركات التي 

استهدفت من قبل رجال األمن. 
وكان قد سبق لتلك المليشيات 
ب��ق��ت��ل مواطنين  أن ق��ام��ت 
ومنهم  جثتيهما  خ��ت��ط��اف  وا
المواطن سمير الريعاني الذي 
تباكى عليه إع��الم المشترك 
على أنه من ضحايا المعتصمين 
رغ��م أن��ه استشهد برصاص 
العناصر المسلحة التابعة للفرقة 

واإلصالح.
 ومن مزاعم  أب��واق المشترك 
إدعاؤها أن عددًا من أفراد الحرس 
الجمهوري سلموا أنفسهم للفرقة 
وقاموا ببيع دبابات وعربات بي ام 
بي تابعة للحرس الجمهوري بحي 
صوفان والحصبة ألوالد األحمر والفرقة بخمسة 
ماليين، في شطحة جديدة تضعنا أمام عقول 

مسكونة بالكذب و»الهلس«..
ه��ذه االش��اع��ات والمغالطات تأتي في سياق 
المزاعم التي تروج لها العصابة االنقالبية بهدف 
رفع الروح المعنوية المنهارة لبقايا اتباعهم بعد 
أن تلقت ضربات موجعة في مواجهتها مع أبطال 

الجيش واألمن..
علمًا أن الوحدات األمنية التي قامت بتطهير مبنى 
مجلس الشورى والهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف 
وعدد من المناطق من عصابة أوالد األحمر الجمعة 
الماضية لم تستخدم أي عربات من نوع بي ام بي 

»كما زعمت تلك األبواق«..
صوت الرئيس

وفي شطحة أخرى من أكاذيب طالبان اإلصالح 
قام األسبوع الماضي المال عبدالغني الشميري 
المطبل اإلعالمي للمنشق علي محسن بتزويد 
بعض وس��ائ��ل اإلع���الم مثل قناتي »العربية 
والجزيرة« بتسجيل صوتي قلد فيه المدعو هيثم 
الجائفي صوت فخامة رئيس الجمهورية والذي 
تم تسجيله بإشراف مباشر من الشميري الذي 
كلف أيضًا شخص آخر يدعى محمد حسين علي 
الحاوري بتقليد صوت الرئىس ولكن سرعان ما 
خاب ظنهم واتضح بأن ذلك المقطع ليس لصوت 

فخامة الرئىس.. بعد أن زعم الشميري أن الرئيس 
اصدر توجيهات لقصف حي صوفان والحصبة..

الجدير بالذكر أنه سبق وأن تم القبض على 
هيثم الجائفي ومحمد الحاوري في انتخابات عام 
2006م الرتكابهما مخالفات كثيرة من بينها تقليد 
األصوات ومنها صوت الرئيس واإلضرار بمصالح 

االخرين.
ويسعى اإلصالحيون من هذا التصرف الصبياني 
إلى تبرير كذبتهم ولملمة فضيحتهم التي وقعوا 
فيها من خالل التصريحات التي أدلى بها المنشق 
علي محسن بشأن تسجيل صوتي للرئيس ولكنه 

تبرير بفضيحة أكبر.
األسبوع الماضي عمد إعالم اإلصالح 

على توزيع منشور 
نسب للقوات المسلحة يطالبهم بتسليم أنفسهم 

وهو ما ليس صحيحًا على االطالق.
المنشور ال��ذي تحدثت عنه تلك األب��واق من 
المنطقة  التي استخدمتها قيادة  المنشورات 

الشمالية ووزعتها خالل حرب صعده.
وقد أكد ذلك الكثير من أبناء محافظة صعده 

الذين اطلعوا على ذلك المنشور 
قبل سنوات.

تجارة الجثث
التضليلي  لنهج  ا وف��ي س��ي��اق 
المفضوح والمتواصل الذي يعتمد 
ال��رأي  عليه االنقالبيين لتضليل 
العام المحلي وال��دول��ي.. عرضت 
أبواقهم أكثر من  ثالثة عشرة جثة 
ألشخاص زعموا أنهم قتلوا على يد 
رجال األمن ولكن شهود عيان أكدوا 
أن تلك الجثث تم جلبها إلى الساحة 
ولم تكن لمتظاهرين، ومنهم جثة 
الشيخ محمد إسماعيل عجالن البالغ 
من العمر 80 سنة من ابناء الحيمة 
وال��ذي توفي طبيعيا وقاموا بنقل 

جثته لعرضها واستغاللها إعالميًا، إضافة إلى جثث 
حوادث طرق ولعناصرهم الذي قتلوا بالجوف على 

يد الحوثيين.
مطالب خرقاء

أبواق طالبان اإلصالح روجت الفترة الماضية 
لمزاعم ذهبت فيها إلى القول بإخراج الحرس 
الجمهوري واألمن المركزي من صنعاء، وقالت إن 

ذلك المطلب هو مقترح من السفير األمريكي وقد 
يصبح مطلبًا دوليًا ولكن السفير األمريكي بصنعاء 
نفى علمه بذلك تمامًا خالل مقابلة صحفية مع 
الصحوة نشرت في عددها األخير وهو ما يؤكد 
للجميع أن إعالم سجاح اصبح يتخبط خصوصًا 
وأن وحدات الحرس الجمهوري ليس لها أي تواجد 
بالعاصمة صنعاء وهي مرابطة في ثكناتها وأن 
قوات األمن المركزي تؤدي مهامها مع بقية أجهزة 
األمن في صنعاء وغيرها من المدن في حفظ األمن 

وحماية المواطن باعتبار ذلك من صميم عملها..
نحيب الجنائز

اختطفت عصابة أوالد األحمر جثة الجندي عبداهلل 
محمد أحمد شعفل من شرطة النجدة استشهد 
في مواجهات الحصبة السبت قبل الماضي.. 
وأودع���ت جثته مستشفى جامعة العلوم 
والتكنولوجيا تمهيدًا الستثمارها إعالميًا 
ولكن ذلك لم يتم بعد أن بدأت مواقع اخبارية 
تابعة للمشترك بعرض جثث ضحايا سقطوا 
برصاص مليشيات المعارضة على أنهم سقطوا 
برصاص رجال األمن.. حيث أبلغ معتصمون من 
طالب جامعة اإليمان أقارب الجندي شعفل )24 
عام( بوجود جثته بمستشفى جامعة العلوم 
والتكنولوجيا بعد يوم من إعالن استشهاده 

رسميًا في مواجهات الحصبة.
إدارة المستشفى رفضت تسليم جثة شعفل 
)من أبناء مديرية جحاف- قرية ثماد محافظة 
الضالع( ألقاربه واعدة بتولي عملية الدفن، في 

حين رفض اقاربه ذلك العرض.
أما الشهيد سمير الريعاني الذي قتل برصاص 
قناصة من مليشيات الفرقة واإلصالح، فقد قامت 
تلك المليشيات باختطاف جثته وعرضه في قناة 

سهيل على انه من المتظاهرين.
واألمر نفسه حدث مع عبداهلل عداعد، حيث كانا 
يقفان في الشارع أثناء مرور المتظاهرين ليقوم 
أولئك القناصة بإطالق الرصاص عليهما، ثم 
قامت تلك المليشيات بسحب جثة 
الريعاني وإظهاره على قناة سهيل 
على أنه من المتظاهرين واتهام 
أجهزة األمن بقتله، ولكن اقرباءهم 
سارعوا إلى فضح طالبان االصالح 
بإعالنهم حقيقة الجريمة التي 
ارتكبتها تلك العناصر المارقة 

وتحاول اتهام األمن..

كذبة بنكهة أمريكية
قناة »سهيل« خالل نفس الفترة 
زعمت أن بث الفضائية اليمنية 
في أمريكا وكندا وأوروب��ا انقطع 
ولكن وزارة اإلع��الم نفت ذلك 
جملة وتفصيال.. وأك��دت أن بث 
اليمنية مستمر على  الفضائية 

مدى 24 ساعة وبجودة البث المتفق عليه .

الشيخ يحيى عائض أيضًا لم يسلم من تطاول 
تلك األبواق عليه فقد زعمت قناة الكذب »سهيل« 
بأنه ومجاميع مسلحة يقومون بقنص المتظاهرين 
من سطح منزله في شارع الزبيري، المثير للدهشة 

أن الشيخ عائض اليملك منزاًل في ذات الشارع.

> »آية المنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان«.. حديث 
شريف ينطبق تمامًا على عناصر المشترك وعصابة أوالد األحمر وأبواقها 

التي تمارس الكذب والتضليل بوقاحة تجاوزت كل الحدود.
خالل شهر اكتوبر فقط تم رصد أكثر من 16 فضيحة إعالمية روجت لها أبواق 

المشترك.
»الميثاق« ترصد نماذج من تلك الحملة التضليلية القذرة التي تسعى من خاللها 

إلى تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بمعلومات ال أساس لها من الصحة..
بالطبع يقف في مقدمة أبواق الكذب تلك موقع »مأرب برس«-إصالح- و»المصدر 
أون الين« وقناة »سهيل« و»الصحوة« وغيرها.. بما في ذلك »الجزيرة« القطرية.

متابعات: علي الشعباني

16 فضيحة ألبواق المشترك خالل شهر

االثنين : 31 / 10 / 2011م 
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العدد: )1578( مرصد7

أبناء حضرموت يرفضون المجلس الملعون

الكذب على المقالح
ومن ضمن فضائح التزييف والتزوير والتضليل الذي 

يمارسه إعالم اإلص��الح.. هو ما نشرت صحيفة »أخبار 

اليوم«  التي يمولها المتمرد علي محسن مقااًل نسبته 

إلى شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح وعليه 

صورته، بينما المقال في األصل هو لشخص آخر ونشر 

في صحيفة البيان اإلماراتية في عدد 17 أكتوبر 2011م 

.. بعنوان )السيناريوهات المقبلة في اليمن(، فيما نشرته 

صحيفة أخبار اليوم في عدد يوم 18 أكتوبر 2011م بذات 

العنوان ومذيله باسم الدكتور عبدالعزيز المقالح ، وفي 

نهايته إشارة إلى انه منقول عن صحيفة البيان اإلماراتية . 

مليشيات الفرقة واإلصالح
 تعتدي على الدكتور الشدادي

> تعرض الدكتور محمد الشدادي- رئيس 
تكتالت شباب الشرعية الدستورية- العتداء 
من قبل مليشيات الفرقة وحزب اإلصالح 

أمس بشارع الستين بالعاصمة صنعاء .
وق���ال ال��دك��ت��ور ال��ش��دادي ف��ي تصريح 
26سبتمبرنت« إن مليشيات الفرقة  ل�»
واإلصالح اعترضت سيارته في شارع الستين 
وهشمت زجاجها واعتدت عليه بأعقاب 

البنادق دون أي سبب.
م��ش��ي��رًا إل��ى أن ع���ددًا م��ن المواطنين 
المتواجدين بمكان الحادث تدخلوا وحالوا 

دون تمكين تلك المليشيات من اختطافه.

3مدراء بمأرب متغيبون
 منذ )6( أشهـــر

> علمت »الميثاق« أن مديري عموم المالية 
والخدمة والمدنية والضرائب في محافظة 
مأرب متغيبون عن العمل منذ ما يزيد عن 
)6( أشهر ما تسبب في تعطيل معامالت 
ومصالح المواطنين بالمحافظة المرتبطة 

بتلك المكاتب التنفيذية. 
وقال عدد من المواطنين ان أولئك المدراء 
ويتسلمون  أعمالهم ومكاتبهم  ت��رك��وا 
مستحقاتهم المالية كاملة مثلهم مثل بقية 
المدراء المتواجدين في مكاتبهم بالمحافظة 
بل يحظون بامتيازات أكثر من المدراء 
والموظفين الملتزمين بواجباتهم ومهامهم.

40 جنـــديًا من الفرقــة
يعـودون  للشــرعية

 

> أعلن 40 جنديًا من منتسبي الفرقة األولى 
مدرع الذين تم إرسالهم من قبل المنشق 
علي محسن إلى محافظة تعز للقيام بأعمال 
تخريبية عودتهم إلى صفوف الشرعية 
الدستورية ورفضهم المطلق ألية محاوالت 

انقالبية. 
وأكدوا في أحاديثهم لوكالة )سبأ( رفضهم 
لكل أشكال العنف والفوضى والتخريب التي 
تستهدف النيل من األمن واالستقرار والسلم 

االجتماعي. 
وكشفوا عن تفاصيل المخطط التخريبي 
الذي يسعى المنشق علي محسن إلى تنفيذه 
بمحافظة تعز وأكثر من محافظة من خالل 
إرسال جنود من الفرقة إلى محافظاتهم 
للقيام بمهاجمة المنشآت العامة والخاصة 
واالعتداء على المواطنين ورجال القوات 
المسلحة واألمن وإشاعة الفوضى والتخريب 
فيها. .وأكدوا أنه تم تحريضهم وإرسالهم 
إلى تعز للقيام بأعمال تخريبية بتوجيهات 

من المنشق علي محسن. 
وأشاروا إلى أن محاوالت الزج بأفراد القوات 
المسلحة في أعمال العنف تحت مسمى 
الجهاد المسلح يأتي في إطار مخطط ينفذه 
االنقالبيون بقيادة المنشق علي محسن عن 
طريق المواجهات والصدامات المسلحة بين 

أفراد القوات المسلحة وأبناء الشعب. 
ودع��وا كافة زمالئهم المغرر بهم تغليب 
مصلحة ال��وط��ن وال��ح��ف��اظ على وحدته 

المباركة والعودة إلى صفوف الشرعية.

مجموعة األزمات الدولية تعلن
 فشل »ثــورة« المشترك

> قالت مجموعة األزمات الدولية، بأن 10 
أشهر من االحتجاجات، المصحوبة بموجات 
متقطعة من العنف لم تسهم في توضيح 
المستقبل السياسي في اليمن، مشيرة إلى 
أن احتجاجات الشارع اليمني قد فشلت حتى 
اآلن في إسقاط الرئيس علي عبداهلل صالح، 

أو إحراز إصالحات مؤسساتية حقيقية.

اإلمارات ترفض لقاء وفد المشترك
رفض المسئولون في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة االلتقاء بوفد 
أحزاب المشترك.. وذكرت مصادر صحفية أن وفد المشترك قد عاد إلى دبي 
من موسكو وحاول االلتقاء بمسئولين بدولة اإلمارات العربية المتحدة غير ان 

الخارجية اإلماراتية تجاهلت طلبهم .
وقالت المصادر ان وفد احزاب المشترك توجه الى مسقط عاصمة سلطنة عمان بعد 
ان يأس من االلتقاء بالمسئولين االمارتيين، واكدت المصادر ان لتجاهل اإلمارات لوفد 
المعارضة اليمنية يؤكد الحرص االماراتي والخليجي على تنفيذ المبادرة الخليجية 
ومطالبة كافة األطراف بالعمل على تهيئة األجواء لتنفيذ المبادرة وإزالة العراقيل أمامها 

بما فيها المعارضة وليس اعمال التصعيد وزيادة فجوة الخالف .

وزير الداخلية يوجّه بعدم الرد على عصابة األحمر 
 وجّ��ه اللواء الركن مطهّر 
رشاد المصري وزير الداخلية 
ق��ي��ادة ق��وة شرطة النجدة 
بعدم الرد على االستفزازات 
واالعتداءات المسلحة لعصابة أوالد 
األحمر والميليشيات التابعة للفرقة 
األولى مدرع الذين يحاولون جرّهم 
إلى مربع العنف والمواجهات المسلحة 
بهدف إجهاض جهود لجنة التهدئة 

وانهيار اتفاق وقف إطالق النار..ووجه 
وزير الداخلية قيادة شرطة النجدة 
بعدم الرد على االستفزازات بإطالق 
النار، والتحّلي بأكبر قدر ممكن من 
ضبط النفس وروح المسئولية وعدم 
االنجرار وراء مخطط تلك العصابة 
وميليشيات الفرقة الهادفة إلى إشعال 
نيران المواجهة المسلحة واستهداف 

األمن واالستقرار بأمانة العاصمة.

النائب العام يوجه باإلفراج عن 367 سجينًا معسرًا
 وجَّه الدكتور على احمد االعوش النائب العام، باإلفراج عن عدد 367 سجينا من 
المعسرين الذين أقرت اللجنة العليا للسجون مساعدتهم بمبلغ 311مليونًا و536 
ألف ريال، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة األخ الرئيس على عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية بمعالجة أوضاع المعسرين . 
وقال النائب العام ان النيابة أفرجت الشهرين الماضيين عن عدد )310( سجناء معسرين، 
تكفل فاعلو الخير بدفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم والتي بلغت 179 مليونًا و682 
ألف ريال ..كما أفرجت النيابة العامة عن عدد )272( من السجناء الذين امضوا ثالثة أرباع 

المدة وتوفر في حقهم متطلبات اإلفراج الشرطي.


