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تحت هذه 
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ال يوجد مواطن يمني شريف تدفعه حالة التأمل في   
الوضع الراهن الذي يمر به البلد اال ان يرفع يديه للسماء 
داعيًا خالقه بالقول: »اللهم أدمها أزمة واحفظها من 
الزوال« بل على العكس من ذلك يسود غالبية أبناء الشعب اليوم 
شعور عارم بالنقمة والسخط مما هم عليه وفيه جراء معايشتهم 
لتسعة أشهر مضت بأحداث سريعة االشتعال شديدة السواد 
يمكن اختزالها بملصق عابر لبيان نعي استشهاد طفل، شاب، 
شيخ مسن، رجل آمن وغيرهم ممن صرت تصادفهم باستمرار، 
كما لو كنت تقرأ حظوظ االبراج الفلكية لمواليد اليمن على زجاج 

حافلة المواصالت أو باب محل مغلق.
هنا يتزايد إرهاق القلوب، المسامع، الحناجر، المقابر نتيجة 

لمواقف كافة االطراف السياسية سلطة ومعارضة.
ذلك أن الحكومة التزال رغم بشاعة االحداث والجرائم تتعامل 
مع االرهابيين والقتلة، كما االطفال وتسعى لمحاورتهم مهما 
أساءوا لنا.. في المقابل كان من المفترض أن يكتب الحتجاجات 
الشباب النجاح ليصبح ما فعلوه انجازًا لمطلب بات ضروريًا  من أجل 
مستقبلهم ومستقبل كل فرد في المجتمع.. اال أن احزاب المشترك 
سارعت في تنصيب نفسها وكياًل آلدم في عياله الشباب فقط 
وبالتالي انحرفت العملية 180 درجة عن مسارها الصحيح حتى 

غدا االمر أقرب الى الفكاهة والرعب في آن واحد.
ماذا تفعل آراء ومسيرات وهتافات »الشعب يريد..« التي ال تحل 
اشكااًل بقدر ما تزيد من حجم المصائب على رؤوس أفراد الشعب 
وتجمع بين مطالب متناقضة غير ممكن تحقيقها على الواقع في 

نفس الوقت.
ي��درك الجميع بأن الشباب اخفق في أن يجد لنفسه مكانًا 
تحت هذه الشمس يكون مالئمًا لسالمتهم وسلمية خطواتهم 
ويضمن قدرتهم على  مناقشة أفكارهم والخروج برأي وموقف 
موحد من القضية يغلب مبدأ الحل السلمي والملبي لتطلعات كل 
أبناء اليمن ويتجنب مخاطر شروطهم وتبعات تحويل األزمة الى 
أزمات.. مبادرات، نغمات، ألعاب جافا، ساحات، اعتصامات، خلفيات 
شاشة، عناوين جمعة، انفجارات، اغتياالت، اختطافات، مهرجانات.. 
وبيع واستبدال الشرائح وخدمات العمل بنظام الشريحتين .. أي 

خدمات؟
ينبغي على الشباب بعد خوضهم تجربة الثورات االعتراف 
بجرأة وشجاعة بأن حماسهم واندفاعهم نحو التغيير والتعبير عن 
تطلعاتهم المشروعة سرق واستغل من قبل المشترك لتكون 
وسيلة للتمويه والخداع بغية تحقيق مكاسب يرفضها الجميع وفي 

مقدمتهم الشباب المعتصم في الساحات.
وهذه هي الحقيقة التي لم تعد بشاعتها خافية على أحد إذ أعرف 
الكثير من الشباب الذين كان من المفترض أن يكونوا في مقدمة 
صفوف المعتصمين ألنهم عايشوا طوياًل حياة الظلم واالحباط، 
ظلم شهادة جامعية نامت سنوات عديدة تحت وسادة المخدة 

المدنية، عفوًا أقصد وزارة الخدمة المدنية.
كما أن الوضع المقلوب جعلهم كثيرًا أمام زمالء الوساطات وأبناء 
المشائخ ومحترفي الفساد ونهابي األراضي يتصورون أنفسهم 
مجرد متخلفين عقليًا، وإذا كان أحدهم قد نجح في الحصول على 
وظيفة فإن المطلوب منه أن يركز جهوده بتفانٍ وإخالص في 
إظهار جهوده ابتسامة عريضة كتلك التي في إعالنات معجون 
االسنان وكما سمع أخبار القلم السحري الذي مكن اشخاصًا جاءوا 
قبله بال مؤهالت يحتلون مكانة في الترقيات والمكافآت والحوافز.
بكلمات أخرى كان للشباب مطالب مشروعة وشرعية اال أنه 
تم طمس ذكرها ولم يعد لها وجود في تفاصيل ال�40 اسبوعًا 

الماضية.
هذه الصورة تبدو جلية القبح اليوم كما نراها تنعكس من أمام 
جامعة صنعاء على بقية أفراد المجتمع اليمني لتؤكد بأن األزمة 
المفتعلة لن تغير ولن تتغير لألحسن أو تستجيب ألي نداء منطقي 
طبيعي ألن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية تشجع على بقائها 
كما هي عليه سلمية مدججة باألسلحة والشهداء وفي وضع يوشك 
أن يكون مستحياًل احتواء معالجاته عبر كل المبادرات التي عرفها 

العالم.
يظل أغلب الشباب ممن غادروا الساحات يعبرون عن مخاوف 
وتحذيرات أصبح بعضها باهظ الثمن كون النتائج خطفت أرواحًا 

بريئة.
وألن مشكلة اليمن االساسية تتمثل في وجود ماكرين وأذكياء 
يفتشون عن مشروع آخر غير مصلحة الوطن ويبحثون بدرجة 

أساسية عن مكافآت مالية بالدوالر والدرهم والريال..
هؤالء يعلمون علم اليقين انهم يشاركون في تنفيذ أجندة 

مشبوهة ال تخدم البلد وتطلعات ابنائه بأي حال من االحوال.
لعل الثابت حتى اللحظة أن تلك المحاوالت السخيفة للتغلب على 
إرادة الشعب اثبتت مدى التباعد بين الشباب وأحزاب المشترك، 
لدرجة يكاد يتمزق فيها الوطن.. ولدرجة أصبحت فيها ساحة 
االعتصام توازي جامعة صنعاء في الفشل ولم يتبقَ سوى احضار 

معتصمين بنظام الموازي.
إذًا مثلما كانت الجامعة صارت الساحة ال تقوم بأي شيء من 

واجبها الذي وجدت ألجله.
ودعك من الهتافات التي تتردد كونها ال تعني اكثر من صدى 
صيحات تنطلق من الخارج وال تنطبق على الداخل وتثير الحيرة 
والتناقض الشديدين بشكل عام وتظهر بشكل خاص الفرق بين 
ساكن الكهوف ومن يسكن ديوان الشيخ على أنه صنعاء بأكملها 
وبين ساكن المدينة الذي حرمته مطالب الدولة المدنية وغيرها 

من ابسط حقوقه كمواطن وكإنسان.
بكل بساطة أحيانًا نجد الشباب جزءًا مالزمًا لألزمة وما يسمونه 
الثورة وأحيانًا مجرد إضافة وتكملة لها أو ورقة ضغط احتياطية 

بيد المشترك للحصول على نسبة 4% من الحكومة.
وأحيانًا يجهزون للخروج بصدور عارية لتقديمهم كطبق تحلية 

لعيون القناصة.
والحقيقة أن هناك أكثر من عبقري يلعب على حبل االزمة ويأكل 

من موائدها لحمًا ودمًا يمنيًا.
 وفي االخير يأمل أبناء الشعب بأن تحل مشكالت اليمن قريبًا 
لكن ذلك ليس سهاًل ولن يكون من خالل قيام مسؤول حكومي من 

قيادة المشترك بشرب كوب شاي مع مسؤول أجنبي.
 حل مشكلة اليمن بيد اليمنيين انفسهم وكل ما عليهم هو 
تحمل مسؤولية ما يحدث والتحلي بالمسؤولية الوطنية اليجاد 

مخرج مالئم.
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»الفزعة« يامجلس األمن.. »هاتو« لنا السلطة و)ناتو(..!

۹  اهلل المستعان عليك يا »أونكل بان كي 
مون« يا أمين عام األمم المتحدة.. تخيب 
ظن أصحابنا هكذا وقد اخترعوا طوال عشرة 
أشهر مالم )يأتي به األوائ��ل(.. ابتداء من 
المبيت في )مزدلفة الدائري( وحتى )إحراق 
المقارم(.. وفي االخير طرحوا »جيهانهم« 
عندك من شأن تتدخل في شئون بالدنا ، 
وتحرر لهم بصيرة ، وتعمدها على طريقتك 
عند القاضي عصام السماوي تنص على 
اغتصاب السلطة والشرعية في اليمن بعزل 
النظام القائم ونقل زعماء المشترك فووورًا، 

اآلن، إلى دار الرئاسة..!
۹  ياعيباه.. يا أعضاء مجلس األمن ال�)15(.. 
مالكمش حق تحطمون آمال تجار المشترك 
لتعويض خسارتهم عن نفقات ساحات 
االعتصام وحق المكرفونات وباصات نقل 
المعتصمين.. يعني مثاًل كنا في المشترك 
نشتي ق��رار ينص في مادته األول��ى على 

مايلي:
)يتوجه موظفو مجلس األم��ن الدولي 
وممثلو األمم المتحدة ومندوبوها في الدول 
األعضاء، فورًا، لمعاونة المعارضة اليمنية 
في الزحف بصدور عارية إلى دار الرئاسة 
السقاط النظام المنتخب ديمقراطيًا وبشهادة 
المجتمع الدولي.. وينص في مادته الثانية 
على )تنصيب قيادات المشترك ومشائخ 
وتجار السالح المنشقين بداًل عن النظام 
السابق.. المادة الثالثة )تسمية النظام 
الجديد في اليمن نظام السطو »السلمي« 
على السلطة وتشجيع العنف وتجارة السالح 
بداًل عن تشجيع االنتخابات ، وعلى أن تتعهد 
األمم المتحدة بعد ذلك بالزحف مع أي جماعة 
مسلحة ثانية ترغب في إقامة ثورة »شبابية 
سلمية« من أجل تأسيس الدولة المدنية(..!

۹  يعني.. كنا راكنين يا مجلس األمن 
جولة  ل��ى  ا حتى  معنا  تدهفوا  عليكم  
.. وبالبلدي »تفزعوا« معانا  الرويشان 
باتخاذ )إجراءات صارمة فورية ( مثلما قالت 
األخت توكل كرمان -عضو مجلس شورى 
اإلصالح- وصاحبة جائزة نوبل للسالم في 
رسالتها الموجهة لألمين العام لألمم المتحدة 
قبل االجتماع.. أيوه كنا نحتاج فزعة واتخاذ 
إج��راءات يعني أفعال .. مش أقوال فقط.. 
لعزل النظام والسلطة المنتخبة، أو مثلما 
قال القيادي في اإلصالح حميد األحمر خالل 
لقائه بنائبة السفير البريطاني بصنعاء يوم 
االثنين ال�17 من أكتوبر أن )األمر يستلزم 
بذل مزيد من الجهد من المجتمع الدولي 

لعزل هذه السلطة(..!
السفير  نائبة  ياسعادة  أحرجتمونا    ۹
الفقرة  بإدانتكم بشدة في  لبريطاني  ا
الثانية من القرار االممي »انتهاكات حقوق 
االنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات 
اليمنية من قبيل االستعمال المفرط للقوة 
ضد المتظاهرين المساااالمين«.. وقد الشيخ 
حميد نبهكم في اللقاء وأكد على أهمية 
اضطالع المجتمع الدولي بدوره في إدانة 
جرائم السلطة، وبس.. من غير متظاهرين 
مسالمين هذه .. وزد أحرجتمونا في الفقرة 
نفسها حين أدنتم بشدة »أعمال العنف 
واستخدام القوة وانتهاكات حقوق االنسان 
التي ترتكبها األطراف الفاعلة األخرى« وقد 
نبهناكم أنه ما عدبش أط��راف تستخدم 
العنف غير بقايا النظام، والبالطجة هم حق 
)النظام المخلوع (عادهم أمس اعتدوا على 
مقر اإلص��الح في عدن حتى أبصروا قناة 

)سهيل (إذا مش مصدقين)الجزيرة(..!
۹  أمانة إنكم )ب�رَم�ن( يا لندن ومحد 
يصدقكم.. واهلل يرحمه الوالد الشيخ / 
عبداهلل بن حسين األحمر قدوه أخبر بكم 
الذمتي .. كيف تحكولونا هكذا .. وقد إحنا 
راكنين على حقكم ال�)ناتو( ه��ذا.. وكان 
يوقع قرار)هاتو( لنا السلطة تعبتمونا ِريَّاع 
.. ! وعادكم تطالبوا في الفقرة ال�)3( في 
قرار مجلس األمن 2014 )كافة األطراف 
باالمتناع فورًا عن استخدام العنف وسيلة 
لبلوغ أه��داف سياسية( وانتم داريين أنه 
مابش معانا وسيلة للوصول إلى السلطة غير 
استخدام العنف.. حوار ورافضين ..مدارس 
وجامعات قفلناها .. مستشفيات دمرناها.. 
طرق قطعناها .. معسكرات وهاجمناها.. 
انتخابات وحلبطناها وخائفين من نتائجها 

زايد هذه األيام قد الشعب باغر مننا وماعد 
يوثق فينا حتى في جمع التبرعات إلخواننا 
في فلسطين..! وبعدين إحنا الصراحة غرمنا 
كثير في اإلنفاق على مسيرات الشغب 
والتظاهرات السلمية القتحام واح��راق 
المباني والمنشآت ومعاقبة الشعب بضرب 
خطوط الكهرباء والنفط وتعطيل التعليم 
وكل هذا من شأن الناس تضيق وتخرج 
تزحف معانا وتوصلنا إلى السلطة وترجع..! 
فكيف تجردنا اآلن من أسلحتنا هذه لتحقيق 

أهدافنا السياسية.؟! ما اتفقناش كذا..!!
۹  ال.. وعادكم خبصتوها قوي يا بريطانيا 
وأصحابكم في مجلس األم��ن في الفقرة 
الرابعة من القرار الذي أعدتم فيه تأكيد 
رأيكم المتمثل في )أن القيام في أسرع وقت 
ممكن بالتوقيع على اتفاق تسوية قائم على 
مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ 
هذا االتفاق أمر البد منه لبدء عملية انتقال 
اامعة ومنظظظمة يقودها  ا سياسية جا
اليمن( ونحنا كنا راكنين عليكم تنقلونا مثل 

)غرندايزر( إلى السلطة..!!
۹  وفي آخر الفقرة باهلل عليكم أين عقولكم 
تحاصرونا بآلية نقل السلطة بدعوة النظام 
إلى ترجمة اتفاق التسوية السياسية )إلى 
أف��ع��ال م��ن أج��ل تحقيق نقل سيااااسي 
سللللمي للسلطة دون مزيد من اإلبطاء( 
على النحو الوارد في مبادرة مجلس التعاون 
الخليجي والمرسوم الرئاسي المؤرخ بتاريخ  
12 سبتمبر وأنتم داريين أنه هذه الطريقة 
مش مخارجة معانا س��واء وق��ع المبادرة 
)الرئيس أو نائبه( خاصة وأن القرار حقكم 
أعاد )تأكيد وتأييدكم للمرسوم الرئاسي 
الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول 
لدى كافة األط��راف وضمان نقل السلطة 
بطريقة سلمية وديمقرااااطية بما في ذلك 

إجراء انتخابات رئاسية مبكرة(.. يعني رجعنا 
نرفس انتخابات.. انتخابات.. وقد ورثنا 
السلطة خالص، وفرقنا المناصب الحكومية 
على أصحابنا الثوار في تحالف )مريعين في 
القاهرة ( وجماعتنا في ابين ونهم وأرحب 
وتعز والحيمة، وباقي بس منصب الرئيس 
مختلفين كيف نتقاسمه.. وبعد هذا الشغل 
والسهر تجي اليوم يا مجلس األمن تقول لي 
انتخابات.. إجمعوا دومان.. شكلكم الظاهر 
صدقتوا )الجزيرة وسهيل( أن الشعب معانا.. 
سعم قد قلنا لكم إن إحنا بنجهز أخبار 

األحداث بأنفسنا وخطوة بخطوة ..!!
۹  حتى أنتم يا أصحاب الصين صوتّوا 
على القرار وم��ا أنتم داريين ما بينه..!  
ياشياطين..!  رّك�بنُوا الثائر الشاب الشيخ 
ص��ادق بن عبداهلل األحمر) مُت�ر( صيني 
وركبتونا بعده .. سعم قد قلنا لكم  يا ذيه 
المندوب الصيني في مجلس األمن تعاونونا 
في الحسم ألن قد صبرنا وانتظرنا خيرات 
لنا اليوم أكثر من 9 أشهر وماعد يسبرش 
نرجع.. ! مثلما قلكم الشيح صادق في لقائه 
بسعادة السفير الصيني بصنعاء الشيد ليو 
دنغلي يوم 12 أكتوبر )لقد طفح الكيل وآن 
األوان للموقف الدولي بحسم قراراته( يعني 
من غير وجع رأس .. إحنا قد فعلنا ال)جولة 
أنتو معكم  والباقي احسموه  كنتاكي(  
شرعية دولية.. وباقي غير جولتين ولفوا 
يمين خطوتين بس والرئاسة على يساركم  
.!! )هاتو( المفتاح والباقي علينا وبيَّض اهلل 

وجيهكم .! 
۹  وأين عيونكم باهلل عليكم يا أصحاب 
الصين ليش ماتعترضوا على الفقرة اللي 
بتقل في ال��ق��رار حقكم وتشدد على أن 
أفضل حل لألززززمة  الرااااهنة في اليمن  
وقد خبرناكم  أن الذي يجري في اليمن هي 

ثورة مش أزمة زي ما بيقولوا في قناة سبأ..
لكن تشتي الصدق أنتم العميان يا أصحاب 
الصين كيف ما استضيتوا القرار سوى.. 
صوتوا على ان��ه  أزم��ة وهي ث��ورة شعبية 
شبابية سلمية عظمى مثل سور الصين 
العظيم ما تشوفوا الماليين يخرجوا في 
»الجزيرة وسهيل« كل جمعة 4-5 مليون 
يعني في الشهر 20 مليون تقريبًا واحسبوها 
كم عتطلع في 9 أشهر .. قد إحنا بنخرج  
أكثر منكم في الصين الشعبية وعادكم ما 

استضيتوناش.. جعل لعريج العمى ..!!
۹  أما أنتم يا أصحاب روسيا صح أنكم 
وفيتم بوعودكم لنا وما استخدمتوش حق 
)الفيتو( مثلما فعلتوه مع سوريا لكن القرار 
ياجماعة جردنا من أسلحتنا حيث طالب في 
الفقرة ال�)8( بأن تقوم )كافة المجموعات 
المسلحة بإزالة جميع األسلحة من مناطق 
التظاهر السلمي ونمتنع عن ارتكاب أعمال 
العنف واالس��ت��ف��زاز(.. ونمتنع عن تجنيد 
األطفال وأنتم على علم اننا في )جهاد( 
من اول السنة ، وفي نهي عن منكر كما 
قال فضيلة المخترع حقنا.. ومعانا مشروع 
الطفل الشهيد، واآلن نجهز لمشروع المرأة 
الشهيدة.. وننتقل لمشروع العجوز الشهيد.. 
وطبعا أبصرتم  في قناة »الجزيرة وسهيل« 
الغزوات التي أمرنا بتنفيذها ابتداء من غزوة 
جولة القادسية وفتح حارة الرقاص ونشر 
اإلس��الم والثورة فيها، وغ��زوة جسر مذبح 
لمنع االختالط، وغيرها من الغزوات وصواًل 
إلى جولة ) كنتاكي( والتي غيرنا اسمها إلى 

جولة النصر بعد نشر اإلسالم فيها .. 
وهذه الغزوات لم نكن لنحققها لوال أولئك 
المجاهدين الذين سقطوا شهداء عند ربهم 
ونحنا جينا هانا عندكم نواصل المسيرة 
والعهد الذي قطعناه لهم بأن ننتبه للثورة، 
وه��ذا كله ك��ان بفضل االسلحة الثقيلة 
والخفيفة والمتوسطة لحمايتها وحراستها..
وبعدين أنتم في روسيا فاهمين إن الثورات 
تحتاج تضحيات، والحمد هلل عندنا في اليمن 
الخير واجد، اليوم بس تصدق يا أخ سيرجي 
الفروف يا وزير الخارجية الروسي أنت ونائبك 
األخ ميخائيل بوغرانوف أن الشعب اليمني 
اليوم شيع جثامين 18 شهيدًا ضحينا بهم 
في غزوة )قاع اليهود( و)جولة عصر( وإذا 
مش مصدقين أبصروا الشيخ عبداهلل صعتر 
هوذا في قناة »سهيل« يدعو الثوار إلى عدم 
القلق من القتل ويقل لهم )ألنه لو قتل ألف أو 
ثالثة ألف ففي كل أسبوع يولد المئات منهم 
ولو قتل منهم ثالثة ألف فاليمن 25 مليون(  
وقلهم إن الثورة مثل المولود عندما يخرج 
من بطن أمه اليعود.. ف�)هاتو( لنا )ناتو( 

يامنعااااه اليطفح المولود .!!

مالهمش حق أصحاب مجلس األمن الدولي يكتفون فقط  بدعوة وحث وتشجيع ومطالبة  
جميع أطراف األزمة في اليمن لالمتناع فووورًا عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، 
وااللتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس المبادرة الخليجية لتحقيق انتقال سلمي للسلطة.. 
فهذا ما يجي بحق تعب ولبيج سفراء المشترك ومبعوثيه للشرق والغرب والوسط وكل »زُوّة« في 

العالم فيها )ناتو( يجيب كرسي السلطة بمجرد الضغط على الزر)هاتو(..!! 

يا لندن.. هاتو لنا السلطة تعبتونا رّياع..!
مجلس األمن باغر من عنف املشترك.. 

ويريد احلوار.. ال ميكن!!!
أحرقنا املقارم وعلى مجلس األمن تعويض جتار اإلصالح ولو بدار الرئاسة
نريد ننتقل مثل »غراندايزر«  إلى 

السلطة بدون انتخابات

شهدت مدينة يريم الخميس مسيرة  
جماهيرية حاشدة ش��ارك فيها أبناء 
المناطق الوسطى »السدة، النادرة، 
الرضمة، القفر«.. جددوا من خاللها العهد والوالء 
والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية ووقوفهم 
المطلق المؤيد للشرعية الدستورية والحفاظ على 

وحدة وأمن واستقرار الوطن ومنجزاته ومكاسبه.
وأكد المشاركون على استمرار ثبات موقفهم 
وصمودهم  في وجه كل المؤامرات والتصدي 
للمشروع االنقالبي والمغامرات غير المحسوبة 
للمغرر بهم من دعاة الفتنة والحقد واالنتقام 
مؤكدين أن النهج الديمقراطي ال تراجع عنه وأي 

تغيير لن يكون إاّل عبر صناديق االقتراع.

ودانوا بشدة األعمال اإلجرامية التي تقوم بها 
عناصر المشترك من االعتداء على المعسكرات 
والمنشآت العامة والخاصة واستهداف خطوط 
الكهرباء والنفط والغاز وقطع الطرقات وانتهاج 
أساليب الفوضى والعنف والتخريب لتدمير كل ما 

هو جميل في هذا الوطن.
وعبر المشاركون عن أسفهم الشديد لدرجة 
االف��الس التي وصلت إليها أح��زاب المشترك 
بإقدامهم على القيام بممارسات غير مسبوقة في 
تاريخ اليمن والعمل السياسي والمتمثلة بهوس 
تعطيل التعليم وتجهيل الناس وتحويل المدارس 
والجامعات إلى مقرات لمليشياتهم المسلحة 

وتوقيف فريضة طلب العلم.

أبناء املناطق الوسطى يؤكدون تصديهم للمشروع االنقالبي
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اإلصالح يستقدم مسلحين للسطو 
على مرافق حكومية بحجة

كشفت مصادر محلية بمحافظة  
حجة عن مخطط سري لمليشيات 
تابعة لحزب االص��الح القتحام وتخريب 

منشآت حكومية في عاصمة المحافظة .
وأوضحت المصادر أن تلك المليشيات 
تخطط للسيطرة على المجمع الحكومي 
والقصر الجمهوري بمدينة حجة ،مشيرة 
إل��ى أنها أدخ��ل��ت كميات م��ن األسلحة 
إلى واح��د من مقرات اإلص��الح في إطار 

االستعداد لتنفيذ المخطط .

وكشفت المصادر استئجار مليشيات 
االصالح لتسعة منازل قريبة من المواقع 
لقصر  ا ( فظة  لمحا ا كز  بمر سة  لحسا ا
ومبنى  الحكومي  والمجمع  الجمهوري 

المحافظة(.
يذكر أن رجال األمن سبق وضبطوا خالل 
األشهر الماضية عدة محاوالت لتهريب 
أسلحة تابعة للفرقة األول��ى م��درع كان 
أرسلها المتمرد حميد القشيبي إلى أعضاء 

اإلصالح بحجة .


