
انقذوا مصطفى 
من حد السيف

محمد    علي  مصطفى  ليمني  ا لمواطن  ا
العماري المسجون في سجن الدمام بالمملكة 

العربية السعودية منذ 
١٢ سنة بعد أن دافع 
عــن عــرضــه وشرفه 
الــــذي كـــاد ينتهكه 
كفيله السعودي وأدى 
الى قتله، وبعد تلك 
السنوات في السجن 
تم الصلح على دفع 
الدية ألولياء القتيل 
السعودي وقدرها ٥ 
ماليين ريال سعودي..

مناشدة نضعها أمام 
فخامة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس 
ئيس  ر و ية  ر لجمهو ا

الحكومة والمشائخ والتجار وأهله باليمن لمساعدته 
لتسديد الدية وانقاذه من حد السيف..

للتواصل مع أخيه على هاتف (٧١٣٤٢٦٦٤٨)

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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عبداهللا الصعفاني

توضيح 
للواضحات..!!

من مساوئ التنوع الصحفي الورقي   
االلكتروني واالعالمي الفضائي ان 
القائمين على بعض الوسائل االعالمية 
يعتقدون ان نجاحهم الحقيقي هو في حجم 
ــاءات تجاه اآلخر  ما يصدر عنهم من االس
وان المرتب والحوافز التكون مبررة إال من 

معادلة القدح والردح..
هذه الممارسة الغريبة للمهنة تحتاج الى 
تصويب إذا لم يكن من االعالميين أنفسهم فمن 
الممولين رغم ما في الخيار األخير من بواعث 

الغصة في الحلق والضمير.
االعالمي ومن ورائه السياسي يحتاجان للتذكير 
بحقيقة أننا نحتاج الى لملمة أوصال هذه الدولة 
ولو على حساب نزعاتنا الشخصية والحزبية 
فالوطن أهم من الحزب والممول ولعبة الكراسي 

الموسيقية على المناصب.
السياسي مطالب بادراك الحاجة لالنصات لآلخر 
وعدم التمترس وراء االعتقاد بامتالك الحقيقة 
المطلقة.. والسياسي مطالب باالنحياز الى 
كل طاولة حوار ونقاش مفتوح يدعى اليه كل 

القادرين على االضافة االيجابية.
واالعالمي مطالب بتذكر أنه يبقى ضمير أمته 
وشعبه وليس من لوازم الضمير االعالمي ان 

يتحول الى تابع..!
ومع ان توضيح الواضح من المشكالت فإن 
الواجب الذي اليحقق االنتماء إال به أيضاح حاجة 
اليمن الى اعالم مسئول يواجه كل فكر متطرف 
يستدعي المطالبة وينتصر للمعاندة على حساب 

المصلحة العامة للبالد والناس.
اللغة المنضبطة التعكس فكراً سلمياً فحسب 
إنما تكشف عن روح وطنية مسئولة واحساس 
ايماني عميق بخطورة الكلمة التي ربما حرضت 

على قتل أو تسببت في فتنة.
والمسألة ليست لوغاريتمات.. المسألة التحتاج 
أكثر من االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم 
والنظرة الى القضايا ليس بالمرآة المقعرة وال 
المحدبة وإنما تلك المستوية التي تساعد على 
رؤيــة الواقع كما هو وتراعي حق الجميع في 

الوجود والحياة والشراكة.

عبثاً يحاول االنقالبيون إيجاد شــرخ داخل   
العام بالترويج لخالفات  المؤتمر الشعبي 
وصراعات.. وإشهار مسدسات بين قياداته كآخر ورقة 

بأيديهم يراهنون عليها.
إن تنظيماً يقوده زعيمان بحجم الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر والمشير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر األمين العام ال 
يخشى عليه من ترهات المراهقين ومن يعانون من 

العمش والعمى ايضاً.
وعليهم أن يدركوا أن المؤتمر خرج من األزمة 
السياسية أكثر قوة وتوحداً وصالبة بعد أن خلص من 
المندسين داخله على عكس من حزب االصالح الذي 
خرج من األزمة مهدداً بالتفكك والتمزق واالنهيار.. 
حيث انه خالل عام وبضعة أشهر قد خسر كل االحزاب 
المتحالفة معه.. بسبب سياسة االقصاء واإللغاء 
وأساليب العنف والتي مارسها اثناء حكمه لمنصات 

ساحات التغرير.
ولقد سعى أثناء تشكيل حكومة الوفاق أن يهرب من 
صراعاته الداخلية مع شركائه بمنحهم حقائب وزارية 

للحيلولة دون تفجر الخالفات.
ولعل ما يدحض ما تروج له أبواق اإلصالح هو أن 
المبادرة الخليجية وآليتها وكذلك قرار مجلس االمن 
قد عززت من قوة وتماسك المؤتمر بتلك التأكيدات 
على أهميته في الحياة السياسية اليمنية.. وليس 
هذا فحسب، بل ان احزاباً في اللقاء المشترك خرجت 
تعلن نهاراً جهاراً أن الحفاظ على المؤتمر الشعبي 
العام ضرورة وطنية وأن أي مساس بالمؤتمر سيخل 

بالتوازنات السياسية في الساحة.
ببساطة.. ان الخطر الحقيقي هو الذي يهدد حزب 
االصالح اآلن ومستقبالً وهو التنظيم المهدد باالنهيار 
بعد أن كشف عن بشاعة وجهه.. بينما المؤتمر يمضي 
نحو المستقبل بثقة بذلك االلتفاف الشعبي العظيم 
والحرص الوطني والخارجي على أهميته لضمان نجاح 
التسوية السياسية.. وها هي اآلفاق تفتح أمامه مرحلة 
جديدة من التحالفات مع أطراف العمل الوطني كونه 

يجسد حقيقة نهج الوسطية واالعتدال.
حقيقة أن أي خالف قد يوجد بين رئيس المؤتمر 
ونائبه فهو أخطر من أن يعتقد البعض أنه ورقة يمكن 
أن يلعب بها لتحقيق مصالحه ونزواته فخطر ذلك 

كارثي على اليمن..
أخيراً.. البد من التأكيد أن الرئيس عبدربه منصور 
هادي والزعيم علي عبداهللا صالح قادا مشروعاً وطنياً 
عظيماً حتى في نقل السلطة، لذا فالرهان على 
الوقيعة بينهما من أعمال الصغار التي ال يلتفت اليها 

ابداً.

محمد أنعم

!.. الزعيم باقٍ
كـــل يـــوم تــخــرج   

أبواق سجاح تروج 
لكذبة.. وكل يوم يخرج 
دجالون وأفاكون يطلقون 
الــشــائــعــات والـــزيـــف 
واألباطيل دون حياء أو 

خجل..
ــن جــديــد نــؤكــد أن  وم
الــزعــيــم عــلــي عــبــداهللا 
صالح- رئيس المؤتمر- 
لــن يــغــادر اليمن.. ولن 
ــارات وال  يذهب إلى االم
روســيــا وال أثيوبيا وال 

غيرها..
عبداهللا  علي  لزعيم  ا
صالح سيظل في وطنه 
وبين شعبه الــذي يحبه 
وبادله الوفاء بالوفاء.. 
ومــن سيغادرون اليمن 
فهم العمالء والمرتزقة، 
والذين ينقضون المواثيق 
والعهود ويقتلون النفس 
التي حرم اهللا بدون حق..

ــاً.. الشعب  ــذب كفى ك
قد خبركم يــوم حلفتم 
بالطالق انه لن يعود.. 
وانه قد مات.. واحتفلتم 

في الساحات..
الحاقدون  يها  أ كفى   
لقد أنجاه اهللا من بشاعة 
مــؤامــرتــكــم وخـــرج من 

مسجد النهدين سالماً..
ا  تتعظو ن  ا عليكم 
وتدركوا أن الزعيم علي 
عبداهللا صالح باقٍ بحفظ 
اهللا ورعايته وبين شعبه 
ــذي لم ولــن يفرط به  ال

أبداً..
فارحلوا أنتم..!

عصام دويد يعود إلى صنعاء

عاد من ألمانيا عصام دويد-   
الــمــرافــق الشخصي للزعيم 
علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام-  الى ارض الوطن بعد 
انتهاء فترة العالج من االصابات التى 
تعرض لها في جريمة االعتداء الغاشم 
الــذي استهدف الزعيم علي عبداهللا 
صالح وكبار قيادة الدولة والمؤتمر في 

مسجد دار الرئاسة- ٣ يونيو الماضي.
وفي تصريح للشيخ عصام دويد اكد انه 
قد أنهى فترة العالج وسيعود لممارسة 

عمله الوطني وعلى أكمل وجه.

الفرقة تزود مليشيات اإلصالح 
بـ(2000) بدلة حرس جمهوري

زودت الفرقة المتمردة يوم أمس مليشيات اإلصالح والقاعدة   
بـ ٢٠٠٠بدلة حرس جمهوري وقوات خاصة.

كما قامت بتزويد تلك المليشيات في أرحب بعدد من االطقم 
المموهة بلون الحرس الجمهوري في إطار المخطط التنفيذي الذي 
تتبناه قيادة الفرقة والقاعدة بهدف اسقاط معسكرات الحرس في 

أرحب ونهم.
وعززت الفرقة مليشيات اإلصالح بأرحب بعربة كاتيوشا.

أوقفوا نهب 4 مليارات 
من المال العام
غير    مـــن 

ل  لمقبو ا
ر  ـــر ـــب ت ن  أ
الحكومة نهب 
المال العام 
بصرف أربعة 
ـــارات  ـــي ـــل م
ـــة  ـــع ـــجـــام ل
اإليمان برمي 
المسؤولية على ما 
م  لنظا ا تسميه 

السابق..
الــحــكــومــة 
جــــاءت لــوقــف 
نــهــب الــمــال 
العام، ومغالطة 
المصدر المسؤول مكشوفة، ألن توجيهات 
صخر الوجيه وزير المالية تؤكد أن ما تم صرفه 
هو قسط من إجمالي المبلغ.. بمعنى إذا كان 
للمقاول حق فهو ذلك القسط الذي تم صرفه 

وكفى..
نتمنى من المصدر الحكومي أالَّ يتحول بواباً 

للصوص نهب المال العام..
ــاق».. تناشد كــل المواطنين  ــث ــي ــم «ال
الحريصين على المال العام التحرك لوقف 
هذا النهب.. كما تطالب النائب العام والهيئة 
الوطنية العليا لمكافحة الفساد التدخل ومنع 
الحكومة من صرف ٣,٥ مليار لجامعة اإليمان 

الخاصة، وبدون حق..

أخرجوا المسلحين من مدارس الفتيات
مدرسات وطالبات وأولياء أمور ومواطنون يناشدون   

رئيس الجمهورية التدخل وإخراج المليشيات المسلحة 
التابعة للفرقة واإلصالح وأوالد األحمر من مدارس الفتيات 
وخصوصاً في أحياء الجامعة والحصبة .. وقالوا في شكواهم 
إن مدارس الفتيات صارت مكتظة بالمسلحين والفصول 

باألسلحة بعد أن تم نقلهم من الشوارع الى المدارس.

ــوا كل علماء اليمن وأبناء الشعب الشرفاء الى  ودع
التضامن معهم والضغط من أجل إخالء مدارس الفتيات 
من المليشيات، فالمدارس أولى أن يتم إخالؤها من قبل 
اللجنة العسكرية.. كما دعوا جمال بن عمر إلى زيارة مدارس 
الفتيات في الزراعة وهائل والرباط وغيرها ليرى كيف 

تحولت إلى ثكنات!

سالمات
األخ أحمد الرفيق- مدير مكتب األمين العام  

المساعد للشؤون السياسية- تعرض لوعكة صحية 
اضطر إثرها واستجابةً لنصيحة األطباء للسفر إلى الخارج 
لتلقي العالج.. نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بحفظ اهللا 

وسالمته.

اختطف أوالد خطيب القبة الخضراء
ــل مليشيات    ــواص ت

المتمردة  لــفــرقــة  ا
اختطاف اوالد الشيخ الشرفي 
امــام وخطيب جامع القبة 
الخضراء بشارع هائل منذ 
عدة أيام حيث تم اقتيادهم 
الــى مكان مجهول بعد ان 
حاولوا مراراً وتكراراً اخضاع 
ــاره تسليم  ــب والــدهــم واج
الــمــســجــد لــمــتــطــرف من 

االصالح عينه علي محسن.

كما قامت تلك العناصر 
وفــي تحد آخــر باختطاف 
شقيق عاقل الحارة الشيخ 

الصالحي.
الــمــواطــنــون يحمـلون 
لية  مسئو محسن  عــلــي 
ــه اوالد  مــا قــد يتعرض ل
الــشــرفــي وشقيق عاقل 
الحارة الصالحي.. مطالبين 
تجنباً  قهم  طال ا عة  بسر

للفتنة.

المؤتمر 
كبير.. 

بزعاماته

benanaam@gmail.com

أحرار الفرقة: مستمرون في االعتصام حتى اقالة المتمرد
قامت مليشيات الفرقة المتمردة يوم أمس   

بإطالق النار بشكل عشوائى على المحتجين 
العسكريين من احرار الفرقة األولى مدرع المطالبين 
بإقالة المتمرد علي محسن ومحكامته بتهمة الخيانة 
العظمى واخراج المليشيات المتطرفة الموجودة حالياً 

في المعسكرات..
وقال شهود عيان ان مليشيات الفرقة المتمردة 
قامت باغالق شارع الستين بشكل كامل وبمساندة 

من وحدات الشرطة العسكرية..
مشيرين إلـــى أن احــــرار الفرقة 

مستمرون في اعتصامهم السلمي حتى 
يتم تلبية كافة مطالبهم المشروعة 
المتمثلة في إقالة المتمرد علي محسن 
وصرف مرتباتهم واالفراج عن زمالئهم 

المحتجزين في سجون الفرقة.


