
تواجه محافظة عدن خطر مليشيات التجمع اليمني   
لإلصالح التي استغلت األزمة للسيطرة على شوارع 
العاصمة االقتصادية منذ مطلع العام الماضي بهدف 

التحكم بمجريات الحياة فيها..
وفي هذه األي��ام بلغ تضرر المواطنين من بلطجة 
واعتداءات مليشيات اإلصالح وأوالد األحمر في عدن حدًا 
ال يطاق حيث نقل موقع »عدن« عن شهود عيان قولهم 
إن مجموعة مسلحة تتبع حزب اإلصالح قتلت شابًا وجرحت 
أربعة في اعتداء بالرصاص الحي على مسيرة لناشطين 
حقوقيين ال ينتمون للحزب.. ونوه إلى أن حزب اإلصالح 

دأب على مهاجمة أبناء عدن خالل األشهر الماضية..
من جانبه نفى اإلصالح حمله للسالح في عدن لكنه 

وصف الناشطين الذين تعرضوا لالعتداء بالموتورين..
على ذات الصعيد ذكرت مصادر مطلعة ان حميد األحمر 
وجه رسالة شديدة اللهجة لمحافظ عدن وحيد رشيد وقيادة 
اإلصالح هناك لتأخرها في القضاء على ما يسمى الحراك 
بحسب وعودها له بتمكينه من الحصول على مساحات 

شاسعة مقابل تمويله ألنشطتهم الخاصة.

إعالمية اإلصالح.. 
كذب وشتم!

إعالمية اإلصالح تدعي أنها تؤمن بالحرية وتدين أي  
إجراء قانوني يمكن تنفيذه بحق أشخاص ووسائل إعالم 
خالفت أخالق المهنة وانتهكت شرفها وارتكبت جرائم صحافية 
محظورة على مستوى العالم المنفتح بشدة على حرية الرأي 
والتعبير وتضع قوانين عقوبات وإجراءات تمنع هذه الوسائل 

من نشر األكاذيب واألضاليل.
رغم أننا لم نسمع عن محاكمات واجراءات قمعية ضد صحف 
وصحافيين في اليمن، اال أن إعالم االصالح اختلق هذه األكذوبة 
لكي يقول لنا انه حر.. وبالنظر الى بيان إدانة أصدره إعالم 
االصالح بكل حرية فإن الشتائم التي أوردها االصالح تكفي 

إلثبات مدى امتهانه للكذب والشتم.

عمل 
وطني!!

۹ »هناك دعم خارجي وإقليمي للكثير 
من القوى السياسية - في اليمن«

الدكتور فؤاد الصالحي
- العجيب أن تلك القوى تدرج فعلها هذا 

ضمن العمل الوطني!!

بلطجة!!
۹ »الثورة اليمنية أنبل الثورات العربية.. 
ألنها لم تحرق مقرًا حكوميًا ولم تدمر طقمًا 
عسكريًا ولم تمس ب��األذى أي��ًا من مقرات 

الحزب الحاكم«
النائب مفضل اسماعيل األبارة
- باهلل عليكم هل يوجد بلطجة أكثر مما قاله )العبَّارة( 

هذا!!

سياسات التهم
۹ »من سياسات النظام السابق إلصاق تهمة اإلرهاب 

على المحافظات الجنوبية«
النائب إنصاف مايو
- ومن سياساته أيضًا أنه يسعى جاهدًا إللصاق تهمة 
االنفصال بالمحافظات الشمالية وإلصاق تهمة القرصنة 
بالصومال واألفغنة بباكستان وأيش باقي من سياساته 

اتحفونا!!

االثنين : 28 / 5 / 2012م 6
 الموافق :6 / رجب / 1433هـ 

العدد: )1612(

مشترك الزمن القادم!!
> هوس المشترك بالسلطة جعله يتخلى عن الكثير من المبادئ التي تشدقت 
بها قياداته كثيرًا ضد الزعيم علي عبداهلل صالح بخصوص سماحه للدول األجنبية 

التدخل في شؤون اليمن وانتهاك السيادة..
اليوم الطائرات بطيار وبدون طيار تتحرك وتضرب والمشترك يبارك.. معلومات 
»إصالحية« أشاعت أن قاصرات تم اغتصابهن في السفارة األمريكية والمشترك 

يتحسس »مؤخرته« ويصمت..
أمريكا تشكل فريقًا لهيكلة الجيش اليمني ليصبح وطنيًا وليس أمام المشترك 

إاّل أن يتنحنح لتغطية صدى »السيادة« التي جاهد من أجل الحفاظ عليها..
ومؤشرات القادم تنبئ بمشترك أكثر انحناء وسجودًا عند »حامالت« جسد 

السفير األمريكي!!

من سابع المستحيالت في اليمن
»براءة علي محسن«
> أن يقدّم المتمرد علي محسن 

استقالته ويعلن براءته من ارتكاب 
جرائم حرب ونهب ألراضي اليمن 

واليمنيين وأن��ه ال ي��ؤوي في 
معسكراته إرهابيين مطلوبين 

دول��ي��ًا ول��ي��س ل��دي��ه برنامج 
تدريبات مكثفة آلخرين مغرر 

بهم.

»قطرنة حميد«
إنكارحميد االح��م��ر  تواصله 
وات��ص��ال��ه ال��م��س��ت��م��ر مع 
شخصيات في دويلة قطر 
وع��دم تلقيه مليوني دوالر 
ر  الستمرا دعمًا  اسبوعيًا 

األزمة في اليمن بمتاريسها 
وساحاتها.

»بال مرافقين 
وبالطجة«

لعناصر  ا رف���ض   <
المفتعلة ل��أزم��ة في 
ال��ي��م��ن ال���خ���روج ال��ى 
الشارع وبمعيتهم ومن 

كل جانب 50 مرافقًا 
ع��ل��ى األق���ل وأن 

يتخلى بعضهم  
طبيعته  عن 
ال���س���ي���ئ���ة 
وإث��ب��ات أنه 

ب����ات ق�����ادرًا 
لتحكم  ا ع��ل��ى 

بتصرفاته بدليل 
م�����رور م��وك��ب��ه 
م��ن ج��ول��ة سبأ 
وغ��ي��ره��ا دون 
تجاوز اإلشارة 
ل���ن���زول  ا و  أ

ش���خ���ص���ي���ًا 
واالع���ت���داء 
بالضرب على 
رجل الشرطة.

> إقرار رئيس حكومة 
الوفاق الوطني محمد 
س��ال��م باسندوة 
بأن قراراته منذ 
المنصب  توليه 
وح��ت��ى ال��ي��وم ال 
ت��خ��دم س���وى ثالثة 
أشخاص في اليمن 
وتضر ببقية ابناء 

الشعب اليمني.

»باسندوة 
وإنقاذ ثالثة 

مواطنين«

»االرهاب خطر«
> من سابع المستحيالت تحديد إع��الم المشترك 
وبالذات حزب االصالح موقفه من خطر ارهاب تنظيم 

القاعدة وانه ال يدعم جرائمه ميدانيًا وإعالميًا.

»حقوق اإلنسان لكل اليمنيين«
> تخصيص وزي��رة حقوق االنسان حورية 
مشهور إح��دى زي��ارات��ه��ا االسبوعية لساحة 
االعتصام أمام جامعة صنعاء وتزور بداًل من ذلك 
األحياء المجاورة وتشهد بأن سكان هذه المناطق 

مواطنون يمنيون ولديهم حقوق إنسانية وحقوق 
مواطنة وحقوق ملكية ويجب وقف االنتهاكات 
المستمرة بحقهم من قبل مليشيات المشترك 

والفرقة في الجامعة.

»المشترك.. وأبراج 
الكهرباء«

> أن تحلف شخصيات نافذة 
في المشترك يمين اهلل بأنها 
لم تساهم ب��أي شكل من 
االشكال في أكثر من 100 
اع��ت��داء تخريبي استهدف 
أبراج ومحطة الكهرباء خالل 

األزمة.

»تحقيقات للجنة 
العسكرية«

> أن يطالب المعتصمون أمام جامعة 
صنعاء أيضًا الجهات المختصة بما فيها 
اللجنة العسكرية بسرعة النزول وإجراء 
تحقيقات خاصة للكشف عن مصير زمالء 
لهم كانوا في الساحات وتم اختطافهم في 
ظروف غامضة أو أودعتهم أمنية االصالح 
والفرقة السجون ألغراض سلمية.. وان 
المعتصمين أنفسهم وجدوا لحماية قيادات 

المشترك والفرقة وليس العكس.

»تصريح بن عمر«
> من سابع المستحيالت أن 
يقدم مبعوث األمم المتحدة 
ال��ى اليمن جمال ب��ن عمر- 
س��واء في اجتماعات مجلس 
األمن الدولي أو في تصريحات 
صحفية- رس��ال��ة شكر الى 
ق��ي��ادات المشترك لتعاونها 
درة  لمبا ا بتنفيذ  مها  لتزا ا و

الخليجية.

المشترك.. عقدته »أعتقد«!؟
كعادته يتهم إعالم المشترك الزعيم علي عبداهلل صالح   

بأنه وراء األعمال اإلرهابية التي تحدث في بالدنا، 
رغم  أن قيادات المشترك هي من يأوي اإلرهابيين لديها 

وهي من تمول عمليات تنظيم القاعدة وتأمنهم على 
إدارة بعض شئونها الحزبية والسياسية، وال نريد 

تتويه القارئ بذكر االسماء..
المشكلة أن المشترك على كثرة اتهاماته وقلة 
مناصريه لم يقدم حتى اآلن دلياًل واحدًا يثبت صحة 

ما يدعيه..
االثنين الماضي وعقب مأساة تفجير إرهابي نفسه 

وسط مجموعة جنود األمن المركزي في ميدان السبعين في 
أبشع جريمة شهدتها اليمن وأكبر خسارة تُمنى بها المؤسسة 

األمنية التي تواجه خطر اإلرهاب، خصص إعالم المشترك بثه 
المباشر ألحداث في الستين خالل األزمة أهمها: تفريق وحدة 
مكافحة للشغب تابعة لأمن المركزي لتظاهرة شباب ساحة 

التغرير حاولت االعتداء على منشآت عامة وممتلكات المواطنين، 
ت واستخدم الشباب األسلحة الخفيفة تساندهم األسلحة الثقيلة  لمليشيا
المنشق قائد الفرقة األولى مدرع، بينما وجه أفراد األمن 
المركزي خراطيم المياه لتفريق هؤالء المغرر بهم.. وال ندري 

ما مبرر نشر تلك الصور لتوعية المواطنين حول مخاطر اإلرهاب 

وقتله للمواطنين وترميله للنساء وتيتيمه لأطفال.
ب المشترك الجميع في الداخل  المهم في االثنين الماضي كذَّ
والخارج و»كارحهم« بسذاجة من خالل اصراره على استغالل دماء 
الشهداء في تنفيذ أجندته السياسية وخوض حرب إعالمية لم تجذب 

حولها سوى الذباب والبعوض..
في عزفٍ منفرد ليس من صفات اإلنسان اليمني حين تلّقيه 
لمصائب من هذا النوع وال��وزن الثقيل على الساحة الوطنية 
وتالمس اخوانًا له ودماء تنتمي إليه وإلى نفس التربة التي يقف 
عليها.. ترك إعالم المشترك كل شيء جانبًا واهتم بزيارة ضابط 

عاصمة مصر منذ ثالثة اش��ه��ر، حيث تم أم��ن للقاهرة 
االتصال به فقال: أعتقد أن منفذ االعتداء هو 
الرئيس اليمني السابق.. األسوأ من اعتقاد 
الضابط الغائب عن األحداث ان يعتقد إعالم 
المشترك أن أحدهم قد يصدق أن جريمة 
قتل وج��رح حوالى 300 جندي قد يتم 

باالعتقاد كدليل اثبات..!!
والغريب أن المتحدث عبر االتصال الهاتفي 
تساءل: هل هناك خيارات اخرى لإلجابة، 
اعتقادًا منه أنه يشارك في برنامج »مَنْ 

سيربح المليون«!!؟

العمراني يرد على رئيس الجمهورية:

اإلعالم لم يقصر وارضاء 
الناس غاية التدرك

أكد وزي��ر اإلع��الم علي   
العمراني أن البعض 
غاضبون من وزير اإلعالم 

ألنه سمح بتعدد اآلراء وهم 
ي��ع��رف��ون ان اإلع����الم في 

السابق كان يسير بوتيرة 
واحدة ويخدم توجهًا معينًا 
ولذلك فقد كانوا يريدون 
تلك  ع��ل��ى  يستمر  أن 
الوتيرة في اشارة منه إلى 

رئيس الجمهورية المناضل 
عبدربه منصور هادي الذي وصف 
اإلعالم الرسمي بالمنفلت وحذر 

من استمراره في االنفالت.
كالم الرئيس لم يعجب الوزير 
العمراني الذي راح يذكر بالقول: 

ألم 
ي��ق��ف اإلع���الم 

مع االنتخابات وشكره 
الداخل والخارج.. ألم يقف اإلعالم 

م��ع ال��وف��اق واالت��ف��اق؟م��ؤك��دًا  
اإلع���الم يتعرض لظلم كبير 
جدًا ألن هناك كثيرين يريدون 
أن يسيروه بأمزجتهم ولخدمة 
مة  لخد ل��ي��س  و لحهم  مصا

مصلحة الوطن..
مشيرًا إل��ى أن 
اإلع��الم لم يقصر 
ع���ل���ى االط�����الق 
وارض��اء الناس غاية 
الت��درك إن تحدثنا المونا 

وإن سكتنا المونا..
واستدرك الوزير في ح��وار مع 
»26 سبتمبر«: )نحن مع قرارات 
األخ الرئيس وتوجيهاته جملة 

وتفصياًل(.

صورة مع التحية للمتمرد 
محسن وسجناء جرائم السرقة

عميد كلية التربية   
ء  صنعا معة  بجا
قدم شهادة شكر وتقدير 
محسن  علي  للمنشق 
ع��رف��ان��ًا ل��ج��ه��وده في 
دعم العملية التعليمية 
ت  للمليشيا تعليمه  و
تقصف  كيف  لمسلحة  ا
م��ن��ش��آت وم��ع��س��ك��رات 
ومنازل صنعاء من  داخل 

الجامعة.
العميد التربوي- وليس 
العسكري- حرص على 
زي���ارة المنشق للقول 
إن جنوده ضربوا مثااًل 
متميزًا في الحفاظ على 
كافة مقتنيات وممتلكات 

الجامعة بكافة كلياتها 
طوال فترة تواجدها في 

الجامعة خالل األزمة.
الجميع يعلم أن عمليات 
ن��ه��ب وس��رق��ة حصلت 
داخل جامعة صنعاء وفقًا 
لوثائق رسمية والتزال 
بعض معدات الجامعة من 
أجهزة كمبيوتر وغيرها 
تباع على األرصفة »بحق 

القات«.
الطريقة دعم  بهذه 
ال��م��ن��ش��ق ال��ع��م��ل��ي��ة 
ًا  فشكر  . . لتعليمية ا
له وص��ورة مع التحية 
ل��أخ��وة ف��ي السجن 

المركزي.

اإلصالح يغتال عدن!!

مترس بن عمر
زيارات مبعوث  

األمم المتحدة 
ال��ى اليمن جمال بن 
عمر المتكررة في نظر 
المشترك فاشلة ويقال 
أن المنشق علي محسن 
ن��ص��ح ب���ن ع��م��ر في 
زيارته االخيرة بابقاء 
ليمن  ا ف��ي  فقيه  ا مر
بصورة دائمة لمتابعة 
األوضاع كما نصحه بأن 
يبلغ مجلس األم��ن أن 

متابعته لتنفيذ المبادرة 
الخليجية والقرار رقم 
كثب  ع���ن   )2014 (
تتطلب نصبه ل��4 نقاط 
تقطع داخ���ل صنعاء 
المنشق  سيتكفل بها 
وأوالد االح��م��ر.. فمن 
غير الالئق ان يجتمع 
مجلس األم��ن الدولي 
ومرافقي بن عمر في 
اليمن بدون مترس أو 

نقطة تقطع.

»شهداء في كشف الشيخ«

> أن يصدق 

ص���ادق األحمر 

م��ق��ول��ة روج لها 

حزب االصالح منذ 

بداية األزمة تقول 

»والشعب يحبك 

يا صادق«، وأنه 

ل���م ي��ط��ال��ب 

ب�����روات�����ب 
شهرية ل�4 
شهيد  ف  ال آ

معه  ا  تلو قا

في الحصبة 
واآلن يحتاج 
ض������روري 
تبهم  ا و لر
وعلى رئيس 

الجمهورية إصدار 

ق��رار يعتبرهم 
شهداء ..


