
اللقاء المشترك لم تعجبه جلسة   
مجلس األمن الدولي التي عقدها 
لمناقشة األوض��اع في اليمن ومتابعة 
تنفيذ اتفاق التسوية السياسية.. وكأن 
جمال بن عمر لم يفهم الكالم وخيب آمال 
المشترك في تقريره وفوت الفرصة على 

المشترك في التدخل بقرارات الدول.
لطالما دعا المؤتمر الشعبي العام 
الجهات الدولية واالقليمية كافة الراعية 
للمبادرة بكشف المعرقلين للتنفيذ بناء 
على معلومات واضحة للجميع ال لبس 
فيها وال يريد أن ينجو أحد من العقاب.. 
كما يطالب المشترك بالتغاضي عن 

جرائمه المستمرة بحق الوطن 
والمواطن الى أن يتمكن من 

إقناع بن عمر حول ان كل ما 
يحدث في اليمن سببه اشاعات 

وترويجات أب��واق النظام السابق 
وعلى مجلس االم��ن الدولي 
إص��دار عقوبات ضد رئيس 
المؤتمر ومنعه من السفر إذا 
كان لغرض العالج ومنعه من 
استقبال الشيخ صادق أمين 

أبو راس ومناقشته لماذا يعود اآلن 
للوطن، ولماذا لم يمت في جريمة دار 

الرئاسة.

االثنين : 4 / 6 / 2012م 6
 الموافق :13 / رجب / 1433هـ 

العدد: )1613(

اليمكن للعمراني حذف خبر الجريمة
المنشق يلبي تطلعات اإلعالميين بالهراوات واعقاب البنادق

المؤيد للسلمية والذي نصب نفسه وكياًل آلدم في عياله خاصة أمانة   
العاصمة وبقية المحافظات كما أعلن تسخير كل امكاناته في الدفاع 
عن حقوق الناس ومطالبهم.. وامكاناته هذه معسكرات، أسلحة، ومليشيات 
متطقعة للخلق في البالد يحمي مخيمات المشترك في الساحة أمام جامعة 
صنعاء ويخلي نصف مساحة العاصمة ألجل تحقيق أهدافهم السادية والسلمية 

بنسبة 100% في 3 صحف وقناة فضائية فقط..
المتمرد علي محسن وجه مليشياته السبت لمسح مخيم اقامه موظفو 

المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون احتجاجًا على قرار وزير اإلعالم تعيين 
مدير جديد للمؤسسة.

موظفو اإلعالم الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير تعرضوا للضرب واالهانة 
وجرح العشرات منهم على يد مليشيات الفرقة التي مزقت خيامهم أيضًا..

وبهذه الجريمة جسد علي محسن تطلعات اإلعالميين نحو األفضل باعقاب 
البنادق وهراوات جنوده.. وبالتأكيد سيحذف العمراني ما جرى من وسائل اإلعالم 

اليمني.

حميد األحمر.. 
game over

انقلب السحر على الساحر أخيرًا..  
فاللعبة »ث��ورة شباب الساحات« 
التي صدقها عدد قليل مغرر بهم ينتمون 
للمشترك ويتوجهون بأوامره ضربها المدعو 
حميد األحمر بمقتل من خالل تصريحاته 
المسيئة للنساء اليمنيات وخاصة اللواتي 

شاركن في االعتصامات وانهن كن 
يردن تحويلها الى مرقص ديسكو.

حميد األحمر أراد االسبوع الماضي 
إثبات أنه مازال هو المسيطر بإصداره 
أمرًا لقيادات المشترك بإخراج الشباب 
الباقين في ساحة الجامعة في مسيرة 

ت  يحا بتصر يد  للتند مسلحة 
السفير االمريكي في صنعاء 

الداعية إلخ��راج الجماعات 
المسلحة من حي الحصبة 
واعتباره أن أوالد األحمر 

أبرز المعرقلين 
لتنفيذ المبادرة 
ال  ا  . لخليجية. ا

الشباب في  أن 
مسيرتهم التي خرقت اتفاق 
المبادرة الخليجية خرجوا عن 
صمتهم إزاء إس��اءات حميد 
األحمر وطالبوا بمحاكمته 

)عيني عينك(.
وحتى ال تحدث ثورة عليه، 
قرر حميد األحمر إنهاء اللعبة 
وإغ���الق ساحة االعتصام 
بمنعه ع��ن��ه��م ال��ص��ب��وح 
وال��غ��داء والعشاء وغ��ادر 
أغلب الشباب إلى قراهم، 
لهم  خو د على  مين  د نا
شلته  و حميد  مطبخ 
وتناولهم لسندويتشات 
ح��م��ي��د خ���الل ال��ف��ت��رة 

الماضية.

ال صحة الستقالة العميد 
يحيى صالح

ال������ذي������ن   
ي��م��ارس��ون 
ال����ت����ح����ري����ض 
وي��ن��ش��رون 
الشائعات 
ال��س��وداء 
وي��ك��ذب��ون 
في اليوم الواحد 
يتنفسون ال  ما  بقدر 
تكف وسائل إعالمهم 
عن استهداف الرجال 
الشرفاء المدافعين عن 
أمن ووح��دة واستقرار 
اليمن، ان��ط��الق��ًا من 
محبتهم  و ئ���ه���م  ال و
للوطن ومسؤوليتهم 
الواجبة نحوه وليس 
إرضاًء لبعض العمالء 
والخونة داخل وخارج 

البالد.
 وفي هذا الصدد 
ك���ذب م��ص��در في 
مكتب العميد يحيى 
عبداهلل  محمد 
ص����ال����ح م��ا 

ذكرته بعض المواقع االلكترونية 
التابعة للمشترك عن تقديم 

استقالته لرئيس الجمهورية.
وألمح المصدر الى أن الجميع 
تعود على مثل هذه الفبركات 
االع��الم��ي��ة م��ن حين آلخ��ر وال 
يعيرها أي اهتمام، لكنه أهاب 
في الوقت نفسه بوسائل االعالم 
كافة أن ترتقي ال��ى مستوى 

االمانة التي تحملتها.

وراء كل فعل دنيء.. متطرف في اإلصالح  مجلس األمن وعودة أبوراس
   . ليمن. ا عموم  على  ء  لكهربا ا تنطفئ 

لسببين معروفين ال ثالث لهما.. تفجير ألحد 
األبراج الكهربائية أو رمي خبطة حديدية 
الى الخطوط لتشتبك فيما بينها لثوانٍ 

وتتوقف أليام بفعل ماس كهربائي.
لقتيل  ا يقتل  م��ن  طريقة  وعلى 
ويمشي في جنازته يجدها حزب 
االصالح فرصة مناسبة والناس نيام 
في منازلهم أن يدين بشدة ويطالب 
بصورة عاجلة بالقبض على من يعتدون 
على الكهرباء ومن يقومون بقطع الطرقات 
واستهداف أنابيب النفط والغاز بينما 

الشواهد الحية ونتائج التحقيقات تؤكد بأن وراء كل 
ظالم يخيم على البالد  قيادي في االصالح ومخرب 
ساذج يحمل عضوية االنتماء لمجموعة الجمعية 
الخيرية سواء في الجدعان أو الدماشقة ويكفي 
إعالم االصالح تحميل مدراج كل جرائمه في مأرب 
قبل وأثناء وبعد األزم��ة.. ويكفي وزير الداخلية 
إصدار قرار منع  مدراج من السفر وتوزيع صورته 
واسمه على المطارات والمنافذ البرية والبحرية 
ليس بهدف تنفيذ االجراءات العادلة وإنما لضمان 
إلصاق أية تهمة اعتداء يحدث في مأرب على مدراج 
الذي لم يوجه وزير الداخلية بالقبض عليه لو كان 

يفكر تحت الضوء.

وزير االعالم يقصي مدير إعالم رداع 
وقيادة المحافظة ترفض القرار

البيانات التي يصدرها المشترك باستمرار حول   
ما يحدث على الساحة الوطنية كثيرًا ما تتلون 
كالحرباء وتأتي بمواقف غير كافية وغير مقنعة ألحد.
يبدأ المشترك مواله الممل بالتنكر اللتزاماته 
في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وكأن 
البنود التي وقع عليها للخروج من الوضع الصعب 
ال تعني أحدًا في المشترك، وكذلك المعاناة التي 
يمر بها الوطن على مرأى ومسمع مجلس االمن 
الدولي والدول الراعية والمراقبة لسير تنفيذ 

التسوية السياسية في اليمن.
المشترك يشيد بانتصارات وتضحيات من 
يسميهم شباب الثورة في ساحات التغرير وال 
يسمع نداءات التحذير المتعالية من الجميع في 
الداخل والخارج وعلى رأسهم الشباب أنفسهم 
ب��ض��رورة الكشف ع��ن مصير زم��الء لهم تم 
اختطاف بعضهم وتعذيب البعض اآلخر داخل 
الساحة وضرورة اطالق سراح الشباب المحبوسين 
بأوامر من اللجان االمنية لإلصالح في الساحات 
والمعتقلين بأوامر المتمرد قائد الفرقة وأوالد 
األحمر في سجونهم الخاصة في مذبح والحصبة 

وجامعة االيمان.
ولعل هذا ما يصفه المشترك بالصمود االسطوري 
للشباب اليمني.. كما أن بيانات المشترك المعبرة 
عن مواقفه كل على ح��دة تتوغل بعمق في 
السخرية من الوطن والشعب من خالل السخاء في 
توجيه كلمات الشكر والتقدير لكل من ساهم في 
حفظ أمن واستقرار اليمن وارساء الدولة المدنية 
الحديثة وبالذات أولئك االبطال الذين يستهدفون 
معسكرات الجيش في نهم وأرحب ويسطرون أروع 
المالحم في محاصرة معسكرات الدولة وقصفها 
بمختلف االسلحة الثقيلة والخفيفة التابعة للدولة 

لدى الجنرال علي محسن.
نعتقد أن جمال بن عمر وبان كي مون أمين عام 
االمم المتحدة ونبيل العربي أمين عام جامعة 
الدول العربية واالخوة في دول الخليج العربي 
وامريكا وسفراء الدول العشر ال يحتاجون لكل هذا 
الوقت من أجل معرفة الحقيقة وكشف االطراف 
المعرقلة لتنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس 
االمن الدولي وكل من يعمل على منع إخراج 

اليمن من أزمته.

أكد انها تُستغل للحرامية والمفسدين

المقالح يدعو المعتصمين االعتراف بالفشل ومغادرة الساحة
طالب الناشط والقيادي البارز في  

الحزب االشتراكي اليمني محمد 
المقالح، أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم 
المعتصمين »أمام جامعة صنعاء«، التحلي 
بالشجاعة واالع��ت��راف بالفشل ورف��ع 

المخيمات.
وق���ال األس��ت��اذ محمد المقالح، في 
محاضرة له أمام عدد من الناشطين في 
الساحة امام جامعة صنعاء: طالبت من 
الفصائل المتواجدة في ساحة االعتصام 
أن يمتلكوا شجاعة االعتراف بأن ما أسماها 
»الثورة« التي ضحى الشباب في سبيلها 
قد تم السيطرة عليها فعال من قبل القوى 
العسكرية والقبلية والحزبية )في إشارة 
ضمنية لحزب اإلخوان وأوالد األحمر وقائد 

الفرقة المتمرد علي محسن األحمر.
وتابع المقالح: إن دول العالم والقوى 
الكبرى لم تعد- ومنذ ما قبل التوقيع على 
المبادرة الخليجية- تراعي الساحات في أي 
شان تقرره أو تتخذه بخصوص اليمن ، بقدر 
ما أصبحت تراعي قوى النفوذ التي كانت 
تسيطر أو تقتسم القرار في اليمن تاريخيا 
والتي خرج الشعب إلسقاطها )قاصدا تحالف 

القوى القبلية والدينية والعسكرية(.
وقال المقالح: الشجاعة ليست فقط في 
الوقوف أمام سلطان جائر بل في الوقوف 
أيضا أمام الجمهور المصفق والهتيف، 
والشجاعة أيضا هي اليوم في مواجهة 

شباب ساحة االعتصام وك��ل الشعب 
اليمني بحقيقة الوضع وما وصلت إليه 
األمور وليس تزوير الحقيقة وإخفاء الفشل 

والهزيمة .
مضيفا: أن ساحة االعتصام أصبحت 

ساحة ل� »الثورة المضادة« وما لم يحرر 
الشباب أنفسهم منها أو يحرروها من 

العسكر والحرامية والقوى المهيمنة 
م  لنظا ا نصف  ف��ي  لمتمثلة  ا و

ال��ح��اك��م، ف��إن أي ح��دي��ث عن 
استعادة أو تحرير الساحة يظل 
حديثا فارغا وتضليليا ويخدم 

العنف واالنتقام والهيمنة والفساد 
.. أي يخدم أجندة من يدعي الشباب 

أنهم خرجوا ضد قيمهم الفاسدة .
ودع��ا المقالح بقية األط��راف 
ال��م��ع��ت��رض��ة ع��ل��ى ال��م��ب��ادرة 
عة  شجا تمتلك  ن  أ لخليجية  ا

وتعلن االنسحاب النهائي والعلني 
م��ن ساحة االع��ت��ص��ام بصنعاء 

..وان تستبدلها بإقامة تحالفات 
وائ��ت��الف��ات ع��ب��ر ال��ع��الق��ات 
المباشرة وصفحات التواصل 
االج��ت��م��اع��ي يمكن دعوتها 
للخروج والمظاهرات في أي وقت 
وفي أية ساحة وألهداف محددة 
وواضحة كما يحدث في مصر 

وأماكن أخرى من العالم.

اإلصالح قاتل في عدن.. وسيئ في حضرموت

م��ع ت��ت��اب��ع األي���ام  
ت������زداد س����وءات 
االصالح ونواياه التدميرية 
تكشف أمام المواطنين في 
المحافظات الجنوبية، ففي 
مسيرة خ��رج��ت االس��ب��وع 
الماضي في محافظة عدن 
ُق��ت��ل م��واط��ن  لناشطين 
على يد مسلحين من حزب 
االصالح سارع اعالم الحزب 
الى ادع��اء أنه ينتمي اليه 
وهو ما أثار سخط الشارع 

هناك.
وفي محافظة حضرموت 
ق��دم المواطنون واعضاء 
المجلس المحلي بالغًا الى 
أمن  المحافظ ض��د مدير 
المحافظة وق��ائ��د النجدة 
لقيام المذكورين بتسخير 
ال��م��ال ال��ع��ام وام��ك��ان��ات 
الدولة لصالح حزب االصالح 
واستخدام األطقم العسكرية 
في نقل متظاهرين وإرهاب 

المواطنين.

المشترك.. مخطط مكشوف في تعز
مدير أمن تعز الذي عينه حزب  

االص���الح ل��م ي��دم ف��ي منصبه 
من  بطلب  لته  قا إ تمت  حتى  شهرين 
المحافظ وبناء على ارتكابه مخالفات 
وق��رارات وتصرفات من شأنها تدمير 
المشترك  مخططات  وخ��دم��ة  تعز 
للحالمة، حيث تورط القيادي االصالحي 
22 متطرفًا ومطلوبًا أمنيًا  في تعيين 
في مواقع رسمية مهمتها مالحقة 
المجرمين والحفاظ على 
األمن واالستقرار، ما زاد 
الطين بلة تورطه في 
تهريب سجناء خطرين 
م��ن تعز ول���وال فشل 

العملية لكان أكثر من 100 سجين تمكنوا من الفرار بعد ان 
وزع عليهم مدير األمن االصالحي االسلحة وتحرير أنفسهم.
واليوم أص��درت قيادة االص��الح بيانًا اعتبرته موقفًا 
ألحزاب المشترك وتأسف فيه لما نشرته احدى الصحف 
المحلية من ان االصالح في حرب مع محافظ تعز ونفت 
ذلك واكدت انها تقدمت بطلب لرئيس الجمهورية بتغيير 
المحافظ شوقي هائل وعدم اصدار قرار بتعيين مدير 

أمن جديد.
تأتي هذه الوقائع لتؤكد حقيقة ما كشفه المؤتمر من 
مخاطط مشبوه الحزاب المشترك في تعز بهدف الدفع 
بالمدينة نحو المواجهات الدامية ونشر الفوضى والعنف 
وقطع الطرقات وتهريب عدد من السجناء، واغراق تعز 
بالقتلة والمحكوم عليهم في قضايا جنائية وتنصيب 

محافظ جديد لتعز متهم بقضايا قتل.

بيانات إشادة وتضليل

استنكر اعالميو المؤتمر الشعبي العام التصرف الهمجي الذي اقدم 
علي وزير االعالم علي العمراني والمتمثل باقصى الزميل الصحفي 
محمد صالح المشخر مدير مكتب االعالم بفرع رداع من منصبه 
وتكليف إصالحي بدال عنه بقرار وزاري ضمن مخطط اإلقصاء الذي 

طال العشرات من كوادر المؤتمر من مناصبهم دون سبب ..
مطالبين رئيس الجمهورية التدخل ووقف سياسة االجتثاث 
التي يمارسها وزير االعالم ضد اعضاء المؤتمر واحزاب التحالف 
والمستقلين وتسخير منصبة والوظيفة العامة لالنتقام الحزبي 
وضرورة رد االعتبار لكل من طالتهم القرارات التعسفية التي لم 

تستند الى القوانين وال الى نصوص المبادرة الخليجية ..
الى ذلك اشادت اوساط رسمية وشعبية بقرار قيادة السلطة 
المحلية بمحافظة البيضاء بقيادة العميد محمد ناصر العامري 
الرافض لقرار وزير االعالم االقصائي وتأكيدها بان قرار التعيين 
والتكليف ليس من صالحيات الوزير العمراني وانما من اختصاص 
قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وفقا لقانون السلطة المحلية 

لسنة 2000م ..
هذا وتفيد المعلومات ان وزير االعالم نسق مع وكيل محافظة 
البيضاء لشون مديرية رداع سنان جرعون من حزب االصالح والذي 
رشيح بدال عن الصحفي محمد المشخر االصالحي ناصر الصانع 
مدير مدارس الرشيد االهلية الخاصة برئيس حزب االصالح فرع 
رداع والذي مازال يدرس في جامعة االيمان وغير موظيف حتى 

االن.


