
االثنين : 9 / 7 / 2012م 6
 الموافق :19 / شعبان / 1433هـ 

العدد: )1618(

اإلصالح في تعز يطالب برحيل الرئيس »هادي«
احتج نشطاء من الحزب االشتراكي ومستقلون في محافظة تعز على توجهات حزب   

اإلصالح اإلقصائية للشباب غير المنتمين إليه وممارسة مليشياته ألعمال عنف مسلح 
إلشاعة الفوضى، حيث أدت اشتباكات اندلعت السبت في ساحة االعتصام بتعز إلى جرح 15 
شخصًا نقلوا إلى المستشفيات مضرجين بدمائهم، فيما أشار شهود عيان إلى أن مراكز عالجية 

في الساحة  استقبلت حاالت اصابة لم يعلن عددها..
وتعتبر مواجهات السبت هي األعنف بين حزب اإلصالح وشركائه في اللقاء المشترك وذلك على 

خلفية نشره لمئات المسلحين الذين طالبوا برحيل الرئيس عبدربه منصور هادي من السلطة..
إلى ذلك نجا مدير السجن المركزي بتعز العقيد محمد نائف منصور من محاولة اغتيال وجرح 

اثنين من مرافقيه في كمين نصبه مسلحون بمنطقة المطار القديم بتعز..
وكان المدير الجديد للسجن قد تسلم منصبه الشهر الماضي بعد فضيحة تواطؤ المدير السابق 
مع مدير أمن تعز علي السعيدي المحسوب على حزب اإلصالح والمقال االسبوع الماضي في 

جرائم دعم مسلحين ألعمال تخريب وفرار سجناء خطرين مرتبطين بالقاعدة.

الرواتب ونفقات التغذية والتسليح يدفعها أمير قطر

تجنيد ميليشيات لالنقالبيين
قيادات اإلصالح بما فيهم علي محسن وحميد يريدون   

من عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية العمل 
على تلبية تطلعات الشعب والتخفيف من معاناته ولكن بشكل 
عكسي من خالل االستجابة لمطالب قادة االصالح ونصائحهم 
لرئيس الجمهورية بضرورة أن يوجه ليس بإخالء المدن من 
المليشيات والجماعات المسلحة وال أن يوجه األجهزة االمنية 
بسرعة التحرك لحفظ األمن واالستقرار ومالحقة وضبط 
المجرمين واالرهابيين والقتلة وتقديمهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم على ما اقترفته أياديهم.
ما يريده رؤوس االصالح من الرئيس هو توجيه خطي بتجنيد 
مليشيات الحزب واتباع الزنداني وحميد والبالغ عددها 70 ألفًا 
موزعين على عدة محافظات ومنهم المتورطون في االعتداء 
المتكرر على وحدات الجيش ومؤسسات الدولة في صنعاء 
وتعز وأبين وشبوة وعدن والبيضاء ومناطق أرحب ونهم ورداع 

وغيرها من المحافظات.
كما اشترط االصالحيون إضافة الى تجنيد هذا العدد أن يتم 
إلحاقهم بالفرقة األولى مدرع، حيث قدم المتمرد علي محسن 
مقترحًا بتشكيل عدد من األلوية الجديدة مقسمة الى وحدات 
لتوزيعها على محافظات صنعاء، عمران، الجوف، صعدة، 

وإرسال خمس وحدات الى عدن وأبين وثالث وحدات الى 
تعز.

مقترح الجنرال العجوز يشير ال��ى أن كل شيء 
جاهز ومعد سلفًا وال ينقصه سوى توقيع الرئيس.. 

أما بالنسبة لتبعات تجنيد هذا العدد الكبير من 
المليشيات من مرتبات ونفقات تغذية وغيرها فإن 

عليه االطمئنان من هذه الناحية، فمذكرة قيادات 
االصالح ومقترحاتهم كلها إغراءات وتسهيالت 
وال فرق بين تجنيد 70 ألفًا من المليشيات- 
عفوًا- من يطلقون عليهم حماة الوطن.. وبين 
ضمانات شراء جوال وادي الذئاب الذي يعمل 
بنظام شريحة سبأفون وذاكرته الداخلية  
جيدة في األداء أفضل من الوزير قحطان 

نفسه.
 ويمكنك حماية ما بداخلها من أي انفالت 
عبر رمز أمني بسيط سهل االستعمال.. أما 
البطارية فإنها أقوى من محطة مأرب الغازية 
وتقلل خسائر المواطن لعدم تالعبها بخيارات 
)طفي لصي(، كما أنها تساهم في مكافحة 
فساد حكومة الوفاق الوطني وال تحتاج لمبلغ 
60 ألف دوالر كبدل عند مناقشة موضوع 

توفير الطاقة أو السعر برفقة باسندوة.
بطارية نحذرك من أنها قابلة للتلف لو عرضتها مباشرة 
للشمس أو األفكار العدائية المتشددة العضائها وكذلك 
المتطرفين ممن ينتمون للنجوم وكوكب القمر وغيره من 

ائتالف المجموعة الشمسية..
ومن يسير بمرافقيه كلهم في فلكها ويسعى 

التبانة  بالقوة في درب  المتالكها 
بالحصبة وتبة علي محسن 

ف����ي م���ذب���ح ك��وك��ب 
المغامرات.. وغيره 
م���م���ن ي���م���ول���ون 
ويقودون مؤامراتهم 

اليمن بهدف  ض��د 
االقتراب من كوكب 

االرض والوصول 
إل����ى ك��رس��ي 

السلطة.

اال أن ممارساتهم االجرامية تجعلهم بعيدين بماليين 
السنوات الضوئية عن حكم البالد ولن يسلمها الشعب لهم 

وستظل أمنياتهم وأحالمهم عالقة في مذنب )ال لي وال لك(.
 تعليمات البنط العريض تحذرك أيضًا من خطورة التعبئة 

الخاطئة واتباع أساليبها واالنجرار وراء أصحابها.
هذه البطارية تدوم طوياًل وضمانها من نوع آخر يبصم 
بالعشر بأن سميع لن يستمر في منصبه وسيتم إقالته أو يقدم 
استقالته طالما وحال االسالك لم يتغير بال تيار كهربائي 
من المحطة في مأرب، والشك بأن فتية الخبطات من حزب 
االصالح واالنتحاريين من أحزاب المشترك غير راضين عما 
يجري ومستاءون من االكاذيب التي تقال في هذا الشأن 
وعلى حكومة الوفاق أن تتفق حول مصير مدراج المتهم 
بتخريب خطوط النقل الكهربائي.. هل نصدق الرواية 
االولى أنه احترق وتحول لجثة متفحمة جراء تعرضه لصعقة 
كهربائية وهو يضع خبطة حديدية إلحداث شورت يعطل 
المحطة الغازية أم نصدق أنه تم القبض على مدراج في 
عملية نوعية وسيتم إحالته للقضاء بعد استكمال 
التحقيقات أم نصدق أن مدراج متهم 
باختطاف ثالثة جنود نصب كمينًا 
لهم بينما كانوا يالحقونه.. أم 
نصدق أن مدراج خارج اليمن 
وجهاز االنتربول الدولي هو 

من يتولى القضية؟
)أخيرًا(

ال��م��ق��ت��رح ال��م��ق��دم 
ية  ر لجمهو ا ئيس  لر
يعفي  لتجنيد  با
الدولة من هموم 
رواتبهم طوال 
ه������ذا ال���ع���ام 
وس��ي��ت��ك��ف��ل 
بها أم��ي��ر قطر 
الراعي الرسمي 
للتمرد السلمي 
وم��ع��س��ك��ر 
ال���ف���رق���ة 
االول��������ى 
م��درع في 

اليمن.

احترامًا للمؤتمر

ب��ع��دد زي����ارات   
المبعوث األممي 
جمال بن عمر إلى اليمن 
تنفيذ  سير  بعة  لمتا
اتفاق التسوية السياسية 
وبعدد التقارير التي تم 
مناقشتها أمام مجلس 
األم���ن ح���ول مستوى 
االنجاز تسجل أي كلمة 

شكر..
لشكر  ا ت  كلما نجد 
واالح���ت���رام يسجلها 
بن عمر ودول العالم 
ل��ل��م��ؤت��م��ر ورئ��ي��س��ه 
الزعيم علي عبداهلل 

صالح رئيس المؤتمر 
ل��ع��ام على  ا الشعبي 
ال��ت��زام��ه��م ال��ك��ام��ل 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ب��ادرة 
الخليجية واخراج اليمن 
م��ن أزم��ت��ه ف��ي حين 
تكون عبارات اإلدان��ة 
م��ن نصيب  والتنديد 
أحزاب المشترك بسبب 
مواقفه وممارساته من 
تنفيذ التزاماته الموقع 
عليها ف��ي ال��م��ب��ادرة 
ومساهمته في أعمال 
التصعيد وزيادة األزمة 

تعقيدًا في اليمن.

مؤامرات المشترك.. من يواجهها؟
التزام المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي   

عبداهلل صالح بتنفيذ المبادرة الخليجية وتقديم 
التنازالت إلخ��راج اليمن من أزمته 
المتكررة للمؤتمريين  ودع��وات��ه 
تشديدًا على السعي الجاد إلنجاح 
مؤتمر ال��ح��وار الوطني المرتقب 

يغيض أح����زاب ال��ل��ق��اء المشترك 
ويشعرها بأن المؤتمر أصبح أقوى 
من ذي قبل رغ��م الصعاب التي 
واج��ه��ه��ا خ��الل األزم����ة، كما أن 

المواطنين صاروا أكثر التفافًا الى 
جانبه وتأكيدًا لتوجهاته.

 وب���ع���د آخ�����ر ف��ش��ل 
للمشترك في االستيالء 

على ص��الح��ي��ات رئيس 
لتكون  الجمهورية 

ق��ادرة على اتخاذ 
أي ق��رار دون 
وذل��ك ال��رج��وع ألحد 

ال��م��ب��ط��ن��ة ع��ب��ر ال��رس��ائ��ل 
ما  بيان  تضمنها  لتي  مجلس ا ي��س��م��ى 

التضامن وتلميحات خطاب حميد على لسان باسندوة لرئيس 
الجمهورية الذي انتخبه الشعب الى أن تسليمه السلطة لهم 
واعتماده على ما يقرره المشترك في إدارة شؤون البالد سيجعله 
يفاجأ بأن األزمة انتهت في أيام وسوف تتجلى وسيمنع مليشيات 
الفرقة عن عادة شغر أوقات الفراغ بمحاصرة وإطالق الرصاص 

على منزل الرئيس في شارع الستين.
 وبالطبع كعادته يرفض المشترك النظر الى واقع المرحلة التي 
نعيشها ويرى أن أي فشل لمؤامراته المكشوفة سببها الرئيس 
السابق، حيث لم تجد وسائل اعالم المشترك مبررات لما حصل 
سوى القول انها علمت من مصادر خاصة ان الرئيس السابق 
يقول في لقاءاته أمام وسائل االعالم إنه سيعود للسلطة 

في مطلع العام 2014م مع نهاية الفترة 
االنتقالية، وادعى اعالم المشترك أن 
الزعيم علي عبداهلل صالح يحرض 
على  استمرار التمرد ضد قرارات 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
فيًا  خا يعد  ل��م  كيد  لتأ با

على أحد من الذين يقفون 
وراء ت��ف��ج��ي��ر األوض����اع 

م  عا منذ  نفسهم  أ فهم 
ونصف ولنتساءل هل 

اخ��ت��ط��اف االص���الح 
ل��ل��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

مراد العوبلي قائد 
اللواء 62 حرس 
ج����م����ه����وري 
وم���ف���اوض���ة 
محسن  علي 
الط����������الق 
سراحه يعتبر 
مساندة لتوجهات 
رئيس الجمهورية 
وم��رح��ل��ة ال��وف��اق 

الوطني وه��ل تمرد 
االص���الح  مليشيات 

ف��ي تعز على ق��رارات 
الرئيس ورفضها ألية خطوة تهدف 

الى تهدئة االوضاع واعتداءاتها على قوات الحماية 
األمنية أحد األمور التي تبعث على االطمئنان في نفس األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمواطنين؟.. 
وكذلك االعتداءات المستمرة على معسكرات الجيش في 
عدة محافظات؟.. باهلل عليكم هل كل هذا دليل على أن 

االنقالبيين حمائم سالم؟!

دور 
العتواني

 سلطان العتواني أمين عام 

الشعبي  ل��وح��دوي  ا لتنظيم  ا

ال��ن��اص��ري دارت وم���رت األي��ام 

وعُين رئيسًا لخمسة أحزاب في 

لوهاب  لعبدا وخلفًا  المشترك 

اآلنسي أمين عام اإلصالح.

إذاً هي دورة جديدة 
يشم فيها 
العتواني مع 

القيادات  بقية 

هواء األزمة ويغير 

جوًا لمدة ستة أشهر 

سيكون العتواني رئيسًا 

جديداً للمشترك ولسياسة 

قديمة ورتيبة األداء بنوتة 

موسيقية مشتركة، سيقف 

المشترك في كل اجتماع 

لمناقشة تقييم أول��ي لما 

ان��ج��زه التكتل م��ن بنود 

المبادرة الخليجية وتأجيل 

ب��اق��ي ال��م��ه��ام إل���ى أن يرحل 
العتواني.

سفير أمريكا: الزنداني داعم لإلرهاب 
وقلقون من جامعة االيمان

ج�����دد  
السفير 
األم����ري����ك����ي 
ف�����ي ال���ي���م���ن 
ج���ي���رال���د ف��اي��ر 
ستاين اتهامه ل 
عبدالمجيد الزنداني 
ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��زب 
اإلص��الح بالتورط في 
دعم اإلرهاب،مبديا قلقه 
من أنشطة جامعة اإليمان 

التي يرأسها األخير .
وقال في رده على سؤال 
ح��ول ع��الق��ة ال��زن��دان��ي 
بالقاعدة،: )نعم. األمم 
المتحدة ذكرت أن الشيخ 
الزنداني داعم لإلرهاب، 
وليس لدينا أسباب لتغيير 
وجهة نظرنا ح��ول هذا 

الموضوع(.
وأب��دى سفير واشنطن  قلق بالده من 
عالقة جامعة اإليمان التي يرأسها الزنداني 
بدعم اإلره��اب، وق��ال: )لدينا قلق بهذا 
الخصوص، الجامعة بالطبع تحت رئاسة 

الشيخ الزنداني، وهناك بعض القلق أن 
من يحضرون إلى هذه المؤسسة 

بأخرى  أو  ربما بطريقة 
شجعوا  أو  ع��ب��ئ��وا 

ل��ت��ق��دي��م ال��دع��م 
للتطرف والعنف(.

وعبر فايرستاين 
ع��ن رض��ا ب��الده 

عما تم إنجازه من بنود المبادرة الخليجية .
وقال سفير واشنطن في حوار نشرته 
صحيفة الشرق األوسط »اللندنية« : 
موقفنا أننا ندعم الوحدة اليمنية، 
ولو نظرت إلى قراري مجلس األمن 
الدولي، ومقررات المبادرة الخليجية، 
سترى أنها تقول بوضوح إن القضايا 
يجب أن تحل في إطار اليمن الواحد، 
وهذا هو موقفنا لسنوات عديدة في 
الماضي وسنستمر على هذا الموقف 

في المستقبل.
وسخر فايرستاين من شعار الحوثيين، 
مشيرا إل��ى أنهم 
غ����ي����ر 

جادين في شعارهم الذي رفعوه، والذي 
يهتف بالموت ألميركا وإسرائيل، وأن 
أميركا ليست عدوا لهم لكنه أبدى القلق 
الحوثيين  بين  المتزايد  لتعاون  ا من 
وحكومة إي��ران، واعتبر استمرار ذلك 
التعاون بأنه سيجعل من الحوثيين وكالء 

إيرانيين في اليمن.
و ق��ال: نحن قلقون للغاية من نشاط 
ايران في اليمن، حيث تحاول بشكل متزايد 
تكثيف حضورها هنا، وهي تصرف مبالغ 
ضخمة، وتحاول ش��راء الدعم ليس بين 
الحوثيين وحسب وإنما في الجنوب أيضا، 
وإلى حد بناء عالقة مع »القاعدة«، 
وه��م ي��دع��م��ون بعض بؤر 
اإلره�������اب ال���ت���ي تنشر 
نية،  اإليرا ندا  لبروباغا ا
وهم ال يكتفون بمحاولة 
سياسيين  ء  حلفا د  يجا إ
لهم، ولكننا نعتقد بقوة 
أن��ه��م يقدمون الدعم 
العسكري وال��ت��دري��ب 
في  متطرفة  لعناصر 
فئات مختلفة وخاصة مع 

الحوثيين .
وأضاف السفير األمريكي: 
نعتقد أن اإليرانيين يحاولون 
عرقلة التحول السياسي هنا، 
ألن هدفهم نشر الفوضى 
اليمن من  والتطرف ف��ي 
أجل إثارة االضطرابات ليس 
في اليمن وحده ولكن في 

اإلقليم.

في يوليو.. علي البيض هرب
4 آالف دوالر كانت وراء فشل فعالية أقيمت في المكال   <
بحضرموت تجديدًا للتمسك بالوحدة المباركة والمطالبة بمعالجة 
بعض االختالالت التي ارتكبها البعض إاّل أن شخصًا اقتحم 
منصة المهرجان وأصر على قراءة بيان يدعو لالنفصال، 
ما أدى إلى نشوب عراك باأليدي بينه ومقدم المهرجان 

وبالتالي انسحاب المشاركين من ساحة الفعالية..
منظمو مهرجان المكال أكدوا أن محاولة اقتحام المنصة 
بالقوة سببه رفضهم لعرض تقدم به ذلك الشخص حول تبني 
علي سالم البيض للمهرجان وارسل 4 آالف دوالر لتقاسمها فيما 

بينهم مقابل تعيين المستلم للحوالة ناطقًا باسم الفعالية..
واعتبروا أن محاوالت البيض االنحراف بمسار القضية الجنوبية 

إلى المطالبة باالنفصال ضرب من ضروب العبث..
مذكرين أن الشعب اليمني صنع وحدته في 22 مايو 1990م.. 

وأشاروا إلى أن انتصارهم على من أرادوا المساس بالوحدة اليمنية، وان علي سالم 
البيض قد هرب في يوليو 1994م.

االشتراكي يعلنها في وجه اإلصالح: »أكرهك«
> بيان الحزب االشتراكي األخير اعالن واضح لشركائه في أحزاب اللقاء المشترك 
بأنه سئم االستمرار في أالعيبهم ضد الوطن.. وسعيهم لتحقيق مصالحهم 
الشخصية فقط حيث وجه رسالته الواضحة لرئيس حزب اإلصالح وباسندوة في 
بيانه بالقول: »لقد صبرنا كثيرًا على كل تهميش ولم يعد الصمت ممكنًا بعد 

اليوم«.
قيادات في االشتراكي أكدت أن الحزب لم يعد قادرًا على لعب دور الشاهد 
الصامت في اللعبة السياسية وهو يعلم أن بعضًا من أحزاب المشترك تمارس 
العابًا من تحت الطاولة في محاولة الستحواذ كوادرها على مناصب عليا مهمة 

في الدولة وإقصاء قيادات المؤتمر من وظائفهم.

االهرامات.. حرام
> أفتى الشيخ اليمني الدكتور علي الربيعي بأن زيارة االهرامات في مصر حرام شرعًا، معتبرًا 

أنها من البدع الشركية ألن زيارتها تشبه ببعض المرتدين عن اإلسالم..
وردًا على فتوى الشيخ الربيعي رفض عضو هيئة كبار العلماء المسلمين والرئيس العام للجمعيات 
الشرعية الدكتور محمد المختار المصعدي تلك الفتوى واعتبرها جزءًا من حملة التشويش التي 
يقودها الراغبون في الظهور ولو على حساب دينهم وعقائدهم بفتاوى التخدم قضايا األمة، وإنما 

تشغل أبناءها عن أهميات حياتهم ومستقبلهم.

»األهالي« تنتهك حرمة وزير في المشترك
> في انتهاك لألعراض التي حرمها اإلسالم وشدد على حرمتها وجه موقع »األهالي نت« التابع 
لحزب اإلصالح اتهامًا مباشرًا لوزير التعليم الفني الدكتور عبدالحافظ الحكيمي بأن زوجته تعمل 

في القصر الخاص بالرئيس األسد.
وقالت األهالي إن الوزير الحكيمي يعمل رئيسًا لدائرة العالقات الخارجية لحزب البعث السوري 

ويذهب كل شهر إلى سوريا لعقد اجتماع لمدة أسبوع.


