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نــزار الولــي

> صبت أبواق أحزاب اللقاء 
المشترك جام غضبها على 
ف��ري��ق��ي  شعب وات��ح��اد إب 
ال لشيء س��وى أنهم ذهبوا 
ل��زي��ارة الزعيم علي ع��ب��داهلل صالح 
وتهنئته بالشهر الكريم شهر التسامح.. 
المبادرة الرائعة لنجوم إب أعادت األمل 
بشباب اليمن رجال الغد األوفياء الذين 
يحملون في قلوبهم كل الحب لليمن 
ولكل من عمل من أجل اليمن، فهؤالء 
الشباب نشأوا في عهد الزعيم علي 
عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر -وتعلموا 
كل شيء في عهده، ووج��دوا منه كل 
الرعاية والدعم والتشجيع، وفي عهده 
-أيضًا- أنشئت المالعب والبنى التحتية 
للرياضة في اليمن، وكان الزعيم علي 
المنتخبات  ع��ب��داهلل صالح يستقبل 

والفرق الوطنية ويتواصل معها خالل المشاركات الخارجية 
ويوجه بتوفير كافة احتياجاتها، فكان من الطبيعي أن ال تفوت 
هذه الفرق فرصة تواجدها في صنعاء دون أن تقوم بواجبها 
وتوجه شكرها لراعي الرياضة االول في اليمن، وهذا ما أزعج 
الحاقدين الذين اعتقدوا أنهم قضوا على تاريخ علي عبداهلل 

صالح ومسحوا آثاره من نفوس اليمنيين.
لقد حملت هذه الزيارة الرائعة رسالة واضحة الى كل من 
غرتهم االماني واعتقدوا بأنهم ورثوا حب الناس لمجرد 
أنهم أصبحوا في السلطة التي تركها الزعيم حبًا في الوطن، 
وكان األحرى بأولئك الحاقدين أن يفهموا الرسالة ويتمثلوا 
االخ��الق الرياضية وأخ��الق مرحلة الوفاق التي ينبغي أن 
تكون، ويتخلوا- ولو قلياًل- عن أحقادهم حتى من باب 

احترام الشهر الفضيل شهر التسامح والمحبة، ولكن هيهات 
أن يسود الحاقدون، فنفوسهم المريضة ستظل تحرك األزمات 

بداخلهم، وتعذبهم، وصدق الشاعر:
»الناس أموات وأهل الحب أحياء«.. وهذه النفوس الميتة 
لن تفلح في إيقاف هذا الحب المتدفق للزعيم الذي ارتبط 
بآمال وطموحات الجماهير، فكما زاره السياسيون المعتدلون 
باألمس وفي مقدمتهم الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، 
القيادي في المجلس األعلى ألحزاب اللقاء المشترك، واالستاذ 
علي سيف حسن رئيس مؤسسة التنمية الديمقراطية، ستظل 
جماهير الشعب تصنع المناسبات كي تعبر للزعيم علي 
عبداهلل صالح عن محبتها ووفائها وإصرارها على مواصلة 
النهج الذي بدأه مع المناضل عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية الذي كان أول من بادر بالوفاء للزعيم.

أكد ان تشكيل اللجنة الفنية متوازي

الجندي : يرحب بزيارة قيادات في المشترك لرئيس المؤتمر
أحرج الجنرال العجوز ورد على صعتر

يحيى صالح وأبعاد الصالة في شارع  الزراعة..!
> ليس غريبًا على العميد يحيى محمد 
عبداهلل صالح- رئيس أرك��ان ق��وات االمن 
المركزي موقف كهذا.. فهو صاحب مواقف 
تكسب الرجل حب الجميع ..يفعل ما يراه يصب 
في مصلحة الناس بدون مزايدة ..وال تقيده بعض 
الحسابات او مواقيت  المنجمين ..للتو اكمل ابو كنعان 
مخيم  شبيبة العرب  وانتقل ليشارك اخوانه ابناء احياء 
الجامعة همومهم ويؤدي صالة الجمعة في شارع الزراعة 
..وهي رسالة واضحة  بأنها سامية وسلمية مائة بالمائة..
حتى اليوم مازال الجميع يتحدثون عن رسالة يحيى 
صالح  التي اراد ان يوصلها من وراء اداء صالة الجمعة 
في شارع الزراعة  تضامنا مع سكان احياء الجامعة  الذين 
يعانون األمرّين من استمرار احتالل شوارعهم ..وكثر 
المجتهدون.. لكن دائما القائد العسكري الناجح هو الذي 
يعيش هموم الناس ما بالكم بقائد جعل من منتسبي 
االمن المركزي اعضاء ألسرة نموذجية يسودها الحب 
الى درجة التضحية بالنفس ومن مثل العميد يحيى اوجد 
اولئك الرجال الذين يرتعد االرهابيون من ذكرهم.. 
ورغم ذلك  كانت الرسالة  واضحة.. شعر بدفئها جميع 
سكان احياء الجامعة والوطن.. وقوية ضد اولئك الذين  
خرجوا  وارتكبوا جريمة ميدان السبعين.. ورسالة  
واضحة  ان صنعاء لن تظل مشطرة  وال يمكن ان تظل 
تتحكم فيها المليشيات المسلحة ..والبد من اعادة فرض 
هيبة الدولة  على الجميع ..فهذه الخطوة رسالة واضحة  
ايضا باتجاه  بناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها 
الجميع والتي ال يمكن الحديث عنها اذا ظلت المليشيات 

الهمجية تسرح وتمرح في العاصمة ..
في شارع الزراعة ادى العميد يحيى صالح صالة الجمعة 
الماضية مع ابناء احياء الجامعة ..وغادر بصمت .. صلى 
وسط اهله واخوانه.. الذين شعروا بأن حضوره خفف 
من معاناتهم.. لم يكترث الفندم يحيى من  القناصة 
الذين مايزالون يتمترسون في احدى العمارات القريبة 
من مكان الصالة.. وال من اصحاب االحزمة الناسفة 
الذين خرجوا او تعلموا في الخيام  ويمارسون جرائمهم 
ويحتمون بالشباب االبرياء والسذج في ساحة الجامعة.. 
قبل بضعة اشهر كان العميد يحيى محمد صالح قد قرر 

أداء صالة الجمعة في شارع الزراعة مع سكان االحياء 
المتضررين من احتالل مليشيات المشترك لشوارعهم 
، غير ان حراسته  رفضوا رفضا قاطعا السماح له بذلك 
.. لذا العجب  ان يصل الى شارع الزراعة بدون حراسة 
..مؤمنا انه بين اخوانه وليس بينهم عدو.. وهكذا كسر 
الحاجز النفسي الذي مازال اشبه بعقدة لدى بعض 
المسؤولين..غير ان الالفت ان عبداهلل صعتر كان في 
شارع الستين يهدد ويرعد ويضع اشتراطات على االخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية سرعة تنفيذها 
..ويحرض مليشيات المشترك، واصدر فتوى ان لم ينفذ 
الرئيس مطالبهم فسيعلن عليه الحرب ..ويستقوي 
بالمليشيات المسلحة وجندرمة الفرقة المتمردة ..وشتان 
بين بوق للشر ونافخ في نار الفتنة وبين قائد عسكري 
جاء ليدمل الجروح ويخفف من مصاب المواطنين ويحيى  

صبرهم  على اذى المشترك وانتهاكهم لحقوقهم ..
ووفقًا لموقع نبأ نيوز فقد فاجأ العميد يحيى محمد 
عبداهلل صالح قيادة الفرقة االولى مدرع بالظهور في 
شارع الزراعة المحرر حديثا من المليشيات المسلحة 

التي كانت تحتله، والذي دعا منه إلى إنهاء االعتصامات 
ومغادرة الحارات والشوارع المحتلة!

وصل يحيى صالح الشارع الذي يقيم فيه أهالي األحياء 
المتضررة والمحتلة جمعتهم بسيارته الشخصية وثالثة 
مرافقين، واستمع إلى خطبتي الجمعة، وأدى الصالة دون 
أن يسمح ألحد من مرافقيه الجلوس بجانبه، بل فضل 

اتخاذ مكان بين األهالي.
وأشار إلى أن يحيى صالح، بعد الصالة، أكد لألهالي 
الذين التفوا حوله تضامنه مع مطلبهم المشروع في رفع 
الضرر عن بيوتهم وحاراتهم وممارسة حياتهم الطبيعية 
دون مضايقات، منوهًا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة 
العسكرية بهذا الصدد، وما أنجزته في إطار تنفيذها 
آللية المبادرة الخليجية واالتفاقات بين القوى الوطنية!

الجدير بالذكر ان اعتصام مليشيات المشترك تسببت 
بتشريد أهالي أكثر من )86( حيًا شعبيًا في العاصمة 
صنعاء، وقطع أرزاق آالف المواطنين ج��راء احتالل 

المعتصمين لشوارعهم واغالق محالتهم التجارية.

عبر الناطق الرسمي للمؤتمر 
العام وحلفائه عن  الشعبي 
إدانته واستنكاره الشديدين 
لمحاولة االغتيال الفاشلة التي 
استهدفت األستاذ يحيى العراسي _ 
السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، 
مساء األحد بعد إطالق مسلحين النار على 
سيارته أثناء عودته لمنزله بالعاصمة 

صنعاء . 
واصفًا ما حدث بأنه عمل إرهابي يأتي 
في سياق التوجهات التي ال تخدم الجهود 
المبذولة إلنجاح الحوار الوطني الذي 
نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، وانه عمل عدائي يصب في 

اتجاه المزيد من إرباك المشهد األمني.
وطالب الجندي في المؤتمر الصحفي 
االربعاء وزيري الداخلية والدفاع بتوفير 
الحماية الكاملة له وسرعة التحقيق في 
الجريمة وكشف مالبساتها وضبط الجناة 
المتورطين فيها والجهة التي تقف خلفهم 

وإحالتهم إلى القضاء.
وأبدى نائب وزير اإلعالم استياءه من  
تجاهل حكومة الوفاق بقيادة محمد سالم 
باسندوة لما يعانيه شيخ الصحفيين 
اليمنيين صالح الدحان الذي يرقد حاليًا 
في المستشفى العسكري بصنعاء بعد 
تفاقم حالته الصحية، وناشد رئيس 
ه��ادي  منصور  عبدربه  لجمهورية  ا
بسرعة إص��دار توجيهاته إلى الجهات 
لصحفيين  ا شيخ  لجة  لمعا لمختصة  ا
الدحان الذي عرفه الجميع صحفيًا المعًا 
وأديبًا ومفكرًا، كما ناشد فخامة الرئيس 
بأن يصدر توجيهاته باستكمال عالج 
الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي، 
الذي أكد الجندي عودته إلى أرض الوطن 

قادما من بيروت بعد عجزه المادي عن 
استكمال تلقي العالج هناك.

ورحب الناطق الرسمي بزيارة بعض 
قيادات أحزاب اللقاء المشترك للزعيم 
على ع��ب��داهلل صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام. 
وقال: ال توجد خالفات شخصية بين 
تلك القيادات والزعيم علي عبداهلل صالح 
سوى خالفات سياسية، وقد زالت وانتهت 
الزعيم علي عبداهلل صالح  بتسليم 
السلطة طوعا وفقا للمبادرة الخليجية 

التي اتفقت عليها جميع األطراف.   
وأضاف الجندي: » ما المانع أن تحذو 
بقية قيادات المشترك حذو من سبقهم 
من إخوانهم في زيارة الزعيم بما فيهم 

الشيخ صادق األحمر. 
وبخصوص مؤتمر الحوار الوطني - قال 
ناطق المؤتمر-  نحن في اليمن جميعا 
على موعد النعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
المقرر في نوفمبر وقد شكلت اللجنة 
الفنية الخاصة بذلك وتم في تشكيلها 

مراعاة كل القوى السياسية فيها. 
مؤكدًا:« إن االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية حرص كل الحرص 
قبل إصدار القرار بتشكيل اللجنة الفنية 
على فتح مجال واسع من التشاور مع كافة 
األطراف بهدف االتفاق على تشكيلها«. 
مشيرًا إلى أن قرار تشكيل اللجنة الفنية 

الخاصة بالحوار الوطني كان متوازنًا.

تهانينا بعيد ميالد قائد الحرس الجمهوري
> ف������������ي ع��������ي��������د م����������ي����������اد اجل������������س������������ور األرب������������ع������������ْن

»األح����������م����������د ب���������ن ع�������ل�������ي« ذي ال������ن������ه������ج احَل�������س�������ْن
ال������������ق������������ائ������������د احل������������������������رس ال���������ع���������ظ���������ي���������م ع������م������ي������دن������ا

ل��������ي��������ث ال��������������دف��������������اع وح�����������������������ارس ال��������ي��������م��������ن األم����������������ْن
ه�������������������ا ق�������������������������ْد رف����������������ع����������������ت م�����������ه�����������ن�����������ئ�����������ًا جل���������ن���������اب���������ه

راٍج ل��������������ه ال���������ت���������وف���������ي���������ق ف��������������ي دن������������ي������������ا ودي������������������ْن
ح������������ام������������ي ح���������م���������ى األوط�������������������������������ان جن��������������ل زع������ي������م������ن������ا

ال�����������ط�����������اه�����������ر األن�������������������َس�������������������اب م��������������رف��������������وع اجل����������ب����������ْن
ال��������ش��������ه��������م وب����������������ن ال��������ش��������ه��������م واألس������������������������د ال������������ذي

ال م������������ال������������ه غ����������ي����������ر ال����������س����������ع����������ي����������دة م��������������ن ع����������ري����������ْن
ال��������ك��������اس��������ر.. ال��������ب��������ط��������ل.. ال�����������ق�����������وي.. وذو ال������وف������ا

جل������������������ن������������������وده، امل������������خ������������ل������������وق م���������������ن ح���������������ب ول���������������ْن
رب احمل�����������������اس�����������������ن وامل�������������������������ك�������������������������ارم، ف��������خ��������رن��������ا

وال��������ص��������ي��������ح��������ة ال�������ع�������ظ�������م�������ى ع��������ل��������ى امل��������ت��������آم��������ري��������ْن
رج������������������ل ال������������ف������������راس������������ة وال����������س����������ي����������اس����������ة وال������������������ذي

س���������ي���������ظ���������ل ن�������������ب�������������راس�������������ًا ل����������ن����������ا ع����������ب����������ر ال���������س���������ن���������ْن
ت�����������������اري�����������������خ ذي ي���������������������������زٍن وق�����������ب�����������ض�����������ة ح��������م��������ي��������ٍر

وه�������������������������دي ن����������ب����������ي ال�������������ل�������������ه خ����������ي����������ر امل����������رس����������ل����������ْن
����������������������������������������اُه ربُّ اخل���������������ل���������������ق ق������������ب������������ل زع��������ي��������م��������ن��������ا ربَّ

ل����������ي����������ه����������د أوك���������������������������������ار ال�������������ط�������������غ�������������اة ال�����������ظ�����������امل�����������ْن
أع�������������������������������������������داء أم�����������������������������ن ب����������������������ادن����������������������ا وأم���������������ان���������������ن���������������ا

ال����������������ق����������������ات����������������ل����������������ن األب�������������������������������ري�������������������������������اء اآلم����������������ن����������������ن
»األح�����������������م�����������������د ب��������������ن ع������������ل������������ي« ص������������ان������������ع ج�����ي�����ش�����ن�����ا

ال�����������ق�����������ائ�����������د األده��������������������������������������ى.. واب������������������������ن األرب������������ع������������ن
ف�����������������ي ع������������ي������������د م���������������ي���������������اد ال�����������������وف�����������������ي س������������أرجت������������ي

جل�����������ن�����������اب�����������ِه ط������������������ول ال�����������ب�����������ق�����������اء ِم�����������������������ْن امل������������ُع������������ْن

محمد موسى المعافى

علي الشعباني 
أوض��ح��ت م��ص��ادر مطلعة ان 
توجيهات عليا لوزيري الدفاع 
والداخلية شددت على ضرورة 
تعزيز وتوسيع التواجد األمني 
والعسكري في محافظة ابين  وعلى 
مستوى كافة المناطق  لمواجهة محاولة 
عناصر تنظيم القاعدة اعادة السيطرة على 
بعض المناطق التي كانت  قد استعادت  
القوات المسلحة واللجان الشعبية السيطرة 
عليها الشهر الماضي بعد معارك عنيفة 
..وبهذا الخصوص أكد وكيل محافظة 

أبين- أحمد الرهوي-  في تصريح ل�»الميثاق« إن الوضع 
األمني الراهن في أبين يشجع عناصر القاعدة على التجمع 
من جديد في بعض المناطق والسعي للسيطرة عليها 

نظرًا للغياب الكامل لألجهزة األمنية المختلفة«.
وحذر الرهوي من عودة عناصر تنظيم القاعدة الى 
السيطرة على عدد من المناطق التي تم تطهيرها قبل 

شهرين من قبل الجيش واللجان الشعبية 
بسبب ما وصفه باالنفالت األمني غير 

المسبوق الذي تشهده محافظة أبين.
وأشار الى أن األوضاع في المحافظة« 
تزداد سوًء بسبب غياب الدولة ومؤسساتها 
المختلفة األمر الذي جعل الخاليا النائمة 
لتنظيم »ال��ق��اع��دة« تتحرك بسهولة 
وتقوم بأعمال ارهابية في بعض مناطق 

بالمحافظة ».
ال��ى ذل��ك كشفت مصادر محلية عن 
وجود مايزيد عن )50( ارهابيا  من تنظيم 
القاعدة ابرزهم  احمد عبدالنبي  ونادر 
الشدادي وباسل النقاز  والبقية  من جنسيات اجنبية 
مختلفة في منطقة ) قفر ( القريبة من باتيس يخططون 

لتنفيذ اعمال ارهابية في محافظة ابين وخارجها.
وقالت المصادر: ان  تلك العناصر ال تزال تتخذ من كهوف 
منطقة قفر وكرًا لإلعداد والتدريب للعناصر االرهابية 

ومخازن إلمدادهم باالسلحة.

> أكد الشيخ علي محمد الفاطمي وكيل محافظة مأرب عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر على أهمية المشاركة الفاعلة ألبناء محافظة مأرب في 

الحوار الوطني المرتقب بهدف إخراج اليمن من أزمته.
ودعا الفاطمي في أعمال اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد أمس االحد بمأرب 
بحضور قيادات وأعضاء فرع المؤتمر بمأرب- األجهزة االمنية لتحمل مسؤولياتها 
في حفظ األمن واالستقرار والتصدي لكل من تسول له نفسه زعزعة االمن 

واالستقرار.
واستعرض المجتمعون المتطلبات الخدمية التي تحتاجها المحافظة، مؤكدين 
ضرورة العمل على حل مشكلة التيار الكهربائي وإيصاله الى كافة مديريات مأرب.

كما ناقش االجتماع آلية صرف المساعدات الغذائية التي تقدمها سنويًا مؤسسة 
الصالح االجتماعية للتنمية وما يمكن تقديمه من مساعدات أخرى للضعفاء 

والمساكين بمناسبة شهر رمضان.
 وشدد المؤتمريون في ختام اجتماعهم على أهمية عقد االمسيات الرمضانية 

وتفعيل العمل التنظيمي.

وكيل محافظة ابين الرهوي حذر من خطورة استمرار االنفالت االمني :

الكشف عن »50« ارهابيًا من جنسيات مختلفة بمنطقة قفر يخططون العمال ارهابية 
الفاطمي يشدد على المشاركة 

الفاعلة ألبناء مأرب في الحوار


