
في خطوة تؤكد رفض وتجاهل   
ال��ج��ن��رال العجوز للقرارات 
التاريخية التي أصدرها األخ/ عبدربه 
منصور ه��ادي رئيس الجمهورية 
بهدف إعادة هيكلة الجيش. أكد رئيس 
جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم 
الشرجبي انه تم االتفاق مع المتمرد 
علي محسن بإنهاء تواجد مليشياته 
داخل الحرم الجامعي بصورة نهائية 

في فترة ال تتجاوز أسبوعًا.
العملية  أن  الشرجبي   وأوض���ح 
التعليمية في عموم الكليات ستسير 

السبت المقبل دون تواجد ألي عنصر 
عسكري داخل حرم ومرافق الجامعة 

وفقًا لالتفاق.
يأتي هذا االتفاق بالتزامن مع حركة 
احتجاجية لطالب جامعة صنعاء منذ 
شهر اكتوبر الماضي طالبت بإخالئها 

من أي تواجد عسكري.
وك��ان المئات من ط��الب جامعة 
صنعاء نظموا  السبت مسيرة حاشدة 
ب��دأت ال��دع��وة لها على صفحات 
التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
باسم حملة »أنا نازل« وانطلقت من 

أمام الجامعة حتى مبنى الحكومة 
حيث قوبلت بإطالق الرصاص على 
المشاركين في المسيرة واالعتداء 
على عدد من الطالب والناشطات 
بالهراوات من قبل حراسة مبنى 

رئاسة الوزراء.
من جانبها طالبت اللجنة التحضيرية 
النتخابات اتحاد طالب اليمن بتشكيل 
لجنة للتحقيق في االع��ت��داء الذي 
تعرض له الطالب وحذرت من محاولة 
تحويل جامعة صنعاء إلى ساحة صراع 

لتصفية الحسابات السياسية .

االثنين : 24 / 12 / 2012م 7
 الموافق :11 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1641(

أعلن مصدر أمني أن األجانب الثالثة الذين- اختطفوا  
الجمعة على أيدي مسلحين من وسط العاصمة - 
ميدان التحرير- يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة- هم 

فنلنديان ونمساوي.
وقال المصدر األمني إن »األجانب الثالثة الذين اختطفوا  هم 
نمساوي وفنلنديان يدرسان اللغة العربية في صنعاء وفنلندية 

وصلت مؤخرًا في زيارة إلى اليمن.
وفي فيينا أكدت وزارة الخارجية أن النمساوي المختطف شاب 

يبلغ من العمر 26 عامًا، وانه لم يصلها  من الخاطفين أي طلب 
لفدية أو أي مطلب آخر.

وكان مسئول أمني أفاد في أن »أربعة مسلحين ملثمين 
يستقلون سيارة هاجموا متجرًا في وسط صنعاء وخطفوا ثالثة 

سياح أجانب هم امرأة ورجالن.
وأوضح المصدر األمني أن الطالبين اللذين كانا يتلقيان  
دروسًا في مركز للغة العربية والدراسات الشرقية في 
صنعاء كانوا يستعدون حين تم خطفهم مع السائحة 

الفنلندية »لرحلة من صنعاء إلى عدن عن طريق تعز.
وكشف المصدر أن »القاعدة هددت قبل عشرة 

أيام بخطف أجانب والسطو على مصارف إذا لم 
تفرج السلطات اليمنية عن أفراد في التنظيم 

معتقلين«.
واستبعد المصدر أن يكون الخاطفون قد تمكنوا من 
الخروج من العاصمة مع رهائنهم، كون القوة األمنية 

تحرس المداخل والمخارج«.

وزير اإلعالم يسطو على 
أستوديو قناة اإليمان

ك���ش���ف ال���دك���ت���ور  
اآلنسي  لواحد  عبدا
- م��دي��ر ع��ام ق��ن��اة اإلي��م��ان 
»ال��ف��ض��ائ��ي��ة« - ع��ن أكبر 
فضيحة لوزير اإلع��الم علي 
العمراني والذي ظهر قبل أيام 
على القنوات الرسمية  برفقة 
السفير ال��ي��اب��ان��ي ورئيس 
الفضائية اليمنية وهو يفتتح 
ما قال إنه أستوديو جديد في 

قناة اليمن »الفضائية«.
وأوضح اآلنسي أن األستوديو 
الذي افتتحه الوزير وتناقلت 
أخبار افتتاحه وسائل اإلعالم 

على انه من أحدث األستديوهات في الشرق 
األوس��ط« هو أستوديو يتبع قناة اإليمان 
»الفضائية« وكان المفترض افتتاحه األسبوع 
القادم لوال صدور قرار إقصائه من القناة، 
متهمًا وزير اإلعالم بتضليل الشعب والسفير 

الياباني الذي لم يكن على علم بما حدث.
وأكد الدكتور اآلنسي أن األستوديو أقيم 
بنفقة من رئيس الجمهورية »السابق« علي 
عبداهلل صالح، وأن القناة كانت تحظى بإشراف 
ودعم شخصي منه إلى أن أصبح لها أكثر من 

مقر وأستوديو.
وق��ال االنسي: لقد تابعت عملية تجهيز 

األس��ت��ودي��و ل��م��دة عامين 
واستمررت والعاملون بقناة 
اإليمان أربع أشهر في تركيبه.
وعرض اآلنسي - في حلقة 
على قناة )اليمن اليوم( التي 
محمد  اإلع��الم��ي  يقدمها 
م��ن��ص��ور- وث��ائ��ق لتوريد 
وتشغيل  وفحص  وتركيب 
وإج����ازة وتسليم وت��دري��ب 
وص��ي��ان��ة وض��م��ان أج��ه��زة 
أس��ت��ودي��و ب��ث تلفزيوني 
»تسليم مفتاح« لقناة اإليمان 
»الفضائية«، معتبرا : أن قرار 
عزله م��ن القناة قبل أي��ام 
جاء في إط��ار الترتيب لعملية السطو على 

األستوديو واألجهزة الخاصة بالقناة.
هذا وكانت وكالة سبأ نقلت بتاريخ 19 
ديسمبر الجاري خبر افتتاح وزير اإلعالم 
علي العمراني أستوديو رقم )5( بقناة 
مليون  تكلفته  لغ  لبا وا ليمن  ا ئية  فضا
وأربعمائة أل��ف دوالر ، وه��و األستديو 
ال��ذي يعمل وفقًا ألح��دث نظم تقنيات 
االستوديوهات التلفزيونية المعتمدة على 
نظام الديجتال األمر الذي يمثل نقلة نوعية 
في خدمة األعمال التفلزيونية والبرامجية 

للقنوات الرسمية.

االشتراكي يتهم حكومة باحميد بإطالق النار على المتظاهرين
شن الحزب االشتراكي  

اليمني، هجومًا على 
رئيس حكومة الوفاق الوطني 
محمد سالم باسندوة واتهمه 
لحميد  لة  لعما ا و لبلطجة  با
األح���م���ر، ع��ل��ى خلفية قمع 
االحتجاجات الطالبية التي جرت  
أمام رئاسة ال��وزراء للمطالبة 
بإخراج قوات الفرقة المنشقة 

من حرم الجامعة.
ووصف موقع »االشتراكي نت« 
باسندوة رئيس حكومة الوفاق 
ب�«باحميد« في إشارة منه إلى 

أنه تابع ل�»حميد األحمر«.
وق��ال موقع الحزب »اليوم 
كان بدء ثورة طالبية حقيقية 
ضد عسكرة الجامعة حيث ما 
إن إقترب المئات من طالب 
من  ء  صنعا جامعة  لبات  وطا
مقار حكومة باسندوة إليصال 
لعسكرة  لرافضة  ا لتهم  رسا
الجامعة والمتذمرة والمطالبة 
بخروج العسكر من حرم جامعة 
صنعاء حتى أطلق بعض الجنود 
من بالطجة حكومة محمد سالم 

باحَميد الرصاص في الهواء..

المنشق يرفض قرارات الرئيس.. ومظاهرات 
»أنا نازل« تطالب بالتحقيق

بشر: لجنة الحوار تدار من 
السفير األمريكي

ات����ه����م   
ع���ض���و 
مجلس النواب 
ع���ب���ده ب��ش��ر 
أح���زاب اللقاء 
ال���م���ش���ت���رك 
بأنهم شاركوا 
ف���ي ان��ت��ه��اك 
ال����س����ي����ادة 
ال���وط���ن���ي���ة 
ب��م��واف��ق��ت��ه��ا 
انتهاك  ع��ل��ى 

األميركيين لها .. متوقعًا 
قيام ث��ورة  على حكومة 
الوفاق الوطني.. متعهدًا 
بأن يكون أول المتظاهرين 

فيها في حال قيامها.
واعتبر النائب عبده بشر 
أن ما شهده اليمن صراع 
زع��ام��ات، ول��ي��س ث��ورة، 
مستشهدًا بالبرنامج الذي 
ل��وف��اق  ا قدمته حكومة 
الوطني التي وصفها بغير 
مجلس  ل��ى  إ لمنصفة،  ا
النواب وانه لم يحتوي على 
كلمة ثورة وإنما سُميت 

أزمة.
وشكك النائب بشر في 
أن يكون تنظيم القاعدة 
ضالعًا في الحوادث األمنية 
واإلرهابية التي شهدتها 
البالد أخيرًا، النعدام أدلة 
تثبت ذلك.. ورأى أن أميركا 
هي المستفيدة الوحيدة 
من وقوعها.. متهمًا جهات 
أخ��رى سياسية بالتعاون 

م����ع أم��ي��رك��ا 
ف����ي ت��دب��ي��ر 
تلك األح���داث 

وتنفيذها..
بشر  ن  ا د و
ت������ج������اوزات 
وزي���ر المالية 
ل��ص��الح��ي��ات��ه 
ت  صا ختصا ا و
غ�����ي�����ره م��ن 
الوزراء.. معتبرًا 
أن وزير المالية 
صخر الوجيه نصَّب نفسه 
وزيرًا للكهرباء وصار يوقع 
على شيكات ومعامالت 
وزارة الكهرباء، ومنتقدًا 
رفضه صرف تعويض أسر 
ش��ه��داء وج��رح��ى األزم��ة، 
ف��ي وق���ت ق���ام بصرف 

مخصصات المشائخ.
وتوقع النائب بشر فشل 
مؤتمر الحوار الوطني، 
لعدة أسباب، ذكر منها 
ية  لتحضير ا لجنته  ن  أ
شُكلت بطريقة وصفها 
بالمثيرة للشك، وعُيّن 
أعضاؤها بقرار جمهوري 
ولم ترشحهم أحزابهم 
وقواعدها، وأن أعمال 
اللجنة تدار من السفير 
األميركي وتفتقر للرؤية 
ال��واض��ح��ة، وأن مسار 
الحوار رُسم من الخارج 
وليس اليمنيون هم من 
رس��م��وا م��س��اره وج��دول 

قضاياه.

زمالء وسيم القرشي يسألونه : )من أين لك هذا( ؟!
وجهت إح��دى الصفحات التابعة  

للمعتصمين في ساحة التغرير _ 
أمام جامعة صنعاء ،على شبكة التواصل 
االجتماعي »الفيس بوك«، اتهامات لوسيم 
القرشي »رئيس اللجنة التنظيمية باإلثراء 
وكسب أموال بطريقة غير مشروعة على 
خلفية األح��داث التي شهدتها اليمن منذ 

مطلع العام 2011م .
وجاء في منشور على الصفحة : »وسيم 
القرشي من عضوية اللجنة التنظيمية 
للثورة .. إلى صاحب فلة سعرها يتجاوز 200 

مليون ريال في فج عطان .
ومن عضو في المستشفى »الميداني« إلى 

صاحب شركة أدوية تدار من دبي.
وما دام قد نصب نفسه وصيًا علينا، فمن 

حقنا أن نسأله )من أين لك هذا(؟! » .

وتساءلت إدارة الصفحة عن مكان اختفاء 
وسيم القرشي، وقالت : للذكرى األستاذ 
وسيم القرشي في مقابلته مع قناة الجزيرة 
4« أكتوبر 2011م يقول لن  بتاريخ »
نستثني أحدًا من المحاكمة ..ويقصد آل 

األحمر كامل .
وأضافت : أين ذهبت وعودك أستاذ وسيم 
.. هل نسيت عندما تحدثت عن الفساد 
والمفسدين ووجوب محاكمتهم.. هل نسيت 

حديثك عن الممولين من الخارج ؟!
وتابعت: »وسيم القرشي، ما هو عملك 
اآلن .. هل انتهى عملك واقتصر على 
تسمية الجُمع؟! ، أم أن شركات األدوية 
والفلل أنستك وع��ودك التي قطعتها .. 
وأظنها اآلن متواجدة في خزينة مكتبه في 

دبي«.

فرنسا وألمانيا تصيغان 
دستورًا جديدًا لليمن

ق���ال���ت م��ص��ادر  
مطلعة إن فرنسا 
وألمانيا تقدمتا بمسودة 
قانونية لكتابة دستور جديد 

لليمن.
وكشفت المصادر أن 
كاًل من فرنسا وألمانيا 

مة  لحكو ا م��ع  ن  تنسقا
ال��ي��م��ن��ي��ة إلن���ج���اح ه��ذا 

المشروع.
وبحسب ال��م��ص��ادر فإن 
الدولتين  تبذالن جهودًا 
حثيثة في سبيل استكمال 
اإلجراءات المتعلقة بإعداد 

الدستور الجديد لليمن.
الجدير بالذكر أن علماء 
اليمن سبق وأن أص��دروا 
بيانًا عبروا فيه عن رفضهم 
ألي تدخل من دول أجنبية 
بهدف صياغة وكتابة دستور 
فضَّلوا  لكنهم  ل��ي��م��ن،  ا
وعيونهم  لما  طا الصمت 

نحو السلطة وأصبح الغرب 
هو المفتي األول ولم يعد 

كافرًا.

»رشد« للسلفيين
  

ة  قنا أول  ليمن  ا سلفيو  أطلق 
فضائية لهم حملت اسم »رشد« 
لمواكبة التطورات التي تمر بها اليمن 

خصوصًا والدول العربية عمومًا بحسب 
ما ذكر احد مشائخ التيار السلفي.

وذكر اإلعالمي حسن الحاشدي ان فكرة 

القناة لم تكن وليدة اللحظة وإنما خرجت 

إلى العلن بعد سنوات من النقاش، وإيمان 

عدد من المشائخ بأهمية اإلع��الم في 
ضوء المتغيرات الحاصلة.

ويشهد التيار السلفي في اليمن تحوالت 

ومتغيرات فرضت عليه سرعة المواكبة 
واالرتقاء من الدعوة إلى الدولة.

بعد خطف اثنين من أبنائهم

آل كثير ينصبون نقاطًا للتفتيش بوادي حضرموت
قالت مصادر قبلية في  

وادي ح��ض��رم��وت  إن 
ل  آ م��ن  مسلحين 
كثير نصبوا السبت 
نقاط تفتيش على 
الخط العام مدخل 
سيئون في وادي 
بعد  حضرموت 
قيام مجهولين  
ب���اخ���ت���ط���اف 
اثنين منهم، 
نا  كا بينما 
ي��س��ت��ق��الن 
تهما  ر سيا
قادمين من 
ص��ن��ع��اء.. 
وق���������ال 
المصدر: إن القطاع 

جاء ردًا على واقعة االختطاف 
ومثل هذه  أبنائهم،   بحق 
األعمال لم تألفها محافظة 

ح��ض��رم��وت م��ن قبل لكنها 
أصبحت موجودة بفعل غياب 

الدولة..

عبدالجبار سعد: اإلصالح 
فتح أبواب اليمن ألمريكا

شن األستاذ عبدالجبار  
سعد هجومًا الذعًا على 
وزراء المشترك في الحكومة، 
واص��ف��ًا إي��اه��م ب�«المطبلين 
ألن��ه ليس لهم أس��وة إال ابليس 
: »ال يجدون  للعين«.. مضيفًا ا
ن  يلقو و ال  إ يث  للحد سبة  منا
بالفشل كل الفشل على ما مضى، 
وال يتكلمون بشيء إال ويشترطون 
رحيل علي عبداهلل صالح وأسرته، 
وكأنهم أت��وا فقط ليصفوا علي 
عبداهلل صالح، أما ما تبقى من 
األمور األخرى فال عالقة لهم بها 

مع أن فشلهم واضح«.
مواصاًل: »ال��وزراء المحسوبون 
مة  لحكو ا ف��ي  ك  لمشتر ا على 
يفسدون وال يصلحون، ويكثرون 
الفحش والتفحش وال يصمتون، 
في حين أن نصف الحكومة اآلخر 
من المؤتمر وحلفائه في حالة 
من االنكسار.. ينجزون مهامهم 

ويصلحون ويصمتون« .
وتساءل قائاًل: »علي عبداهلل 
صالح سلم لهم السلطة وانتهى.. 
فهل من األخالق أن يظلوا بعده 

بهذه الطريقة؟!!
وكشف عبدالجبار سعد )الذي 
كان شغل منصب وكيل مصلحة 
جمارك المنطقة الغربية خالل 
العام 2010 م وق��دم استقالته 
منها احتجاجًا على تدخل علي 
محسن األحمر في كل ما يختص 
بالمنطقة الغربية حتى ما يتعلق 
بالجمارك( في حوار صحفي عن 
حجم األموال المنهوبة من أراضي 
وع��ق��ارات وأم���وال واألش��خ��اص 

والجهات التي قامت بنهبها .
وتابع قائاًل: »إننا لو بحثنا عن 
أم��وال الشعب المسروقة طوال 
أكثر من نصف ق��رن لوجدناها 
في خزائن الفاتحين الجدد وفي 
ل��ل��واء علي محسن  ا مقدمتهم 
صاحب الحروب الستة الذي وقف 
ضد علي عبداهلل صالح عندما 
أعلن إيقاف الحرب في صعدة«.. 
مذكرًا بأن علي محسن هو الذي 
قاد الحرب ضد الجنوب وفريقه 
م��ن المشائخ وال��ك��ه��ان، وذل��ك 
في إش��ارة إلى الجناح العقائدي 
لحزب اإلص��الح وف��ي مقدمتهم 
عبدالمجيد الزنداني وعبدالوهاب 
الديلمي صاحب فتوى تكفير أبناء 

الجنوب عام 1994م.
وأضاف المفكر عبدالجبار سعد 

بأن علي محسن صرح أكثر من 
م��رة بأنه ك��ان الرجل األول في 
فترة حكم علي عبداهلل صالح.. 
مستغربًا كيف يتحول مَنْ ظل 
يتباهى بأنه كان الشخص األول 
أو الثاني في الحكم بين عشية 
وضحاها إلى ناشر ومصلح مزكيًا 
وأردف  نفسه بطريقة عجيبة. 
قائاًل: »إننا حين نمر في الشوارع 
ال ن��رى ع��م��ارات علي عبداهلل 
صالح وال أراض��ي��ه وال )اآلك��ام( 
التي نهبها من حق الدولة وباعها، 
وال بنوكه وال أسواقه، لكن كل 
الناس يعرفون أن البنك الفالني 
واألرض��ي��ة الفالنية وال��ع��م��ارة 
الفالنية لمن ملكوا األرض ومن 
عليها وباألخير يقولون لنا اليوم 

النظام السابق!!«.
وف��ي إش���ارة إل��ى ح��زب تجمع 
اإلصالح قال عبدالجبار سعد: »إن 
القوى الدينية في اليمن باتت 
تقول لألمريكان نعم في كل 
شيء وفتحت لهم األب��واب كلها، 
وان األمريكان مع ذلك ال يزالون 
يطالبون بالمزيد فيما ال يزال 
اإلخوان يقدمون لهم المزيد من 

التنازالت«.
وأض���اف: »تخيل في موضوع 
لهم  يسلمون  ل��ي��وم  ا لهيكلة  ا
كشوفات دقيقة بكل األسلحة التي 
تملكها الدولة.. هناك من يبحث 
منذ سنوات عن هذه المعلومات 
ولم نكن نتوقع الوصول إلى هذا 

الحد«.
وأب��دى عبدالجبار سعد عدم 
تفاؤله بالحوار الوطني كون أمريكا 
تريد أن تفرض رؤاها.. مشيرًا الى 
أن الكثير من أعضاء لجنة الحوار 
ليسوا مفكرين وال علماء وال وجهاء 
»فهل من الممكن ان يصنع هؤالء 

مستقبل اليمن؟!!«.

خطف فنلنديين ونمساوي من وسط العاصمة


