
أعلن أكثر من ثالثة آالف من شباب  
استعدادهم  لمهجر  ا في  ليمن  ا
للعودة إل��ى الوطن للدفاع عن الشرعية 

الدستورية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وأجمع شباب اليمن المغتربين في بعض 
دول الخليج على تأكيد وقوفهم خلف القيادة 
السياسية بزعامة األخ علي عبد اهلل صالح 
رئيس الجمهورية ودعمهم ومباركتهم لكل 
المبادرات المقدمة من فخامته لحل األزمة 

الراهنة.
وح��ذروا - في ح��وارات مقتضبة أجرتها 
الميثاق معهم عبر صفحات الفيس بوك - من 
دعاة الفتنة ومن تسول لهم أنفسهم اإلضرار 
بأمن واستقرار ووح��دة الوطن والشعب 

ومحاولة االنقالب على الديمقراطية.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

االثنين : 28 / 3 / 2011م 
 الموافق :23 / ربيع ثاني / 1432ه� 

العدد: )1548( شباب21

 ماجد عبد الحميد

لعل الشيء الوحيد الذي   
أح��زاب  تعرفه وتفهمه 
اللقاء المشترك تمام المعرفة 
، هو حجمها في الشارع وبين 
الجماهير ،ف��ا حضور لها وال 
قاعدة تستند إليها ، ولسنا هنا 
في حاجة إلي التذكير بحاالت 
ال��س��ق��وط المستمرة الح��زاب 
المحطات  المشترك ف��ي ك��ل 
االنتخابية التي مرت بها بادنا 
وت��أك��د لهم م��ن خالها مدى 
حجمهم بين الجماهير ،وإذا ما 
تجاوزنا ذلك  المثال  الديمقراطي 
وال��ح��ي ال���ذي يظهر بوضوح  
خ��ي��ارات الشعب ال��ت��ي أقصي 
اللقاء المشترك  فيها أح���زاب 
وباعترافهم هم ، فدعونا نسوق 
مثااًل أخر، يؤكد بما ال يدع مجاال 
للشك م��دى حالة التقزم التي 
تعيشها أح��زاب المشترك بين 
جماهير الشعب صاحبة السند 
األساسي لمنح شرعية هذا الحزب 
او ذاك،والمثال العملي والواقعي 
هو أن قيادات المشترك ظلت 
خال السنوات الماضية تهدد 
بهبة شعبية وبإخراج الجماهير 
إلي الشارع وأعلنت ذلك صراحة، 
لكنها سجلت فشا ذريعا وادركوا 
تمام اإلدراك أن الشارع ليس 
طوع أياديهم وال يأتمر بإمرتهم.
المؤتمر  يستجدون  فانطلقوا 
وبكل رقة وادب أن يتحاور معهم 
وان يناقشهم وهو ماحدث بالفعل 
،لكنهم اس��ت��م��رءوا المراوغة 
والتنصل عن العهود واالتفاقات، 
ألن��ه��م ف��ي ح��ال��ة ضعف كانوا 
اليقرون بها حتى  خرج بعض 
عقائهم ليقروا بتلك الحقيقة. 
مع تغيرات المشهد علي الساحة 
ب  لشبا ا م��ن  عة  جما ر  بظهو
معتصمة  و ة  هر متظا جت  خر
رافعة شعارات ومطالب بعضها 
حقيقي ومستحق أواله رئيس 
الجمهورية والحكومة حقه من 
الرعاية واالهتمام،عندها تجلت 
انتهازية أحزاب اللقاء المشترك 
ك��ال��ع��ادة ف��ي أوض���ح صورها 
وبمساٍع حثيثة لركوب موجة  
تهم  تظاهرا وتجيير  لشباب  ا
ومطالبهم لمصالحهم مسجلين 
الغباء  بذلك حالة جديدة من 
في  لمستحكم  ا و لمستمر  ا

نفوسهم وعقولهم المريضة.
ونحن هنا ال نطالب  اليوم من 
قيادات المشترك أن تستفيق من 
أحامها وحالة الوهم التي تعيش 
فيها ، فاأليام القادمة كفيلة 
بذلك ، لكننا نطالب كما طالب  
فخامة األخ رئيس الجمهورية  
والمؤتمر الشعبي العام أن يرتقوا 
إل��ي مستوى التحدي في أهم 
ص��ورة والمتمثل في االحتكام 
لصناديق االق��ت��راع ويمارس 
الجميع حقوقهم الديمقراطية 
بكل شفافية  ومسؤولية ولتكن 
هي الحكم الفصل ليعرف كل  
قدر نفسه وحجمه في الساحة 
وبين الجماهير صاحبة الحق في 
تحديد اختياراتها وبمن ينوب 
عنها ويمثلها في التشريع والحكم 
وفي األداء التنفيذي ال أكثر وال 

اقل.

  أحمد عبد العزيز

أوهام
 كارثية

التعاونيون الزراعيون يدعون 
لالحتكام للشرعية الدستورية

غرفة تجارة إب تدين 
أعمال الفوضى

نقابة المهن الطبية يؤيدون الشرعية 
وتلبية مطالب الشباب

أبناء إب يحذرون من
 إثارة الفتنة

دع��������ت   
ال��ح��رك��ة 
التعاونية الزراعية 
د  تحا ال با ممثلة 
التعاوني الزراعي 
الخيرين والعقاء 
من أبناء الوطن 
ال���ى االح��ت��ك��ام 
للعقل والمنطق 
لوطن  ا وتجنيب 
ويات المنعطف 
ال��خ��ط��ي��ر ال���ذي 

تنجر اليه أحزاب 
اللقاء المشترك.. 
وش������ددوا على 
ض��رورة االلتفاف 
ل��ل��ح��ف��اظ على 
لعامة  ا السكينة 
واالح����ت����ك����ام 
ل���ل���ش���رع���ي���ة 
ال���دس���ت���وري���ة 
وال���ق���ان���ون���ي���ة 
لح  مصا وتغليب 

الوطن العليا.

أيدت الغرفة التجارية   
والصناعية بمحافظة 
إب مبادرة رئيس الجمهورية 
االخيرة في المؤتمر الوطني 
ودع���وة اح���زاب المشترك 

للحوار الوطني الجاد.
 ودان��ت الغرفة في بيان 
لها أعمال الفوضى والعنف 
وال��ت��خ��ري��ب ال��ت��ي ألحقت 
آث���ارًا سلبية على الوطن 

والمواطن.

أعلن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي وأعضاء نقابة  
المهن الفنية الطبية المقابلة للطب البشري دعمهم للشرعية الدستورية 
والثوابت الوطنية وأمن واستقرار الوطن والحفاظ على وحدته ونظامه الجمهوري 
ونهجه الديمقراطي التعددي والحوار من أجل التداول السلمي للسلطة عبر صناديق 

االقتراع.
وطالبوا الشباب المعتصمين وأحزاب المشترك بتحكيم العقل والمنطق والعودة إلى 
الحوار للوصول إلى التوافق الذي ينطلق من الشرعية الدستورية والقانونية انطاقًا 

من مصلحة بادنا وشعبنا، دون الخروج على الثوابت الوطنية.
ودعوا الحكومة إلى تحقيق مطالب الشباب والمواطنين بما يكفل تلبية االحتياجات 
الوظيفية والعيش الكريم.. محذرين من االستمرار في الخافات المفتعلة من أحزاب 
اللقاء المشترك، والمضي بخطوات تحافظ على المكاسب التاريخية والتنموية واألمن 

واالستقرار والديمقراطية والخير لبادنا.

احتشد مئات اآلالف من مختلف مديريات محافظة إب الجمعة الماضية جمعة   
التسامح والسام في ساحة الميدان الرياضي بمدينة إب وبعد أداء صاة جمعة 
التسامح والسام خرج أبناء المحافظة بمسيرة جماهيرية حاشدة تأييدًا لمبادرة فخامة 
االخ المشير علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية الذي أطلقها في المؤتمر الوطني العام 
لكافة القوى السياسية وعلى رأسها أحزاب اللقاء المشترك ورفع المتظاهرون شعارات 
منددة بالفوضى والتخريب والعنف وداعية للحوار الوطني المسؤول، كما رفعوا صورة 
فخامة باني نهضة اليمن الحديث فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
محذرين في الوقت ذاته أحزاب اللقاء المشترك من إثارة الفتنة بين أبناء يمن االيمان 
والحكمة مؤكدين الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في التصدي لانقابيين 
على الشرعية الدستورية، وتحولت المسيرة الجماهيرية الحاشدة شوارع مدينة إب وكان 
في مقدمة المشاركين فيها السلطة المحلية وقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني ومختلف الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب 

والمواطنين من أبناء المحافظة.

شباب اليمن في المهجر:

مستعدون العودة للوطن دفاعًا عن الشرعية
م��ؤك��دي��ن 
ت��م��س��ك��ه��م 
ب�����األخ علي 
ع����ب����د اهلل 
صالح رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة 
ال��م��ن��ت��خ��ب 
 ، من الشعب 
ودع��وا أحزاب 

المشترك العودة إلى مائدة الحوار وتحكيم 
العقل والمنطق للحفاظ على أمن واستقرار 

الوطن ومكتسباته.
وأشاروا إلى أن  الوصول للسلطة حق مكفول 
سلميا للجميع عبر االحتكام إلرادة الشعب 
المعبر عنها من خال االنتخابات الحرة والنزيهة 
التي تعكسها صناديق االقتراع وليس عبر 
الفوضى والتخريب والمؤامرات واالنقابات التي 

تسعى إليها أحزاب اللقاء المشترك وبعض القوى الحاقدة على الوطن 
وتجربته الديمقراطية ومكتسباته.

وأعربوا عن أسفهم لما تتبناه قيادات المشترك من شعارات 
هدامة بما تسميه إسقاط النظام بالفوضى واالنقاب على الشرعية 
الدستورية والمساس بثوابت الوطن ومكاسبه التي حققها في ظل 
راية الثورة والجمهورية والوطن والديمقراطية واالنزالق بالوطن 

ووحدته نحو المجهول.
وناشد شباب اليمن في المهجر - ننشر بعضًا من أسمائهم- الشعب 
إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الرئيس، 
وتفويت الفرصة أمام االنقابيين الذين يسعون بكل إمكاناتهم إلى 

تمزيق الوطن وتفتيته.

وأعلنوا رفضهم القاطع للتخريب والفوضى واالنقاب على الشرعية 
الدستورية من قبل قيادات المشترك ودعاة التخريب واالنفصال الذين 

سفكوا دماء أبناء اليمن.
مشيرين إلى أن القوى الظامية الذين يتكلمون باسم الشعب في 
ساحات ماتسمى  باالعتصامات يمثلون الشباب وإنما يمثلون أحزابهم 
وأنفسهم، وليس لهم الحق بأن يتحدثوا باسم الشعب , وقالوا: إن 

الشعب اليمني بريء منهم.
أضافوا إن اليمنيين المغتربين في دول الخليج وباألخص الشباب 
منهم مع األمن واالستقرار ومع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية، وضد 

الفوضى والعنف والنهب واالنقابات.
مجددين تأييدهم لمبادرة فخامة األخ علي عبداهلل صالح - رئيس 

ال���ج���م���ه���وري���ة 
وال���وق���وف إل��ى 
ي  للتصد نبه  جا
لفتنة  ا ة  ل���دع���ا
والتخريب ودعاة 
الردة واالنفصال.

وع����ب����روا عن 
اس��ت��ي��ائ��ه��م من 
تصريحات الناطق 
باسم المشترك »محمد قحطان«، والتي وصفوها 
بالدنيئة، وقالوا: إنها جاءت لتكشف عن حقدهم 
الدفين على الوطن وعن مخططاتهم التخريبية التي 

يهدفون جر بادنا وشعبنا إليها.
وطالب شباب اليمن بالمهجر وزارة اإلعام بضرورة 
وضع حد للقنوات اإلعامية التي أكدوا تطاولها على 
اليمن وأمنه وإساءتها ألبنائه وتشويه سمعته أمام 
الرأي العام الخارجي وبث األحداث على غير حقيقتها 
بهدف إثارة الرعب والقلق لدى أبناء اليمن في الخارج وعلى رأس تلك 
القنوات قناتي »سهيل، والجزيرة« التي كشفت عن حقدها الدفين 
لليمن أرضا وإنسانا من خال ما بثته لمشاهد الفيديو التي تظهر 

مشاهد لتعذيب سجناء عراقيين وادعت بأنها في اليمن.
وتنشر »الميثاق« أسماء بعض من يمثل شباب اليمن المغتربين 
في دول الخليج ،وهم : خالد الزهيري، فؤاد عبد الوهاب عقيدة 
، بسام عبد العزيز، بشير صادق العشاري، صدام الجرافي، عبد 
العزيز صادق علي محجوب، عبد الملك ناجي ، معاذ عبده سعيد 
الطاهري، صاح ناجي، نبيل مقبل مسعد، ياسر الواصلي، ياسر 

حمود، نجيب مسعد.

جندي يكشف مآسي نزالئه 

معتقل سري لـ»الرعب« في الفرقة األولى

وق��ال الجندي ان��ه وأث��ن��اء قيامه 
بمهمة جوار الجامعة القديمة 

18 م������ارس ه��اج��م��ه 
عناصر  من  مجموعة 

المشترك وتجمهروا 
ع��ل��ي��ه وق���ام���وا 

نه  تلفو بنهب 
وم���س���دس���ه 
ورب���ط عنقه 
ب������ش������ال و 
أخ����ذوه على 

سيارة إسعاف 
إل��ى سجن جوار 

معة  لجا ا م��س��ج��د 
الجديدة , وأض���اف » 

انه وجد مجموعة كبيرة 
من المحتجزين وانهم كانوا 

ينادون عليهم » بالقتلة » كما قاموا 
بتصويرهم والتعريف بأسمائهم أمام كاميرات 

وكان بعض المحتجزين قد ظهر عليهم 
آث���ار التعذيب وال��ض��رب على 

وجوههم .
وذكر الجندي انه وفي 
منتصف ليل الجمعة 
ق�����ام ع��ن��اص��ر 
ال��م��ش��ت��رك 
بربط أيدهم 
ب��ك��ل��ب��ش��ات 
ستيكية  با
ورب�����������ط 
اف����واه����ه����م 
بلصقة ونقلوهم 
عبر سيارات اإلسعاف 
إل��ى مقر الفرقة األول��ى 

مدرع .
وزاد بالقول » انه عندما ادخل 
سجن الفرقة في البدروم وجد جندي من 
األمن المركزي وعند سؤاله عن سبب حجزه قال 

انه ضمن مجموعة الشغب التابعة لألمن المركزي 
وقاموا بحجزه وقلع بدلته العسكرية » الميري » 
وتلبيسه زي مدني واخذ الصميل الذي كان بيده 
والبطاقة الخاصة به واتهموه بأنه ضمن القتلة ».

وتحدث الجندي عن بعض السجناء في سجن 
الفرقة األولى مدرع , وقال انه وجد شخص آخر 
فأفاد بأنه كان يسأل عن باصات التحرير فقاموا 
باخذه وحجزه واتهامه بنفس التهمة , وقال انه 
وجد أيضا شخص آخر من أبناء حارة الجامعة والذي 
بدوره أفاد إن منزله كان يحترق وخرج يستجير كون 
منزله يقع جوار منزل محافظ المحويت في الدائري 
اال انه فوجئ باتهامه وضربه ضربا مبرحا من قبل 

عناصر اللقاء المشترك ».
وأض��اف انه مع اختاطه مع السجناء من أفراد 
الفرقة األولى مدرع وجد بعضهم محجوزين بسبب 
ساح او مخالفات منذ الحرب السادسة بصعده 
, وقالوا انهم باعوا أسلحتهم ولهم أكثر من سنة 
وبدون رواتب , ذكر الجندي انه وجد ايضا أفرادًا من 
االستخبارات العسكرية الذين قاموا باختطافهم يوم 
الجمعة و آخر يوم االثنين وان األخر احضروا وهو 
معصوب العينين ومنعوا السجناء من الحديث معه .
وحول خروجه من السجن , قال ان اللجنة التي 
يرأسها النائب العام قامت يوم السبت 19 مارس 
بالتحقيق مع المحتجزين بسبب إطاق النار وفي 
يوم الجمعة 25 م��ارس قاموا بإطاق سراحه 
بضمانه حضورية حين الطلب لعناصر اللقاء 

المشترك وإنهم رفضوا إرجاع مسدسه وهاتفه .

افاد احد جنود النجدة الذين تعرضوا لالحتجاز غير القانوني من قبل عناصر ما يسمى اللجنة األمنية  
التابعة ألحزاب اللقاء المشترك في اعتصام الجامعة ان لدى المعتصمين سجنًا كبيرًا جوار جامع الجامعة 
الجديدة ويحتجزن فيه عدد كبير من المواطنين وبعضهم يتعرض للتعذيب , مشيرا الى انه وبعد نقله الى سجن 
الفرقة األولى مدرع وجد في السجن احد جنود فض الشغب من األمن المركزي الذين اختطفه عناصر المشترك 
يوم الجمعة قبل الماضية وقاموا بسلبه العصا التي يحملها و بدلته العسكرية وبطاقته العسكرية وتصويره 

على انه احد المشتركين في مجزرة الجمعة قبل الماضية.


