
ـــد رئيس    أك
حــــكــــومــــة 
ـــف  ـــري ـــص ت
األعمال الدكتور علي 
ــور عضو  ــج مــحــمــد م
عم  د مة  لعا ا للجنة  ا
المطلق  لــحــكــومــة  ا
للعمال والعامالت في 

بالدنا.
وأشار الدكتور مجور 
ــوره أمــس  ــض ـــدى ح ل
االحتفال بعيد العمال 
العالمي بصنعاء بدور 
ــي تشييد  الــعــمــال ف
الحديث  اليمن  بنيان 
ومـــســـانـــدة مــســيــرة 

التنمية.
وقال مجور: نحتفل 
معاً ياعمال وعامالت 
اليمن بهذه المناسبة 
ــا تشهد  ــالدن فــيــمــا ب
ظرفاً استثنائياً ومعقداً 

أخطر ماينطوي عليه 
هو تلك المآالت التي 
تهدد االنــجــازات التي 
كم  د بجهو تحققت 
اليمنيين  وجهود كل 
الـــشـــرفـــاء، تنموية 
ــدد  ــه وحـــضـــاريـــة وت
السياسي  لــبــنــيــان  ا
لليمن  والديمقراطي 

الحديث.
وأوضح مجور : وفيما 
د  جهو جميعاً  قب  نتر
الـــوســـاطـــات الــخــيــرة 
لالشقاء في دول مجلس 
التعاون الخليجي لحل 
األزمـــة السياسية في 
بالدنا، نأمل ان يحتكم  
ــقــاء  ــل ـــي ال االخــــــوة ف
الــى منطق  المشترك 
العقل والحكمة ويلتزموا 
ها  ر عتبا با ة  ر د لمبا با

منظومة كاملة.

علي عبداهللا صالح لم يأت به رئيساً لليمن   
انقالب أو لم يصعد إلى السلطة على ظهر 
دبابة وإنما جاء تلبية لرغبة وإرادة الجماهير 
وتعبيراً عن ثقتها بقدرته وحكمته في قيادة الوطن 
وتجاوز به كل التحديات واألخطار والمحن وكانت في 
هذا السياق االنتخابات الرئاسية والمحلية عام ٢٠٠٦م 
والتي شاركت فيها كل القوى السياسية وفي الصدارة 
أحزاب اللقاء المشترك وشهد العالم بتنافسها وحريتها 
ونزاهتها العالم كله وأشاد بها المجتمع الدولي وقادة 
الدول الديمقراطية المتقدمة وبالشفافية التي اتسمت 
بها والنتائج التي أسفرت عنها والمتجلية في أن الغالبية 
العظمى من أبناء شعبنا قد منحوا ووجدوا الثقة لفخامة 
االخ الرئيس في هذه االنتخابات ليكون رئيساً لليمن 
لفترة تمتد حتى العام ٢٠١٣م ورغم أن أحزاب اللقاء 
المشترك انطالق مشاركتها الفاعلة فيها ملزمة بنتائجها 
اال أن أفعالها وممارساتها بينت بشكل قاطع أن تلك 
االحزاب خلصت الى قناعة مغايرة وهي تتمثل في اعتبار 
النهج التآمري االنقالبي هو الذي سيوصلها الى السلطة 
وأحداث تفتعل االزمات وتثير الفتن وتشعل نيرانها سعياً 
منها الستثمار نتائجها في مشروعها االنقالبي رافضة كل 
الجهود والمبادرات ودعوات الحوار مع المؤتمر الشعبي 
وحلفائه حتى تلك التي تم التوافق حولها واالتفاق 
عليها وحرصاً من االخ الرئيس على وحدة الوطن وأمنه 
واستقراره استمرت الجهود الجادة والصادقة لحل كل 
القضايا والمشاكل على طاولة الحوار لكنها جميعها 
قوبلت من قبل أحــزاب المشترك وقيادته بالمناورة 
والهروب وبالرفض والعناد والمكابرة، ومع ذلك لم تتوقف 
المبادرات من االخ الرئيس مقدماً فيها التنازالت من أجل 
الوطن وحاضر ومستقبل ابنائه، لكن ظل المشترك 
يصر على نهجه االنقالبي، واعتقد أن االحداث التي هبت 
رياحها على المنطقة العربية في اآلونة االخيرة ستحقق 
له غايته ومثلما تعامل مع مبادرات االخ الرئيس وكل 
االصوات الوطنية المنادية بالحوار تعامل مع مبادرة 
االشقاء ومجلس التعاون الخليجي التي وافق عليها 
االخ الرئيس والمؤتمر الشعبي العام باعتبارها تعكس 
وعي االشقاء بالتحديات والمخاطر على اليمن ومنطقة 
الجزيرة والخليج إذا ما انزلق اليمن الى الفوضى والفرقة 
والتمزق ومنذ اطالق االشقاء لمبادرتها اتسمت مواقف 
المشترك بتوزيع األدوار والمراوغة والخداع في هذا 
المنحى جاءت موافقتهم الظاهرية مبطنين الرفض 
الى التفاصيل والشكليات حول التوقيع على المبادرة 
التي قبل بها االخ الرئيس منذ بداية إعالنها كمنظومة 
متكاملة فلم يتوقف عند تلك التفاصيل وهو ملتزم بها 
بهذه المعاني والــدالالت، فالمطلوب ليس من وكيف؟ 
سيتم التوقيع عليها بل االلتزام ببنودها وتهيئة االجواء 
والمناخات لتنفيذ آليتها، وهذا يتطلب رفع االعتصامات 
ووقف المظاهرات وما يصاحبها من غوغاء وأعمال شغب 
وتخريب وإقالق للسكينة العامة والسلم االجتماعي 
والوئام االجتماعي الذي بدونه ال يمكن لليمن الخالص 
من محنته والخروج من أزمته و صون وحدته وأمنه 
واستقراره ومواصلة مسيرة نمائه وتقدمه وازدهاره.. 
هنا يكمن جوهر القضية وليس في وضع العربة أمام 

الحصان وترك التفاصيل تفشل مبادرة االشقاء.
إن من المهم في هذا كله االشارة الى أن االخ الرئيس 
ملزم بمطالبة الجماهير اليمنية له بعدم التخلي على 
الثقة التي منحته في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة اال 
عبر صناديق االقتراع لكنه من موقع استشعار المسؤولية 
الوطنية الحريصة على اليمن ووحدة أبنائه الوطنية وعلى 
استقرار المنطقة قبل بجهود االشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي ووافق على مبادرتهم، فال يجب أن تترك هذه 
المبادرة تذهب أدراج الرياح بسبب إصرار أحزاب اللقاء 
المشترك على الشكليات التي غايتها إفشال جهود االشقاء 
المخلصة الصادقة النابعة من حرص اخوي أكيد على 
اليمن ووحدته وأمنه وازدهاره الذي هو جزء ال يتجزأ من 

استقرار وازدهار جميع دول منطقة الجزيرة والخليج.

تعطيل المشترك
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رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

المتخاذلون والمفرطون 
في مبادئهم ال يشرف 

الوطن والمؤتمر 
انتماؤهم إليه..
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رؤية

كلمة 

الرئيس لن يستقيل إذا استمرت االعتصامات والتمرد
أكـــد فــخــامــة األخ علي   

ــح رئيس  ــداهللا صــال ــب ع
الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي على تنفيذ بنود المبادرة 
الخليجية كمنظومة متكاملة وبما 
الغايات  يضمن نجاحها وتحقيق 
المنشودة منها، وذلك خالل ترؤسه 
اجتماعاً موسعاً السبت بحضور األخ 
المناضل عبدربه منصور هادي 
لنائب  ا الجمهورية  رئيس  نائب 
الشعبي  المؤتمر  لرئيس  األول 
العام األمين العام، ضم األخــوة 
أعضاء اللجنة العامة وأعضاء الهيئة 
الوزارية وأعضاء كتلتي المؤتمر في 

مجلسي النواب والشورى.
وجدد رئيس الجمهورية حرصه 
على كل ما من شأنه تجنب إراقة 
الــدمــاء وصيانة مكاسب الوطن 
وإنجازاته والمصالح الوطنية العليا.

وأشــــار إلـــى أن أحــــزاب اللقاء 
المشترك ظلت تعمل على التصعيد 
وزرع العراقيل والصعاب من أجل 
إفشال المبادرة الخليجية وآخرها 
ما تم يوم الـ٢٧ من أبريل الماضي، 
عندما قامت العناصر التابعة ألحزاب 
المشترك باالعتداء على الشباب 
المؤيدين للشرعية  المعتصمين 
الــدســتــوريــة فــي مدينة الــثــورة 
الرياضية، إلى جانب خلق المزيد من 
أجواء التوتر واالحتقان التي تزيد من 

التداعيات وتفاقم األزمة.
وأكــد المشاركون في االجتماع 
وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية 
بزعامة فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية في كل ما 
يحقق مصلحة الوطن ويصون أمنه 

واستقراره ووحدته.
تفاصيل ص٢

أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي يزور صنعاء مجدداً

ـــت   ـــن ـــل أع
ــــة  ــــان األم
ـــة  ـــام ـــع ال
ــاون  ــع ــت لــمــجــلــس ال
األمين  ان  لخليجي  ا
الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الدكتور عبداللطيف 
الزياني سيصل صنعاء 
إلزالـــــة الــمــعــوقــات 
التي التــزال تعترض 

التوصل التفاق نهائي فيما يتصل باألوضاع 
في بالدنا.

جاء ذلك خالل اجتماع استثنائي لــوزراء 
خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي 
عقد في الرياض أمس وعبر عن أمله في ازالة 

تلك المعوقات.
وقد استعرض االجتماع مستجدات األزمة في 
بالدنا في ضوء الزيارة األخيرة التي قام بها 
الزياني لصنعاء ونتائج االتصاالت التي أجراها 
مع فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام والتحالف 

الوطني الديمقراطي واللقاء المشترك.

رئيس الجمهورية يؤكد لقادة دول الخليج أن المبادرة غير قابلة لالنتقاء والتجزئة

جرائم خاليا 
ساحة التغرير

حادثة االربعاء 
تفضح سلمية 

المشترك..!!
سلمية يا مسيلمة!!

27 أبريل..
 بال ديمقراطية.. 

ومناسبة يوم دموي

قصة اِّـسن الذي أفرتسته ضباع اِّـشرتك

د. اإلرياني: ما تناقلته وسائل اإلعالم حول مداخلتي
 في نادي مدريد للصحافة قد جرى تحريفها

البركاني ينفي مزاعم المشترك عن رفض الرئيس التوقيع على المبادرة الخليجية

أكد المكتب اإلعالمي للدكتور   
عبدالكريم اإلرياني المستشار 
ية  ر لجمهو ا ئيس  لر سي  لسيا ا
النائب الثاني لرئيس المؤتمر أن ما تناقلته 
بعض وسائل اإلعــالم ومــن بينها قناة 
«الجزيرة» وبعض المواقع االليكترونية 
من مداخلته التي قدمها في نادي مدريد 
للصحافة حول ثورة الشباب قد تم تحريفه 
من قبل من ترجموا تلك المداخلة والتي 

كانت باللغة االنجليزية.

مشيراً إلــى أن الدكتور اإلريــانــي لم 
يشر في المداخلة إلى فخامة األخ رئيس 
الجمهورية ونظامه، وأن ما قاله هو أن ثورة 
الشباب خلقت رؤية لتغيير النظام الرئاسي 
في اليمن إلى نظام برلماني، على غرار 
ما هو قائم في بعض الدول ومن بينها 
أسبانيا وألمانيا، وهو ما تضمنته المبادرة 
التي أعلنها رئيس الجمهورية في المؤتمر 
الوطني العام األول في العاشر من مارس 

المنصرم بصنعاء.

أكد الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر  
الشعبي العام أن الرئيس علي عبداهللا صالح أبدى كامل 
االستعداد للتوقيع على المبادرة الخليجية سواًء بعد 
توقيع ممثل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وأحزاب 
المشترك أو أن يذهب المشترك للتوقيع في الرياض ويعود أمين 
عام مجلس التعاون الخليجي بالوثيقة إلى الرئيس لتوقيعها أو أن 
تنقل مراسم التوقيع إلى صنعاء ويتم التوقيع من قبل الجميع في 
صنعاء بحضور رئيس دورة مجلس وزراء الخارجية الشيخ عبداهللا بن 
زايد وسيوقع الرئيس علي عبداهللا صالح مع المشترك عن المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه ويوقع رئيس أحزاب المشترك الدكتور ياسين 

سعيد نعمان عن المشترك وشركائه.وأضاف البركاني في تصريح أدلى به أمس 

األول ان أمين مجلس التعاون ابدى استحسانه التوقيع في صنعاء 
وسيبلغ وزراء خارجية مجلس التعاون.

وأكد البركاني أن ما صدر عن اللقاء المشترك من أحاديث لوسائل 
اإلعالم األجنبية من أن الرئيس رفض التوقيع ال أساس له من 
الصحة كون الرئيس علي عبداهللا صالح والمؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه مع المبادرة منذ إعالنها ومتمسكين بتنفيذها متكاملة 
بجميع بنودها واآللية التنفيذية لها حرصاً من الرئيس علي عبداهللا 

صالح على تجنيب اليمن المشاكل.
وقال: إن الرئيس اثر اليمن على نفسه وتنازل عن حقه في 
االستمرار بالرئاسة حتى ٢٠١٣م وان المبادرة متكاملة هي غايتنا 

جميعاً بالتنفيذ وليس غير ذلك. 

:« رئيس الدائرة السياسية لـ«

قادة المشترك والمتمردون يريدون تفجير الوضع ونسف المبادرة الخليجية

وقف نشاط الحوثي والحراك هو ثمن مشاركة المشترك في الحكومة

ملتزمون بالمبادرة باعتبارها حالً لألزمة وليست تمديداً لها

على دول الخليج أن تكف عن إعطاء الضمانات والتعهدات ألحزاب المشترك باستمرار االعتصامات

االنتقال السلس واآلمن للسلطة يجب أن يكون وفق الدستور وعبر االنتخابات

أحزاب المشترك لن تلتزم بالمبادرة وستعمل على إفشالها

أكد األستاذ/ عبداهللا أحمد غانم- عضو اللجنة العامة رئيس   
الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام- أن فخامة األخ علي 
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية لن يقدم استقالته إالّ بعد أن 
تنفذ أحزاب اللقاء المشترك التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجية 
والمتمثلة بإنهاء االعتصامات وأعمال التقطع والتمرد العسكري في 
بعض وحدات القوات المسلحة ووقف نشاط الحراك المسلح والتمرد 

الحوثي وغيرها من أسباب التوتر السياسي واألمني.
وقال في حوار تنشره «الميثاق» في عددها الصادر اليوم: نحن نعلم 
جيداً أن المشترك ال يريد من كل المبادرة الخليجية إالّ استقالة الرئيس 

وهذا لن يكون لهم إالّ بتنفيذ النقطة رقم (٢) من المبادرة.
مشيراً إلى أن المؤتمر تنازل عن حقه في تشكيل الحكومة كاملة 

حتى يستطيع المشترك تنفيذ النقطة رقم (٢) من المبادرة.
موضحاً أن االنتقال السلمي السلس واآلمن للسلطة ال يعني انتقالها 
إلى المعارضة ألن هذا سيكون تتويجاً لالنقالب وإنما يجب أن تنتقل 
حسب الدستور إلى الشعب عبر االنتخابات.. وقال عبداهللا غانم: إنه 
ال معنى للمبادرة الخليجية إذا لم تمثل فرقاً شاسعاً بين ما قبلها وما 

بعدها، وأن تحل األزمة وال تكون عامالً لتمديدها.
تفاصيل ص٣

أجرى فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية اتصاالت هاتفية   
أمس بإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملك حمد بن عيسى بن 
سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، والسلطان قابوس بن 
سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، والشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير 
دولة الكويت، تناول فيها الجهود والمساعي المبذولة من األشقاء في دول مجلس 

التعاون الخليجي من أجل حل األزمة في اليمن.

وجدد فخامته ترحيبه بمبادرة األخوة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، 
مؤكداً على التعاطي االيجابي معها كمنظومة متكاملة غير قابلة لالنتقاء والتجزئة 
وترجمة كل ما جاء في بنودها بنداً بنداً وبحسب أولوياتها، وينفذ البند التالي بعد تنفيذ 
البند الذي سبقه وبما ال يتنافى مع دستور الجمهورية اليمنية وبما يكفل إنهاء األزمة 

التي افتعلها االنقالبيون والمأزومون لجر الوطن الى الفتنة والصراع.
 وتطرق فخامة رئيس الجمهورية الى ما يتعرض له العالم العربي من أخطار تحدق 
به من هنا وهناك تحت ذرائع ومبررات واهية بما يتطلب من الجميع اليقظة إلحباط 

أية محاوالت لزعزعة األمن واالستقرار في الوطن العربي.

الرئيس: أحزاب المشترك تضع العراقيل 
إلفشال المبادرة الخليجية

ماليين اليمنيين يجددون رفضهم لالنقالب في جمعة الشرعية الدستورية

أكد ماليين اليمنيين الذين احتشدوا في ميدان السبعين   
والتحرير وميادين وشوارع وأحياء صنعاء ومختلف المحافظات 
في جمعة الشرعية الدستورية، تأييدهم للقيادة السياسية 
ورفض محاوالت االنقالب عليها ومشاريع االنزالق بالوطن نحو ويالت 
الفتن والشقاق والتشرذم والشتات، وتمسكهم باألمن واالستقرار 

ودعمهم للحوار الوطني الشامل.
واستنكرت الجماهير المليونية استمرار أحزاب اللقاء المشترك 
في عرقلة الوصول الى حوار وطني جاد ومسئول بغية اخراج الوطن 
من أزمته الراهنة، بتعمدها مواصلة نهج المغامرة والمقامرة للسير 
بالوطن نحو فوهة بركان الفتن ومايسمى بــ«الفوضى المنظمة» في 
اطار مخطط تآمري يستهدف تقويض أمن اليمن واستقراره ووحدته 

وشرعيته الدستورية.
إلى ذلك أكد فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام في كلمته تمسكه بالشرعية الدستورية وفاًء 
لجماهير شعبنا الرافض رفضاً كامالً للعمليات االنقالبية على الحرية 

والديمقراطية والتعددية السياسية.
وقال فخامته : هذه الحشود الماليينية الهائلة للمواطنين الذين 
توافدوا من جميع محافظات الجمهورية وهذه هي جماهير ٢٠١١م 

تظهر من جديد مثلما ظهرت في ٢٠٠٦م.
ودان رئيس الجمهورية وبشدة الحادث الذي حصل عصر يوم االربعاء 
الماضي عندما تحرك المتظاهرون من حي الجامعة الى مدينة الثورة 
الرياضية ليحتلوها ويعتدوا على المعتصمين المؤيدين للشرعية 

الدستورية.
من جانبه أكد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر ان المتآمرين على الوطن اليمني اليوم سوف لن 
يحصدوا سوى خيبة األمل وسوف تتحطم مؤامراتهم على صخرة 
الصمود الوطني وااللتفاف الشعبي حول فخامة االخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية ممثالً للشرعية الدستورية وحامياً لالنجازات الوطنية 

التي تحققت على مدى عقود خمسة مضت.
تفاصيل ص٦-٧

بالدنا تحتفل بعيد العمال العالمي

مجور : نحتفل بعيد العمال وكل 
انجازات الوطن مهددة بالخطر

منتسبات جامعة ذمار يدشن 
حملة لمقاطعة سبأفون 

نظمت عدد من منتسبات جامعة ذمار أمس مهرجاناً نسوياً تكريمياً  
لمنتسبي األجهزة األمنية بكليات الجامعة، بالهدايا الرمزية ومصاحف 

القرآن الكريم. 
 وأكدت نجالء العزي منسقة المهرجان أن ما تمر به اليمن من تحديات يؤكد أهمية 
دور منتسبي المؤسستين العسكرية واألمنية في تعزيز األمن والسكينة العامة و 
الدفاع عن امن الوطن واستقراره ووحدته والوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية..
وعلى هامش المهرجان أطلقت عدد من منتسبات جامعة ذمار مبادرة إلحراق 
الشرائح الخاصة بشركة سبأفون للهاتف النقال احتجاجا على مواقف إدارة الشركة 
في إذكاء نار الفتنة بين أبناء الشعب اليمني وممارسات الشركة في التجسس على 

مشتركيها. 

إرهابيو المشترك يقتحمون 
منزل الداعية القليصي  

تعرض منزل الداعية  
ــي  ــص ــي ــل ــق شــــــرف ال
لــالقــتــحــام مـــن قبل 
عناصر اإلخوان المسلمين وأحزاب 
اللقاء المشترك وذلك بعد عصر 
الجمعة عقب إلقائه خطبتي الجمعة 

في جامع الصالح. 
وذكرت المصادر إن تلك العناصر 
لرئيسية  ا بة  لبوا ا بكسر  قامت 
للمنزل ومن ثم اقتحامه وإتالف 
وتكسير جميع األبـــواب وكــل ما 
بداخله من مواد ومحتويات مستغلة 
عدم وجــود ساكنين في المنزل 
نتيجة المضايقات المتكررة التي 
يتعرض لها الشيخ القليصي من 
عناصر المشترك وعدم السماح له 

بالوصول الى منزله.
ــذا االعــتــداء  ــى ان ه مشيرة ال
وقــع بعد أن كــان الداعية شرف 
القليسي قد تلقى في وقت سابق 
ية  لجسد ا لتصفية  با ت  ا يد تهد
عقب إلقائه خطبتي جمعة اإلخاء 
تأييدا للشرعية الدستورية في 
ميدان التحرير في األول من أبريل 

المنصرم.

ضبط 4 نساء  إصالحيات 
يحملن أسلحة بتعز

ضبطت الشرطة النسائية في النقطة األمنية للمدخل   
الشرقي لمحافظة تعز أربع نساء قدمن من مدينة القاعدة 
بمحافظة إب وبحوزتهن أسلحة نارية مسدسات مخفية في 
حقائبهن. وكشفت المعلومات أن النساء كن في طريقهن إلى ساحة 
االعتصام بمدينة تعز وأن األسلحة كانت مرسلة لقيادات من جماعة 

االخوان الموجودين في ساحة اعتصام بمحطة صافر.
الجدير بالذكر ان قيادات االخوان عمدت خالل األيام الماضية إلى 
ادخال األسلحة المتنوعة إلى ساحة االعتصام بطرق وأساليب مختلفة 
في إطار خططها التصعيدية الهادفة لزعزعة األمن واالستقرار 

بمحافظة تعز.

اختطاف 150 شاباً في ساحة االعتصام
ــحــو ١٥٠   ــرض ن ــع ت

لناشطين  ا من  باً  شا
الحقوقيين المستقلين 
ي  صر للنا لمنتمين  ا بــعــض  و
واالشتراكي لالختطاف من ساحة 
االعتصام امام جامعة صنعاء علي 
ايدي مليشيات لجنة النظام التابعة 
لجماعة اإلخوان المسلمين بتهمة 
ارتــكــاب مخالفات مختلفة وتم 

إيداعهم سجن الفرقة.
من جانب آخر انسحب معظم 
الناصريين مــن ساحة  الشباب 
االعتصام في تعز , بعد التصريحات 
التي ادلى بها حسن زيد ووصف 
أبناء تعز بأصحاب البنطلونات 
ورفضه الي دور للشباب , باالضافة 
الى سيطرة طالبان االصالح على  

ساحة االعتصام.


