
المجلس  ويأتي تحذير 
األمنية  للجنة  وا لمحلي  ا
ب��ع��د ان ش��ه��دت مدينة 
تعز ي��وم األرب��ع��اء أحداثًا 
تخريبية مؤسفة قامت بها عناصر 
مسلحة ت��اب��ع��ة ألح����زاب ال��ل��ق��اء 
المشترك في تصعيد خطير مس 
معيشة وحياة المواطنين متجاوزة 
األزم��ة السياسية وم��ه��ددة السلم 
االجتماعي في المحافظة.. وصرح 
مصدر مسئول في السلطة المحلية 
بمحافظة تعز أن ميلشيات المشترك 
أقدمت على إغالق شوارع مدينة تعز 
باألحجار وبراميل جمع المخلفات 
واألخشاب وتحطيم أعمدة اإلن��ارة 
وخلع البالط من األرصفة وإح��راق 
اإلطارات في الشوارع وقطع طرقات 
واقتحام مدارس وإخراج الطالب من 
قاعات االختبارات وتعطيل مصالح 
المواطنين.. كما قامت تلك العناصر 
بتهديد أصحاب المحالت التجارية 
وإج��ب��اره��م على إغ��الق محالتهم 
بالقوة واالعتداء على كل من يحاول 
مزاولة نشاطه التجاري، كما حاولت 

اقتحام مكتب الخدمة المدنية وإثارة 
الرعب وال��خ��وف والهلع واالع��ت��داء 
على طالبي التوظيف والموظفين 
وإجبارهم على الخروج بالقوة.. وأشار 
المصدر إلى أن هذه العناصر حاولت 

اقتحام شركة النفط واالعتداء على 
موظفيها كما قامت باالعتداء على 
قسم شرطة ال��ج��دي��ري بالقنابل 
الحارقة، وقد تصدى لهم رجال األمن 
المتواجدون مما أدى إل��ى إصابة 

9 من الجنود و3 من المهاجمين.. 
وحذر المصدر من مغبة تطاول هذه 
العصابات والسير في غيها.. مؤكدًا 
أن رجال األمن والمواطنين لن يألوا 
جهدا في التصدي لمثل هذه األعمال 
اإلجرامية التي تهدد أمن واستقرار 
المجتمع.. وأش��اد المصدر بجهود 
المواطنين ورجال األمن في التصدي 
لهذه األعمال التخريبية والهادفة إلى 
تحويل تعز إلى محرقة.. مهيبًا بأبناء 
المحافظة إلى ترجيح العقل وعدم 
االنجرار خلف تلك الدعوات واألعمال 
التي تسيئ إلى أبناء محافظة تعز.. 
هذا وقد أثارت هذه األعمال استياًء 
واسعًا لدى المواطنين حيث عبر عدد 
من المشائخ والوجاهات االجتماعية 
عن  ني  لمد ا لمجتمع  ا ت  منظما و
الشديدين  إدانتهم واستنكارهم 
لتلك األعمال اإلجرامية التي تستهدف 
تشويه وط��م��س أخ��الق��ي��ات أبناء 
محافظة تعز المعروفين بوعيهم 
ومواقفهم الوطنية المشرفة وحبهم 

للعلم والتعلم .
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إصابة 9 جنود في اعتداء طالبان المشترك على منشآت حكومية بتعز

ال ينفك اللقاء المشترك ووسائله االعالمية اثناء الحديث عن تعز إال  وزادوا في  
محاوالتهم التضليلية  اليهام الناس بأن المحافظة أضحت في قبضتهم فتارة 
يتبجحون بأعمالهم البلطجية تجاه المؤسسات الحكومية ومرافق الدولة ويعمدون 
على إغالقها ويعدون ذلك انتصارًا، وتارة أخرى يمرون في الشوارع الخلفية حيث تكثر المخازن 
الخاصة بالتجار والتي ال تفتح إال عند الحاجة إليها ويظنون ان تعز لبت مطالب العصيان المدني  
دون وعي أو إدراك منهم بأن العصيان يأتي اختياريًا وليس إجباريًا أو عبر التهديد.. هذا ما 
جعل السلطة المحلية تسخر من تلك األنباء التي تناقلتها بعض القنوات الفضائية والمواقع 
االلكترونية عن وجود عصيان مدني في مدينة تعز.. وقال المصدر إن هذه األخبار كاذبة 
وال أسا س لها من الصحة وأن مدينة تعز تشهد حركة طبيعية في كل مناحي الحياة 
وال يوجد العصيان إال في أذهان القائمين على تلك القنوات والمواقع االلكترونية التي 
دأبت على الزيف والتضليل.. ودعا المصدر القائمين على هذه القنوات النزول إلى 
شوارع المدينة وزيارة المؤسسات الحكومية لنقل حقيقة الوضع على الطبيعة بداًل 
من صياغة التقارير من داخل الغرف المظلمة وبث صور من األرشيف لمحالت تجارية 

من خارج تعز وتصوير المحالت والشوارع قبل الفجر.
وأشاد المصدر بأبناء محافظة تعز الشرفاء الذين وجهوا صفعات قوية 
لدعاة الفوضى والتخريب برفضهم العصيان وممارستهم ألعمالهم 
وحياتهم اليومية بصورة طبيعية واعتيادية.. وقد قام يوم الجمعة عدد 
من المواطنين من أفراد الشعب باقتالع السالسل وفتح أبواب المكاتب 
الخدمية التي قام أعداء الشعب بإغالقها يوم األربعاء..وال تزال هناك 
جموع من بالطجة المشترك تقوم بمناوشات  تجاه مقر المؤتمر 
الشعبي  العام بالمحافظة وإطالق الرصاص من اتجاه جولة اإلخوة 
وفندق مأرب على أمل ان ذلك سيسهل لها اقتحام المقر كما فعلت 
في قدس منتصف األسبوع الماضي وهو ما دانه المؤتمر في 
الدائرة إضافة الى تمكن حراسة مقر المحافظة من القبض على 
احد الشباب وفي جعبته عدد من القنابل والذي حاول إيهام 
الحراسة بأنه جاء لحراسة المقر ليتبين بعد ذلك ان الشاب من 
أتباع  القيادي الطالباني حمود سعيد المخالفي وكان ينوي 
القيام بعملية انتحارية لمهاجمة المقر خاصة ان طالبان 

اإلصالح قد وعدوا الشاب بمقعد في الجنة!! وكأنها ملك لهم؟! 

تعــز عصية على المشـترك

                             تنفيذي تعز يحمل المشترك تداعيات التصعيد
وقف االجتماع المشترك للمكتب 
التنفيذي ومديري عموم المديريات 
بمحافظة تعز وال��ذي عقد يوم 
العام  الخميس برئاسة األمين 
للمجلس المحلي للمحافظة محمد أحمد الحاج 
أمام تطورات األزم��ة السياسية والتصعيد 
الخطير الذي تتبناه أحزاب اللقاء المشترك 
في مدينة تعز وبعض مديريات المحافظة.. 
واستنكر االجتماع أعمال الفوضى التي تقوم 
بها ميليشيات المشترك والمتمثلة في قطع 
طرقات الشوارع وإحراق اإلطارات واالعتداء 
على المدارس وإخ��راج الطالب من فصول 
االمتحانات ومحاصرة ع��دد من المكاتب 
التنفيذية واالع��ت��داء على أقسام الشرطة 
وإقالق السكينة العامة.. وأكد األمين العام 
للمجلس المحلي بالمحافظة على ضرورة 
تضافر ك��ل الجهود إلف��ش��ال المخططات 

التآمرية لالنقالب على الشرعية الدستورية 
وأية أعمال خارجة على النظام والقانون.. 
مشيرًا إل��ى أن أع��م��ال الفوضى ل��ن تزيد 
المواطنين والوطن إال عناء.. وحمل أحزاب 
اللقاء المشترك مسؤولية تداعيات أعمال 
التصعيد سواء على الناحية األمنية أو الخدمات 
التي تقدم للمواطنين.. داعيًا قيادات أحزاب 
المشترك وفروعها بالمحافظة إلى تحكيم 
العقل واالبتعاد عن أية ممارسات خارجة 
على النظام والقانون..وحث األمين العام 
مديري عموم المديريات والمكتب التنفيذي 
على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مستوى 
األداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين 
والحرص على تسهيل وسرعة إنجاز معامالت 
المواطنين واالقتراب أكثر من هموم الناس 

والعمل على حلها أواًل بأول.

كذب مزاعم أبواق المشترك: 

مصدر محلي بتعز : المحافظ يستكمل عالجه في السعودية

التمادي في الفوضىتحذير المشترك من  
بمحافظة ح��ذر مصدر مسئول في  األمنية  للجنة  وتعرض سلميًا عن الرأي وإنما أعمال فوضوية المصدر: »إن تلك األعمال ال تعد تعبيرًا الخارجة على النظام والقانون.. وقال وال��ت��خ��ري��ب وغ��ي��ره��ا م��ن األع��م��ال إلى ارتكاب أعمال العنف والفوضى محالهم التجارية بالقوة، باإلضافة مدينة تعز وإجبار التجار على إغالق قطع الطرقات وافتراش بعض شوارع األمن والسكينة العامة وذلك من خالل مصالح المواطنين واإلضرار بها وإقالق من مغبة التمادي في تعطيل تعز أحزاب اللقاء المشترك ا قانونًا  والقانون وحماية الممتلكات العامة عن القيام بواجبها للحفاظ على النظام المصدر أن األجهزة األمنية لن تتوانى بصورة طبيعية واعتيادية«.. وأكد استخدام الطريق ومزاولة أعمالهم وأصحاب المركبات حقًا مشروعًا في ».. وأض��اف: »إن للمواطنين والمارة اآلخرين والمصالح العامة والخاصة مرتكبيها للمساءلة كونها تضر بحقوق وتخريبية مجرمة 

والخاصة.

اإلفـــراج عن
 الجندي المختطف 

قامت ميلشيات »طالبان 
االخوان« بتعز يوم السبت 
باالفراج عن الجندي  الذي 
كانت قد اختطفته االربعاء 
خالل محاولة اقتحام قسم شرطة 
المظفر  ف��ي مديرية  الجديري 
في مدينة تعز، وق��ررت إعدامه 
الحرية على خلفية  ف��ي ساحة 
اتهامه بقتل أحد المتظاهرين 
قبل أن تتدخل قيادة المشترك 
لإلفراج عنه بعد عملية تحقيق 
مستمرة قام بها رئيس اللجنة 
االمنية لساحة صافر حمود سعيد 
المخالفي مع الجندي داخل غرفة 
في فندق المجيدى المجاور لساحة 
االعتصام.. وذكرت مصادر شبابية 
في تعز ان طالبان االصالح  أفرجت 
اختطافه مع  بعد  الجندي  ع��ن 
مجموعة من الجنود حيث وجهت 
إليه تهمة قتل أحد المهاجمين 
لقسم شرطة الجديري في حي 
باب موسى بمدينة تعز، واتخذت 
ق��رارًا بتنفيذ حكم اإلع��دام عليه 
في ساحة الحرية، إال أن الكثير من 
الشباب المستقلين اعترضوا على 
إعدامه وأبلغوا قيادات المشترك 
برفضهم القاطع لهذه الممارسات 

اإلرهابية .

وقالت المصادر إن قيادات في 
المشترك تدخلت بسرعة لإلفراج 
عن الجندي وإيصاله إلى منزله 
خوفًا من النتائج العكسية لهذا 
الفعل، والتي قد تؤدي إلى تهييج 

الرأي العام ضد المعتصمين. 

الدعوة لالنفصال ورفع الشعارات املعادية للوحدة خيانة وطنية كربى العيد الوطني
 الـ21

 للجمهورية اليمنية 

س��خ��ر م���ص���در محلي 
بمحافظة تعز من محتوى 
ما ج��اء في الخبر المضلل 
ال����ذي ن��ش��رت��ه صحيفة 
»األولى« حول مغادرة المحافظ حمود 
الصوفي إلى جدة، وقال إنه غير صحيح، 
مشيرًا الى ان مانشرته الصحيفة يؤكد 
ان الماكينة االعالمية الح��زاب اللقاء 
المشترك باتت تتخبط يمينًا ويسارًا بحثًا 
عن االكاذيب والترهات التي تحاول من 
خاللها تزييف وعي الجماهير وتضليل 
الرأي العام المحلي ظنًا منها انها بذلك 
ستحقق غايتها من محاولتها االنقالبية 

ضد الشرعية.

واوض����ح ال��م��ص��در ان ال��م��ص��ادر 
»المطلعة« التي اش��ارت اليها تلك 
التي  المصادر  الصحيفة هي نفس 
تعمل على حبك االخبار المزيفة في 
مطبخ »سهيل« وغيرها من الفضائيات 
والوسائل االعالمية التي تنتج غبار 
الكالم وتعمل على توزيعه هنا وهناك 

كذبًا وزورًا ودون حياء أو خجل.
مؤكدًا ان مغادرة االستاذ حمود خالد 
الصوفي الى مدينة جدة جاء بعد نصيحة 
االطباء اليمنيين المشرفين على عالجه 
على ض��رورة السفر الى خ��ارج البالد 

الستكمال العالج في مركز متخصص.

استئناف تعز تلزم النيابة إحضار المتهمين في بتر العضو الذكري لطفل 
 وفي جانب حقوقي آخر أجلت محكمة االستئناف 
بمحافظة تعز قضية الطفل عبدالقاهر سلطان إلى 
الثامن عشر من شهر مايو.. وكان الطفل تعرض 
لبتر عضوه الذكري الجاري  في عملية ختان بهيئة 
مستشفى الثورة بتعز في شهر نوفمبر من العام 2009م بعد 
والدته بأيام حيث ادى خطأ طبي إلى جرح وإحراق وتفحم رأس 
وجلد قضيب الطفل، وذل��ك نتيجة الستخدام المتهم األول 
الممرض بمستشفى الثورة العام بتعز عبدالرزاق السامعي جهاز 
كوتري كبيرًا ال يستخدم إلجراء عملية ختان األطفال حديثي 
الوالدة بحسب قرار االتهام بحق ممرضين وأربعة أطباء ، اتهموا 
بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور 
وأدينوا بسببه لتضليل القضاء.. وعقدت الجلسة السبت في مبنى 
السجن المركزي بمحافظة تعز الحتياطات أمنية، ورأسها القاضي 
أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من 
القاضي عبداهلل جميل إسماعيل والقاضي عبدالقوي حسين قاسم 

وبحضور عضو نيابة االستئناف عبدالواحد المخالفي، وحضور والد 
الطفل ومحاميه المحامي أسامة عبداالله سالم األصبحي رئيس 
مؤسسة العدالة للمحاماة واالستشارات والتدريب المتولية لقضية 
الطفل.. وفي الجلسة طلبت النيابة مهلة إلحضار المتهمين كآخر 
فرصة.. كما سألت المحكمة المتهم األول عبدالرزاق مهيوب 
السامعي بخصوص تحديد لجنة طبية المراد إحالة الطفل إليها 
فأفاد المتهم بأنه لم يوافه محاميه باسم الجهة ومكان وجودها 
وطلب من المحكمة فرصة لتقديم ذلك.. وقررت هيئة المحكمة 
منح النيابة العامة إحضار المتهمين المتهم الثالث محمد علي 
النصاري والمتهم الثاني عبداهلل عبدالسالم دحوه ،إضافًة إلى 
إلزام المتهم األول عبدالرزاق السامعي تحديد الجهة الطبية 
المراد إحالة الطفل إليها للكشف عليه حسب ماتقدم به محاميه 
في الجلسة السابقة بعرضه على لجنة طبية وتأجيل النظر في 

القضية إلى 28 مايو القادم.


