
الشامي يحّذر المشترك من ارتكاب 
محرقة جديدة للشباب

ح���ّذر األخ ط��ارق   
ال��ش��ام��ي رئ��ي��س 
الدائرة االعالمية للمؤتمر 
الشعبي العام أحزاب اللقاء 
المشترك من مغبة التمادي 
في العنف والمراهنة على 
تفجير االوض���اع األمنية 
وال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ال��ب��الد 
ل��ل��ت��ع��وي��ض ع���ن م����رارة 
ال��ف��ش��ل ال���ذي ح��ص��ده ما 
يسمى بالمجلس الوطني 
لتلك األحزاب.  وقال الشامي: إن أحزاب المشترك تلجأ الى 
استخدام أساليب اإلثارة والتهويل وإشاعة الرعب حينما 
تفقد توازنها السياسي إثر كل فشل تصيبه وخسارة تُمنى 
بها وآخرها الوالدة المتعسرة للمجلس الميت سلفًا وتلجأ الى 
التصعيد والتهديد بالفوضى والعنف للتغطية على مظاهر 
العجز والفشل.. محذرًا من محرقة جديدة للشباب تعد لها 
القيادات المغامرة والمتشددة في المشترك على  غرار 
المحارق السابقة. وأضاف الشامي -في تصريح لموقع »أخبار 
اليمن« -إن قوات االمن لن تنجر الى الحرب ولكنها ومعها 
المواطنون وأبناء الشعب سيحافظون على األمن والمصالح 
الخاصة والعامة وحياة المواطنين ولن تقف الحكومة مكتوفة 
االيدي أو يتخلى أعضاء وأنصار المؤتمر عن مسؤولياتهم 

وواجباتهم في مواجهة أعمال التطرف والعنف والفوضى.

اليمن ال ولن يُ�حكم بالعنف والتخريب   
واالره����اب ف��ي ظ��ل الديمقراطية 
والشرعية الدستورية.. اليمن يحكم فقط 
بالتالقي والتفاهم والتوافق وال��ح��وار.. 
فالمؤتمر الشعبي العام - الذي يدعو دومًا 
للحوار ويده ممدودة وأبوابه مشرعة للحوار- 
وأحزاب اللقاء المشترك، التي طالما رفضت 
ومازالت ترفض الحوار مفضلة المشروع 
االنقالبي وهم في هذا االتجاه وخصوصًا حزب 
االصالح يصرون على التصعيد وإغالق كل 
مخارج الحلول لألزمة الراهنة مجرجرين البالد 
الى الصراعات والحرب في أكثر من منطقة 
ومعمقين تداعيات االزمة لتأخذ منحى كارثيًا 
منطلقين من فكرة الطريق الى السلطة تمر 
فوق دماء وجماجم المدنيين غير مكترثين 
بالثمن الذي سيدفعه الشعب والوطن من 

حاضره ومستقبله.
وهنا البد من اإلشارة الى مضامين خطاب 
فخامة االخ الرئيس بمناسبة عيد الفطر 
المبارك وكلمته في حفل االستقبال ألبناء 
الجالية اليمنية بالشقيقة السعودية والذي 
أكد فيهما أن المخرج المسؤول والصادق 
والحقيقي يرتكز على الحوار حول اآللية 
التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تفضي 
الى انتخابات مبكرة يحتكم فيها الجميع 
لصناديق االقتراع عبر انتخابات ديمقراطية 
حرة وشفافة ونزيهة.. ألن هذه هي الشرعية 
المستمدة من الدستور وأية شرعية أخرى ال 
تنتج اال الفوضى والدمار والخراب والفرقة 

والتمزق.. 
إن الحفاظ على ال��دول��ة وال��وط��ن وأمنه 
واستقراره ووحدته، وأمام كل هذه التحديات 
يستوجب الحفاظ على مؤسساتها والقيام 
بمهامها وواجباتها بشكل طبيعي وتؤدي 
خدماتها للمواطنين.. وهذا يفترض تواجد 
المسؤولين في المؤسسات وال��وزارات من 
أكبرهم الى أصغرهم يؤدون عملهم حتى ال 
تتعطل مصالح الناس.. ومن لم يقم بمهامه 
على أكمل وجه يجب ان تتخذ بشأنه العقوبات 
الصارمة، وهذا أمر بات مهمًا لتفويت الفرصة 
على االنقالبيين في محاولتهم التأثير على 
أداء الجهاز الحكومي لتبدو األمور على غير 
ما هي عليه بسبب بعض مظاهر االنفالت 
وال��الم��ب��االة.. وه��ذا ربما يسهم في إقناع 
العقالء في المشترك -إن بقي فيهم عقالء.. 
أن المسار الوحيد الذي بات واضحًا هو التقاء 
كل االطراف على طاولة الحوار، وعدا ذلك 
الكارثة التي يبقى الرهان على تجنبها على 
ترجيح كفة الحكمة اليمانية التي علينا ان 
نعمل من أجل تحقيقها بالتعاطي الجدي مع 
واقع الحال الذي وصلنا اليه وذلك ال يكون إال 

بالحوار.

الحل.. في الحوار
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كلمة 

شفاكم اهلل يا خيرة رجال اليمن

اللجنة العامة تقف أمام تكليف الرئيس بشأن اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية

الفنان الكبير أيوب طارش 
لـ»الميثاق«:

الدم اليمني غاٍل 
وعلى االعالم أال 

يؤجج األوضاع
صنعاء حوت »كل حزن«!!

حصاد  طاعون
  املشرتك   يف   تعز

   376   شهيداً   ومصاباً   من  الجيش  واألمن. . 

ملحق يوزع مجانًا مع الصحيفة

كتب : يحيى نوري

يرأس االخ المناضل  
ع��ب��درب��ه منصور 
ه��ادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام- اجتماعًا 
للجنة العامة غ��دًا الثالثاء، 
والذي سيقف أمام العديد من 
الموضوعات المرتبطة بخطة 
التحرك السياسي والتنظيمي 
للمؤتمر الشعبي العام على 
ضوء التطورات المتالحقة التي 

تشهدها الساحة الوطنية.
وعلمت »الميثاق« ان اللجنة 
العامة ستقف أمام التفويض 
ال��ذي كلفها ب��ه فخامة االخ 
علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
لمؤتمر  ا رئيس  لجمهورية  ا
الشعبي العام إلجراء حوار مع 

احزاب اللقاء المشترك بشأن 
للمبادرة  لتنفيذية  ا اآلل��ي��ة 
الخليجية والعمل على تنفيذها 
بهدف اخراج البالد من األزمة 

الراهنة.
العامة  اللجنة  كما ستقف 
أم���ام العديد م��ن التقارير 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
مستوى  وعلى  لتنظيمية  وا
مختلف الجوانب واألصعدة في 
اطار االتجاهات العامة لخطة 
التحرك للمؤتمر الشعبي العام 

للمرحلة القادمة.
هذا ومن المتوقع ان تخرج 
اللجنة العامة بالعديد من 
القرارات والتوصيات المهمة 
الهادفة الى معالجة العديد 
الساحة  ف��ي  القضايا  م��ن 

الوطنية.

المشترك يفشل فشاًل ذريعًا في مسيرات مايسمى بالحسم

مراقبون : تصعيد المشترك رفضًا للحوار والمبادرة الخليجية
علي محسن يعتقل مجاميع من الشباب لرفضهم المشاركة في المسيرة ويزج بهم في سجون أوالد األحمر والفرقة

األمين العام وقيادات المؤتمر يهنئون 
رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر

تقدمهم نائب رئيس الجمهورية

بالدنا تودع الشهيد عبدالعزيز عبدالغني

فشلت القيادات المتطرفة في أحزاب اللقاء المشترك  
فشاًل ذريعًا في تحقيق أهدافها الشيطانية التي سعت 
من ورائها لسفك المزيد من دماء المواطنين األبرياء وأفغنة 
اليمن عبر مسيرة عنف وفوضى وقناصة أعدوا الغتيال الشباب 
غدرًا من خلف ظهورهم.. فقد منيت محاولتهم أمس بالفشل 
في العاصمة صنعاء والمحافظات حيث لم يستجب لهم الشباب 
ولم يخرج في تلك المسيرات سوى العناصر االرهابية والمطلوبة 
أمنيًا. وأكدت جماهير الشعب موقفها الرافض ألعمال العنف 
واالرهاب والتخريب التي تسعى لها قيادات المشترك من وراء 
تلك المسيرات التصعيدية.. وجددوا تمسكهم بالحوار كخيار 
وحيد لحل األزمة بذلك التصدي الشجاع لدعوات المغامرين من 

أحزاب المشترك وافشالهم لتلك المسيرات.
مراقبون اعتبروا األعمال التصعيدية ألحزاب المشترك انهاء 
للحوار واع��الن رفض صريح للمبادرة الخليجية التي يجري 
البحث عن آلية لتنفيذها. الجدير بالذكر ان الشباب المستقلين 
المشاركين في مسيرة أمس قد انسحبوا منها بسبب وجود 
عناصر  مسلحة زجت بها احزاب المشترك بين الشباب بهدف 
سقوط ضحايا جدد واستثمار دمائهم في تأليب الرأي العام 

المحلي والخارجي ضد النظام الديمقراطي في بالدنا.
 وأفاد شباب مستقلون رفضهم المشاركة فيما أسميت بمسيرة 
»الحسم الثوري« احتجاجًا على تواجد مسلحين وآليات عسكرية 

ومعدات حربية برفقة المسيرة تابعة للفرقة المنشقة.

وفي ذات السياق قامت ميليشيات مسلحة تابعة لالصالح 
والفرقة األولى مدرع بإطالق النار على الشباب في المسيرة غير 
المرخصة التي أخرجتها أحزاب اللقاء المشترك مساء أمس في 
شارع الستين .  وبحسب شهود عيان فإن المليشيات المسلحة 
ذاتها أطلقت النار على معتصمين مؤيدين للشرعية بجوار وزارة 

الخارجية ما أدى إلى إصابة ثالثة منهم. 
من جانب آخر أفادت مصادر موثوقة ل��»الميثاق« أن المدعو 
علي محسن قام باعتقال مجاميع من الشباب المستقلين من 
داخل الخيام بعد ان رفضوا مواصلة السير في المسيرة وتم 
نقل بعضهم الى سجون خاصة  تابعة ألوالد االحمر في الحصبة 

للتحقيق معهم من قبل المدعو سام االحمر.

رفع األخ المناضل عبدربه منصور هادي   
-نائب رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام- برقية تهنئة إلى 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول 
عيد الفطر المبارك، عبر فيها عن تهانيه باسمه 
شخصيًا ونيابًة عن جميع قياديي وك��وادر 

المؤتمر بكل أطره التنظيمية والقاعدية.
كما بعث األمين العام برقيات تهانٍ الى  
االخوة أعضاء اللجنة العامة وجميع قياديي 
وق��واع��د وك����وادر المؤتمر بالمحافظات 
والمديريات ورؤس���اء الهيئات التنظيمية 
لمحلية  ا لس  لمجا ا ء  م��ن��ا أ و ية  لتنفيذ ا و
بالمحافظات، وال��ى هيئة رؤس��اء وأعضاء 
مجالس النواب والشورى وال��وزراء ورئيس 
وأعضاء مجلس القضاء األعلى والنائب العام 

والى رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات 
واالستفتاء ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة 
الفساد ورئيس وأعضاء لجنة المناقصات 
وال��م��زاي��دات وال��ى أمناء وقياديي االح��زاب 
والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية 

والشخصيات الوطنية واالجتماعية.
وعبر األمين العام عن تهانيه الحارة ومباركته 
لهم باألصالة عن نفسه ونيابًة عن أعضاء 
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة 
عيدالفطر المبارك.. متمنيًا لهم دوام الصحة 
والعافية ولشعبنا ووطننا الغالي المزيد من 
التقدم والرخاء والنماء  واالزدهار في ظل زعامة 
باني صرح الدولة اليمنية الحديثة فخامة االخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، كما 
بعث االمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة 

الرقابة التنظيمية ببرقيات تهانٍ مماثلة.

شيّع بصنعاء شهيد الوطن الكبير والشخصية الوطنية البارزة   
المناضل الجسور االستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس 
الشورى عضو اللجنة العامة الذي استشهد جراء اصابته في االعتداء الذي 
استهدف الرئيس في جامع النهدين بعد حياة حافلة بالنضال الدؤوب 
والعطاء السخي من أجل الوطن ووحدته ونهضته، وذلك في موكب جنائزي 
مهيب تقدمه االخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الدكتور عبدالكريم 
االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر والشيخ سلطان البركاني األمين 
العام المساعد والدكتور احمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد والدكتور 
علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء اللجنة العامة 
والدائمة وعدد من أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء وحشد كبير 

من الشخصيات السياسية واالجتماعية والمواطنين..
 وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن التعازي الحارة ألبناء الشعب اليمني 
قاطبة باستشهاد االستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى الذي 

طالته يد االرهاب الغادر وهو يؤدي شعائر صالة الجمعة.
ووص��ف نائب الرئيس الشهيد المناضل الكبير االستاذ عبدالعزيز 
عبدالغني باالنسان الخلوق والودود والرجل الذي عمل دون كلل أو ملل لما 

يقارب نصف قرن في سبيل تطور اليمن وتنميته وعزته ورفعته.

المؤتمر يحمّل اللقاء المشترك 
مسؤولية مخططات التخريب

ارتياح شعبي لعودة دولة رئيس الوزراء إلى أرض الوطن

ح����ذرت األم��ان��ة   
تمر  للمؤ مة  لعا ا
الشعبي العام من عواقب 
النهج التصعيدي ألحزاب 
اللقاء المشترك من خالل 
لتنفيذ  بالشباب  ل��زج  ا
ء  باالعتدا مخططاتهم 
على المؤسسات العامة 
والخاصة وقطع الطرق 
وإثارة الرعب في األحياء  
ال��س��ك��ن��ي��ة وم��م��ارس��ة 
ال���ف���وض���ى وال��ع��ن��ف 
واس���ت���ق���دام ع��ن��اص��ر 
وميليشيات متطرفة من 
إلى  المحافظات  بعض 
العاصمة صنعاء، والذي 
يشير ال��ى س��وء النوايا 

واستخدام الشباب وقودًا 
ومادة للترويج االعالمي 
االنقالبي  لمشروعهم 
وال��وص��ول ال��ى السلطة 
على حساب الدم اليمني.

وحمّلت األمانة العامة 
ل��ل��م��ؤت��م��ر ف���ي ب��ي��ان 
لها ق��ي��ادات المشترك 
المسؤولية الكاملة لما قد 
ينتج عن تلك الممارسات 
من عواقب سواء للشباب 
أو للمواطنين من سكان 
االحياء أو أصحاب المحال 
التجارية وأعمال تخريب 

للبنى التحتية.
تفاصيل صــ3

ع����اد إل��ى   
ص��ن��ع��اء 
دول����ة ال��دك��ت��ور 
علي محمد مجور 
رئ��ي��س مجلس 
ال�������وزراء عضو 
اللجنة العامة من 
ال��س��ع��ودي��ة بعد 
رح���ل���ة ع��الج��ي��ة 
ناجحة من االصابة 
لها  تعرض  لتي  ا
ج����راء االع���ت���داء 
االج���رام���ي ال��ذي 
مة  فخا ف  ستهد ا

األخ رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة وجموع 
المصلين بمسجد دار الرئاسة بصنعاء في ال�3 من 

يونيو الماضي.
 وعبر دولة رئيس ال��وزراء عن شكره وامتنانه 
لحفاوة االستقبال الرسمي والشعبي الكبير الذي 
حظي به في مطار صنعاء الدولي.. وطمأن الجميع  

بقية  صحة  على 
ال��م��ص��اب��ي��ن من 
ق���ي���ادة ال���دول���ة 
والمؤتمر .. مشيرًا 
ال����ى أن���ه���م في 
مستمر  ت��ح��س��ن 
وأنهم سيعودون 
قريبًا ال��ى أرض 

الوطن.
ال���ى ذل���ك عبر 
ال���دك���ت���ور علي 
م��ح��م��د م��ج��ور 
رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء ع��ن أحر 
تعازيه في استشهاد المناضل الكبير االستاذ 
عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وقال: 
لقد كان الشهيد هامة وطنية بحجم وطن الثاني 
والعشرين من مايو المجيد، كما كان سجله النضالي 
مليئًا بالمواقف الوطنية العظيمة التي تفاخر بها 

االجيال اليمنية المتعاقبة.

مصدر مسؤول لـ»الميثاق«:

 العالقات اليمنية - الفرنسية متميزة 
وال صحة لما تروجه »سهيل«

قائد اللواء )62( بجبل الصمع لــ»الميثاق« :
الزنداني يسعى إلقامة إمارة 

إسالمية في أرحب
الحرس أفشل المشروع االنقالبي للمنشقين وألحق بهم شر هزيمة

كتب/علي الشعباني

أكد العميد الركن محمد حسين  
البخيتي قائد اللواء )62( حرس 
جمهوري بمعسكر الصمع ان قوات 
الحرس قد أسقطت م��ؤام��رة االنقالبيين 
واالرهابيين الرامية الى زعزعة أمن واستقرار 

الوطن في منطقة أرحب.
وقال في حوار ل��»الميثاق«: ان المعركة مع 
اولئك االنقالبيين واالرهابيين قد حسمت 
ح��ول معسكر الصمع وق��د تمكن ابطال 
الحرس من دحرهم وتطهير المناطق المجاورة  
لمعسكرات الجيش من اولئك االرهابيين 

وتكبيدهم خسائر فادحة.
واش��ار البخيتي إل��ى ان عناصر االص��الح 
ومليشيات الفرقة وبقيادة الزنداني والحنق 
م��ازال��وا يعتدون على معسكرات الجيش 

باالسلحة الثقيلة ومن مناطق بعيدة.
مؤكدًا ان قيادات االصالح والقاعدة والفرقة 

يسعون الى اقامة امارة اسالمية في أرحب 
والسعي السقاط مطار صنعاء الدولي ومن 

ثم اسقاط العاصمة صنعاء.
واستعرض قائد اللواء )62( حرس جمهوري 
خلفيات االعتداءات التي تقوم بها العناصر 
المتطرفة من حزب االصالح منذ بداية مارس 
الماضي وحتى اللحظة ضد معسكرات الجيش.. 
مشيرًا الى تورط عبدالمجيد الزنداني ومنصور 
الحنق والمنشق علي محسن في االعتداءات 

وتوفير االسلحة الثقيلة لالرهابيين.
مؤكدًا ان قوات الحرس الجمهوري قد أفشلت 
وحميد  لعلي محسن  االنقالبي  المخطط 

القشيبي ولقنتهما درسًا قاسيًا.
واشاد قائد اللواء 62 بمشائخ وأبناء أرحب 
الشرفاء الذين يقفون الى جانب الشرعية 
الدستورية ويرفضون األعمال االرهابية 

لعناصر المشترك.
تفاصيل صــ3

اإلعالن قريبًا عن نتائج تحقيقات حادث مسجد دار الرئاسة

خاص - »الميثاق«:  
 نفى مصدر مسؤول صحة االخبار التي تروج لها قناة »سهيل« والتي 

زعمت فيها أن هناك فتورًا في العالقات بين بالدنا وجمهورية فرنسا الصديقة.
 وأكد المصدر في تصريح ل�»الميثاق« أن هذه أنباء مختلقة وال أساس لها من 
الصحة.. داعيًا وسائل اإلعالم الى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من أخبار 
ال تمت الى الحقيقة بصلة..  وأشار المصدر إلى حرص اليمن على إقامة عالقات 

متميزة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.
وعن ادعاءات قناة »سهيل« بمغادرة السفير الفرنسي صنعاء أوضح المصدر بأن 
ذلك محض افتراء وأن سفير فرنسا الصديقة يقضي إجازته السنوية وسيعود الى 

ممارسة عمله حال انتهاء إجازته.

توقعت مصادر سياسية مطلعة   
أن يتم االعالن خالل أيام قليلة 
عن نتائج التحقيقات التي أجرتها االجهزة 
المختصة بمعاونة محققين دوليين في 
جريمة االعتداء الذي استهدف فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
وكبار قيادات الدولة في مسجد دار الرئاسة 

بصنعاء في ال� 3 من يونيو الماضي.
وقالت المصادر ل�»الميثاق«: إنه سيتم 
إطالع  الرأي العام في الداخل والخارج 
وبشفافية كاملة عن المتورطين في 
تنفيذ هذه الجريمة االرهابية ومن يقف 

وراءهم سواء أكانت جهات أم أشخاصًا 
وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا جزاءهم 
التي  الشنيعة  ل���رادع على فعلتهم  ا
استهدفت إحداث فراغ دستوري في البالد 
ودفعها نحو المجهول. وأشارت المصادر 
الى انتهاء التحقيقات الخاصة بحادث 
مسجد دار الرئاسة مع انقضاء إجازة عيد 
الفطر المبارك، الفتًة الى جسامة الحادث 
وفداحته والذي أدّى الى استشهاد االستاذ 
عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس 
الشورى وعدد من أفراد الحراسة الخاصة 

برئيس الجمهورية والمواطنين.

الداخلية تحّذر أوالد األحمر وحزب اإلصالح من تفجير الموقف في الحصبة

مصدر: األمن لن يقف مكتوف األيدي وسيحمي المواطنين وممتلكاتهم
حّذر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية   

عصابة أوالد األحمر وعناصر حزب 
االصالح من القيام بأي حماقات أو ارتكاب 
أي أعمال تخريبية وعدوانية تستهدف أمن 
واستقرار المواطنين وممتلكاتهم وإقالق 

السكينة العامة.
 وأش���ار المصدر ال��ى أن أوالد األحمر 
لتفجير  ن  و ي��ع��د لمسلحة  ا بتهم  عصا و
الحصبة  الموقف من جديد في منطقة 
بأمانة العاصمة، حيث أخذت تلك العناصر 

الحصبة بإخالء منازلهم  تطالب سكان 
والخروج منها مستخدمين النساء واالطفال 
لإليحاء للمواطنين بأن من يطلب منهم 
إخالء منازلهم هو الحرس الجمهوري في 
أساليب تزييف رخيصة تمارسها عصابة 
أوالد األحمر لغرض إره��اب المواطنين 
وإقالقهم وتشريدهم من منازلهم ليتسنى 

لهم احتاللها والتمترس فيها.
وأوضح المصدر بأن الوزارة تحمل أوالد 
األحمر وحزب االصالح المسؤولية الكاملة 

عن كل ما سيترتب عن اقدامهم على ارتكاب 
مثل هذه الحماقة أو القيام بأي عمل متهور 

من نتائج.
 مشددًا على أن األجهزة األمنية برجالها 
األوفياء الشجعان لن تقف مكتوفة االيدي 
وستضطلع بواجباتها ومهامها ومسؤوليتها 
القانونية والدستورية في حماية المواطنين 
وأموالهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم 
سواء  في العاصمة صنعاء أو في أية منطقة 

أخرى.

أمن تعز يضبط أسلحة 
بحوزة عناصر اإلصالح

ضبطت األجهزة االمنية بمحافظة تعز أمس 44 قطعة سالح متنوعة كانت بحوزة عدد من عناصر   
االصالح، كما تم ضبط عدد من النساء وبحوزتهن عدد من االسلحة المختلفة، أثناء محاولتهم 

المرور بها عبر عدد من النقاط األمنية.
 وأكد مصدر أمني بالمحافظة أن األجهزة األمنية تمكنت من ضبط عدد من السيارات المشبوهة وعليها 
عدد من الرجال الذين كانوا متنكرين بمالبس نسائية مما يؤكد سعي حزب االصالح والمتحالفين معهم 
من الخارجين على النظام والقانون إلثارة الفتنة وتنفيذ أعمال ارهابية تهدف إلى إقالق السكينة العامة 

للمواطنين وتهدد حياتهم بالخطر.


