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وأوضح الجندي في مؤتمر صحفي عقده »السبت« 
أن االنتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون تحت 
إشراف المجتمع الدولي، ومن سيكون له األغلبية 

ومن تؤيّده الماليين هو من سيفوز فيها. 
وأشار الجندي إلى أن المبادرة الخليجية مازالت تمّثل 
حاًل مناسبًا لألزمة السياسية الراهنة المستمرة منذ 
أكثر من ثمانية أشهر، والتي أدّت إلى استشهاد 
حوالى 1500 من أفراد القوات المسّلحة واألمن 

والمواطنين. 
 مجدّدًا اعتذاره لمعالي األمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزيّاني 
عما تداولته وسائل اإلعالم على لسانه، مؤّكدًا أنه 
لم يوجّه أي نقد أو إساءة إلى الزياني الشخصية 

العربية الخليجية التي تحظى باحترام وتقدير 
الجميع. 

ونوّه الجندي إلى أن اللجنة العسكرية واألمنية 
التي يشرف عليها األخ عبد ربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
تقوم حاليًا بإزالة المتاريس والنقاط المستحدثة 
وسحب الجيش وإعادته إلى ثكناته، وأن جهودًا 
طيبة تبذل حاليًا إلع��ادة األوض��اع إلى طبيعتها 
في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ساحة التغيير 
بصنعاء ونقاط التماس بين القوات الحكومية 
والمنشقة ومنطقة الحصبة شمال صنعاء، تمهيدًا 
لبدء اللجنة السياسية- التي يرأسها نائب الرئيس- 
عملها واستئناف الحوار مع المعارضة من النقطة 
التي توّقفت عندها من أجل التوصّل إلى آلية 

تنفيذية للمبادرة الخليجية واستكمال المفاوضات 
التي تؤدي إلى الدعوة النتخابات رئاسية مبكرة 

ونقل السلطة سلميًا.
ونفى الجندي أن يكون هناك مشروع قرار في 
مجلس األمن الدولي بخصوص األزمة اليمنية، 
وقال إن الدول األعضاء في المجلس ال تريد أن 
تتحوّل اليمن إلى صومال جديد أو يغرق في حرب 

أهلية، ألن هذا يعرّض مصالح العالم للخطر. 
ولفت إلى أن مجلس األمن يؤّكد دائمًا على أن حل 
األزمة اليمنية هو بيد اليمنيين أنفسهم، وبطريقة 
ديمقراطية وسلمية وليس عن طريق استخدام 

القوة والسالح أو العنف. 
وأوضح أن مجلس حقوق اإلنسان فوض الحكومة 

اليمنية التحقيق نيابة عنه في ح��وادث العنف 
والمسيرات بعد أن تبين للبعثة التي ارسلها أن 

العنف كان متباداًل في المسيرات والمظاهرات..
واعتبر الجندي أن المعارضة تتواجد في ساحات 
خمس محافظات فقط هي: أمانة العاصمة وتعز 
وإب والبيضاء والحديدة، وأن 15 محافظة يمنية ال 
توجد فيها أماكن لالعتصامات والمسيرات وهي 
محافظات: مأرب وصعدة وعمران وحجة وريمة 
والمحويت وصنعاء وأبين ولحج والجوف وحضرموت 
والضالع وشبوة وعدن والمهرة، باستثناء بعض 
المسيرات »المتواضعة« وأن األغلبية الصامتة 

تؤيّد الرئيس علي عبداهلل صالح. 
ودان الجندي بشدة ما تقوم به العناصر الخارجة 

على القانون ومليشيات اإلصالح من أعمال تقطع 
واختطاف في العديد من المحافظات والتي تستهدف 

تحويل اليمن إلى ساحة حرب..
مستنكرًا االختطافات التي تقوم بها عناصر الفرقة 
األولى مدرع في أمانة العاصمة والتي كان آخرها 
اختطاف عضو مجلس النواب صهيب الصوفي وما 
قامت به مليشيات اإلصالح في محافظة تعز من 
تقطع ونهب طالت السيارات والناقالت التابعة 

لمجموعة هائل سعيد أنعم..
معتبرًا مثل تلك األعمال تهديدًا خطيرًا لرجال 
األعمال والمستثمرين في اليمن والتي ستكون 

نتائجها وخيمة.

الجندي: نحذر من زلزال بشري ستشهده اليمن إذ لم يجنح املشرتك للحوار
 دعا األستاذ عبده الجندي نائب وزير اإلعالم أحزاب اللقاء المشترك 
إلى االستجابة لدعوة نائب الرئيس األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
لمواصلة الحوار من حيث توقف كونه قد قطع شوطًا كبيرًا وصلت نسبته 
إلى 80%.. وحذر بأنه إذا لم تجنح أحزاب المشترك للحوار فستشهد كافة 
المحافظات والمديريات اليمنية مسيرات واعتصامات حاشدة ومهولة لتبين 
للعالم اجمع من يحظى بشعبية واسعة بين األوساط اليمنية ومن هو القادر 

على إدارة زمام األمور.

وفيما يخص االعمال االجرامية والتخريبية تواصل المليشيات 
المسلحة التابعة لحزب اإلصالح بمحافظة تعز ارتكاب المزيد من 
األعمال الخارجة عن القانون في إطار التصعيد الذي دعت إليه 
أحزاب اللقاء المشترك حيث قامت خالل األيام الماضية بعدد من 

جرائم التقطع واالعتداءات والسلب والنهب.
وقد ألقي القبض على أحد عناصر حزب اإلصالح المطلوبين أمنيًا 
ويدعى »الزعيم« يقود جماعة مسلحة في حي »صينة« بمديرية 
المظفر ويرافقه شخصان مسلحان أحدهما يرتدي الزي العسكري 
الخاص بمنتسبي الحرس الجمهوري واآلخر يرتدي الزي الخاص 
بمنتسبي الفرقة األولى مدرع وهم ليسوا جنودًا ويقومون بإطالق 

النار عشوائيًا بهدف إرعاب السكان وإقالق السكينة العامة.
وعلى نفس الصعيد قال المصدر األمني إن كاًل من »صالح 
عبداهلل أحمد وفؤاد قائد سرحان وعمار خالد الشيباني وأسامة 
سالم مهيوب المشولي وأمجد محمد عبداهلل ومحمد حمود محمد 
صالح الشرعبي وأخيه« من العناصر المسلحة التابعة لحزب 
اإلصالح  قاموا بعمل المتاريس في شارع جمال أمام مكتب الخدمة 
المدنية لحماية ومساندة عناصر اإلصالح والفرقة الذين اقتحموا 
مبنى الخدمة المدنية والتمترس بداخله.. وأوضح المصدر أن تلك 
العناصر تقوم بأعمال التقطع والنهب للسيارات الحكومية وإطالق 

النار على الدوريات األمنية..
وفي سياق متصل أوضح المصدر األمني أن المدعوين أحمد 
الحبيشي وطالل الشرعبي يقودان عصابات مسلحة من الخارجين 
عن النظام والقانون بدعم من أحد قيادات حزب اإلصالح قاموا 
باالعتداء والتقطع لسيارة تابعة لمشروع حماية تعز من كوارث 
السيول نوع »برادو« حيث قاموا بالتقطع للسيارة في عقبة شارع 
جمال واالعتداء على السائق ونهب السيارة والذوا بالفرار.كما 
أوضح المصدر األمني أن المدعو هشام محيي الدين أحد العناصر 
الخارجة عن النظام والقانون قام األسبوع الماضي باالعتداء 
على صيدلية العند الكائنة في شارع جمال وإطالق النار على 
المتواجدين فيها مما أدى إلى إصابة ابن صاحب الصيدلية بطلق 
ناري في البطن.. يذكر أن الصيدلية تابعة للمدعو عبداهلل حسن 
وهو من قيادات حزب اإلصالح وكان المدعو هشام محيي الدين 
قد طلب من صاحب الصيدلية حبوب »ديزبام« وعندما رفض 
إعطاءه قام بإطالق النار عليه والذ بالفرار والمذكور من مدمني 
المخدرات ويقوم بأعمال بلطجة ونهب وسلب وإطالق النار على 
المواطنين وأصحاب المحالت التجارية حيث قام في مساء اليوم 
التالي باالعتداء على محل تلفونات في شارع المغتربين وذلك 
بإطالق النار على المحل فاعترضاه المدعوان أحمد الحبيشي 
وطالل الشرعبي وهما من العناصر المسلحة التابعة لحزب 
اإلصالح وقاما بإطالق النار عليه فأصاباه بطلق ناري في البطن 

وتم نقله إلى مستشفى الروضة.
وقالت أبواق إعالم المشترك إن أتباع الحزب الحاكم اعتدوا على 
أحد شباب الثورة »هشام محيي الدين« وأطلقوا النار عليه بينما 
المذكور والذين اعتدوا عليه هم من العصابات المسلحة التابعة 

لحزب اإلصالح..
من جانب آخر أكد المصدر األمني أن مستشفى الروضة التابع 
لحزب اإلصالح أصبح ثكنة للمسلحين التابعين لعناصر اإلخوان 
ومخزنًا لألسلحة حيث يتواجد فيه أكثر من ثالثين شخصًا مدججين 
بأنواع األسلحة يتواجدون في سطح المستشفى وبشكل دائم 
ويعملون بالمناوبة الدائمة والتخطيط والتوزيع من داخل 
المستشفى لمهاجمة رجال األمن وإقالق المواطنين حيث قاموا 
يوم الخميس 2011/9/29م بإطالق صواريخ »لو« من سطح 
مستشفى الروضة باتجاه موقع جبل جرة.. كما أوضح المصدر 
األمني أن المدعو شهد قائد الشرعبي والملقب »السباك« والمدعو 
عبدالكريم عبداهلل أحمد الشرعبي وعصابتهما قاموا باالعتداء 
والتقطع ظهر يوم السبت الموافق 2011/10/1م لسيارة 

المستشفى العسكري نوع »باص« تحمل رقم جيش من شارع 
جمال وذلك بعد االعتداء على السائق بإطالق النار عليه والذوا 
بالفرار باتجاه الضربة.. كما أوضح المصدر أن المدعو عبدالرحمن 
أحمد قائد يعمل موجهًا في التربية قام ومعه مجموعة مسلحة 
من عناصر اللقاء المشترك بإطالق النار وقذيفة »بي 10« على 

المجمع القضائي في جبل جرة.
وعلى نفس الصعيد أوضح المصدر األمني أن سيارة حبة لون 
أسود تحمل رقم »3/18381« تحمل مسلحين يقومون باالعتداء 
وإطالق النار على المواقع العسكرية وكذا سيارة »حبة مقفص« 
لون أبيض تحمل رقم »4/10372« خصوصي يقومون بنقل 
المسلحين من وادي القاضي وتوزيعهم إلى المواقع ونقل أسلحة 
على متنها وذلك لمهاجمة المواقع والنقاط األمنية وسيارة نوع 
»هيلوكس« غمارتين تحمل رقم »47037« لون أبيض تقوم 
بتوزيع المسلحين في منطقة الضربة وشارع جمال ظهر السبت 
الموافق 2011/10/1م.. وأكد المصدر األمني أن تلك العناصر 
الخارجة عن النظام والقانون مرصودة وجميع الجرائم التي 
يرتكبونها موثقة بالصور أثناء ارتكابهم لتلك الجرائم وسيتم 
استكمال جمع االستدالالت ومن ثم تقديم ملفاتهم إلى النيابة 

التخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.

قذائف هاون
إلى ذلك قامت الميليشيات المسلحة التابعة للتجمع اليمني 
لإلصالح والمنشق علي محسن بإطالق عدد من قذائف الهاون 
من منطقة الروضة على معسكر األم��ن المركزي من الجهة 
الغربية المطلة على منطقة كالبة بشكل كثيف وعشوائي في 
إطار مخططهم الذي يستهدف رجال األمن والمواطنين والمنشآت 
العامة والخاصة.. وأوضح مصدر أمني في بيان له أن عددًا من 
منازل المواطنين تعرضت ألضرار كبيرة وخسائر في محتوياتها 
نتيجة لذلك القصف العشوائي، كما تعرضت بعض السيارات 
للتهشيم.. وأشار المصدر إلى أن هذا العمل اإلرهابي أثار الخوف 
والقلق في نفوس المواطنين القاطنين في تلك المنطقة.. وجدد 

تحذيراته لحزب اإلصالح من التمادي في إقالق األمن والسكينة 
العامة بالمحافظة، مؤكدًا أن تلك األعمال اإلجرامية لن تثني 
األجهزة األمنية عن تأدية مهامها الدستورية والقانونية ومواصلة 

ضبطها للعناصر المسلحة والخارجين عن النظام والقانون.

همجية اإلصالح
 وفي مساء الثالثاء الماضي قامت الميليشيات التابعة لحزب 
التجمع اليمني لإلصالح وعناصر الفرقة األولى مدرع بأعمال عنف 
غير مسبوق في مهاجمة عدد من المنشآت الحكومية والمؤسسات 
والمساجد والنقاط األمنية ومنازل عدد من المواطنين وذلك 
بإطالق قذائف )آر بي جي( وصواريخ » لو » من اتجاهات متعددة.
وق��ال مصدر امني في تصريح إن تلك األعمال اإلجرامية 
والهمجية أدت الى استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل بمنطقة 
الشماسي وجرح 4 من رجال األمن و8 من العناصر المسلحة 
المهاجمة ألف��راد األم��ن والمواطنين والخارجين عن النظام 

والقانون. 

استهداف قيادات المؤتمر
وفي الخميس الماضي أطلقت مليشيات مسلحة تابعة لحزب 
اإلصالح النار على قيادي في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز 
ما أدى إلى إصابة ثالثة من أوالده ،فيما أصيب عدد من المواطنين 
جراء إطالق عناصر مسلحة تابعة ألحزاب المشترك النار عليهم 
خالل مسيرة مسلحة أخرجتها تلك األح��زاب في مدينة تعز.
وقال مصدر أمني في المحافظة إن أحزاب اللقاء المشترك قامت 
بمسيرة مسلحة بمدينة تعز ظهر الخميس وقامت بإطالق النار 
على المواطنين مما أدى إلى إصابة عدد منهم، وأوضح المصدر أن 
العناصر المسلحة التابعة لمليشيات حزب اإلصالح التي كانت في 
أوساط المتظاهرين أطلقت النار على العضو القيادي في المؤتمر 
الشعبي العام بجاش علي بجاش الذي كان يستقل سيارته مع 
أوالده الذين أصيب ثالثة منهم في ذلك االعتداء اإلجرامي لتلك 

العناصر.

األغلبية الصامتة 
تؤيّد الرئيس،و15 
محافظة ترفض 
اعتصامات 
المشترك ولها 
ساحات في خمس 
محافظات فقط 

تعز تقاوم وحشية قصف اإلصالح والفرقة
 أخيرًا تيقن شباب ومنتسبو التنظيم الوحدوي الناصري بتعز ان الحقد الدفين الذي يكنه االخوان المسلمون البراهيم الحمدي اليزال كامنا في قلوبهم حتى وان تذرعوا 
بالحب وكلمات المديح له.. حيث شهدت ساحة »صافر« غيابًا كبيرًا ألعضاء اإلصالح الذين قاطعوا جمعة »الوفاء للشهيد الحمدي«، ولم يتوقف االمر عند ذلك بل تعداه 
الى قيام خطيب الجمعة القيادي اإلصالحي عبداهلل احمد علي بتجاهل اسم الحمدي الذي سميت الجمعة باسمه ولم يذكره سوى مرة واحدة وركز حديثه على توجيه السب 
والشتم لقادة الدولة.. هذا التجاهل العمدي للشهيد الحمدي في خطبة الجمعة وكذلك في شريط بوق الفتنة )سهيل( والتي لم تعط اسم جمعة الوفاء للشهيد الحمدي 
االهتمام اسوة بما كانت تقوم به في الجمع السابقة.. االمر الذي دفع  أعضاء التنظيم الوحدوي الناصري بتعز الى صب غضبهم على قيادتهم التنظيمية في المحافظة والمطالبة 
باقالتها ومحاسبتها على هذا التغاضي والخضوع والتبعية لحزب االصالح- حسب رأيهم.. ومطالبتهم بمحاسبة قيادة التنظيم في تعز على هذا السكوت الذي وصفوه بالمخزي.

قائد الحرس يطالب مليشيات االصالح 
والفرقة االلتزام باتفاق التهدئة بتعز

علي الشعباني
 قال العميد الركن مراد العوبلي قائد قوات الحرس 
الجمهوري بمحافظة تعز إن المليشيات التابعة ألحزاب 
المشترك والفرقة بتعز وبالذات التابعة لحزب اإلصالح 
تسعى الى جر تعز الى مربع العنف والفوضى وجعل 
تعز ساحة لمواجهات وصدامات لن تخدم أحدًا على 
اإلطالق بل ستؤدي إلى اقدام تلك القوى المتطرفة 
على ارتكاب أعمال عدوانية وإجرامية بحق المواطنين 
خصوصًا بعد أن أصبحت أعمالها اليوم واضحة وال 

ت��ح��ت��اج إل���ى أدل���ة 
وبراهين إلثباتها.

وأوضح العوبلي في 
تصريح ل�»الميثاق« 
أن ق��ي��ادات أح��زاب 
المشترك قد افشلت 
اتفاق التهدئة الذي 
وق��ع��ت��ه م��ع ق��ي��ادة 
لمحلية  ا لسلطة  ا
ف  بهد فظة  لمحا با
إعادة األمن والسكينة 
تعز  لمدينة  العامة 
خالل الفترة االخيرة.. 
والذي مازالت القوات 

المسلحة واالم��ن ملتزمة به وبتوجيهات القيادة 
السياسية..

واش���ار العميد العوبلي ال��ى ان تلك العناصر 
التخريبية تستعد للقيام باعمال فوضى وعنف في 
محافظة تعز بناًء على توجيهات من قياداتها حيث 
قامت تلك المليشيات المتطرفة باستهداف عدد من 
النقاط االمنية والعسكرية في المحافظة مما اسفر 
عن اصابة 8 أفراد من قوات االمن والحرس خالل 
اليومين الماضيين اضافة الى االعتداء على عدد 
من المباني والمنشآت الحكومية والخاصة بمختلف 
االسلحة واحراق واتالف عدد من المحالت التجارية 

ومنازل المواطنين.
وقال األخ مراد العوبلي: ان مجاميع مسلحة بقيادة 
المدعوين صادق سرحان وحمود المخالفي  تقوم 
بالتجمع في عدد من معسكرات االصالح والفرقة ويتم 
تدريبهم وتسليحهم وتجهيزهم للقيام بأعمال عنف 
وفوضى بالمحافظة، مشيرًا الى أن األعمال العدوانية 
التي تقوم بها مليشيات اإلص��الح وش��رك��اؤه في 
المشترك تأتي كرفض واضح وعلني لدعوة فخامة 
الرئيس القائد علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
-حفظه اهلل- المشترك للحوار والجنوح للسلم إلخراج 
اليمن من االزمة وتجنيب الوطن ويالت الحرب االهلية 
حيث تعمد تلك القوى االنقالبية الى تفجير الموقف 
عسكريًا في تعز من اجل افشال اي مساٍع او جهود 
لحل االزمة فهي اذ تقبل الحوار وايقاف اطالق النار 
في صنعاء  تقوم بتفجير الموقف في تعز وارحب 
وابين ..ودعا العوبلي أحزاب المشترك الى االلتزام 
بالتهدئة والتوقف عن اعمال الفوضى والعنف التي 
تمارسها ضد ابناء محافظة تعز اوال وضد منتسبي 

الجيش واألمن.
مؤكدًا أن قوات الجيش واالمن وكافة ابناء الشعب 
اليمني لن يقفوا مكتوفي االيدي حيال اعمال العنف 
والفوضى التي تقوم بها  تلك المليشيات ولن يسمحوا 
لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن 

ومقدراته ومكتسباته مهما كلف ذلك من ثمن.
كما نفى العوبلي مزاعم االصالح الكاذبة حول  
اتهام قوات الحرس الجمهوري بخطف المدعو امين 
دبوان او احتجازه وقال ان قوات الحرس الجمهوري 
تقوم بحماية المواطنين والجميع يعرف من الذي 
يقوم باختطافهم واحتجازهم وليس كما تدعي 
وسائل إعالم المشترك التي تكيل االتهامات جزافا 

لآلخرين.


