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وجه الشيخ فضل مراد عضو االتحاد العالمي لعلماء
المسلمين انتقاد اً حاد اً لرئيس الحكومة محمد سالم
باسندوة وقيادة المشترك على موقفهم من مفتي الجمهورية
العالمة محمد العمراني والذي يعاني المرض وطريح الفراش
منذ أشهر.

وقال الشيخ مراد انه تواصل مع باسندوة وقيادة اللقاء المشترك
وأخبرهم بأهمية تقديم الدعم والرعاية للعالمة العمراني لكونه
عالماً دينياً أفنى عمره في خدمة الدين والوطن.
واستغرب من تقديمهم منحًا عالجية لفناني الغناء وال يهتم
أحد بعلماء الدين خاصة العالمة العمراني.
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اشتباكات باأليدي واتهام بالتواطؤ مع إرهابيين  ..وقرارات بديلة

معسكرات الحرس تحاصر بتكليف من اللجنة العسكرية
اجتماع اللجنة العسكرية االخير لم يكن مناسبة
لتبسم أعضائه أم��ام كاميرا وسائل االع�لام
كعادتهم يتناقشون بطمأنينة وراحة بال ..كيف ال؟ وكل
شيء يسير وفق ما هو مخطط له وبصورة طبيعية على
المستويات كافة سواء أكان بالنسبة للتقدم المحرز في
جهود اللجنة العسكرية لتحقيق األمن واالستقرار والمهام
الكبيرة الملقاة على عاتقها في إخالء أمانة العاصمة
والمدن اليمنية من المظاهر المسلحة وتطهيرها من
المليشيات وتعاون المواطنين معها ،ام ً
ال في إنجاز
اللجنة لهذا الهدف الغائب على الواقع وسواء أكان ذلك
على صعيد تعاون اللجنة العسكرية نفسها مع قيادات
األزمة والمليشيات المسلحة في تنفيذ مؤامراتهم ضد
خال من سموم المبيدات
الوطن وفق ما هو مخطط لهٍ ..
واألسمدة ..ال مطر وال شيء محروم من الماء مسقى
بالعسل ال تستطيع اللجنة العسكرية إخفاء حقيقة
ما تعانيه البالد من فقدان للسلطة العامة ،حيث شهد
اجتماعها االخير زعزعة االستقرار االمني بعدم دخول
أعضائها في مشادات كالمية واشتباكات باأليدي إثر
اكتشاف احدهم أن اللجنة زادت الطين بلة وقراراتها
ساهمت في صب الزيت على النار وتوتير األجواء االمنية
على عكس ما يجب أن تقوم به من مهام وبدليل أنها
سلمت طريق صنعاء  -مأرب وعدداً من المواقع العسكرية
في نهم وأرحب -اللجنة العسكرية لمن أسمتهم قوات
الحماية االمنية ثم ثبت بعدها أنهم عناصر من الفرقة
المتمردة يؤدون دور الحماية لمن يحاصرون قوات الحرس
في نهم وأرح��ب ،األمر الذي يدين اللجنة العسكرية
ويضعها في قفص االتهام والتواطؤ مع االنقالبيين في
تنفيذ مخططاتهم خاصة في أمانة العاصمة وغيرها..

أمام وسائل اإلعالم الفضيحة حملت وصف اإلنجاز
العسكرية سلمت طريق صنعاء  -مأرب لمليشيات المتمرد
من قال إن اللجنة العسكرية ال تعمل ..علينا أن نشكرها استعادة االمن واالستقرار وما تقوم به حاليًا من جهود
لقيامها منذ شهر بفتح طريق صنعاء  -مأرب وعلينا أن جبارة في قصف ومحاصرة معسكرات الحرس في نهم
نشكر مليشيات االصالح وعلي محسن لتعاونهم في وأرحب بتكليف من اللجنة العسكرية.

قطاعات العمراني
تغضب المشاهدين
ق��ط��ع��ت ال��ف��ض��ائ��ي��ة
ا ليمنية بثها مسا ء
الثالثاء الماضي إرضا ًء للوزير
العمراني الذي غضب بشدة
بسبب ظهور صورة للزعيم
علي ع��ب��داهلل صالح رئيس
المؤتمر في مسرحية بعنوان
«كرامة في ورطة» ..العمراني
اتصل سريعاً بغرفة البث في
الفضائية اليمنية ومديرها
لطف الخميسي ووجهه بإيقاف المسرحية على الفور
واستبدالها بتصريحات لباسندوة أثناء تدشينه حملة
تحصين االطفال ضد مرض الحصبة.
المشاهدون استنكروا هذا القطع المفاجئ للمسرحية
وحرمان العمراني لهم من استكمال مشاهدتها ألنه
رأى فيها مقطعًا يصف الرئيس علي عبداهلل صالح
بالزعيم وفارس العرب ..أليست هذه هي الحقيقة؟

المنصورة ..بال أسماء

دكاترة اإلصالح يستعينون بالبالطجة
لضرب زمالئهم في جامعة صنعاء

استعملت صور رئيس الجمهورية
في شعارات وبيانات الدعوة

حضرموت :اإلصالح وجمعيات متطرفة
تدرب  3آالف شاب على الجهاد

استنكر القيادي في االصالح
الدكتور ع��ب��داهلل الفقيه
استعانة قيادات بارزة في حزبه
بالبالطجة لفرض آرائهم على
أساتذة جامعة صنعاء وضرب من
يخالفهم الرأي.
ونقلت وس��ائ��ل االع�ل�ام عن
الفقيه -وه��و اس��ت��اذ العلوم
السياسية بجامعة صنعاء -قوله:

إن النائب في البرلمان القيادي في
االصالح الدكتور صالح السنباني
اع��ت��دى على إح���دى زميالتهم
في هيئة التدريس عندما كانت
تعبر عن رأيها في فعالية نقابية،
مستعينًا بعصابته من البالطجة
الذين أحضرهم الى مقر نقابة
هيئة التدريس لالستقواء بهم
والتهجم على دكاترة الجامعة.

ك��ش��ف��ت ه��ي��ئ��ات بحضرموت فإن
ومنظمات مجتمعية ج��م��ع��ي��ة تتبع
عن حملة منظمة تجري في ح���زب االص�ل�اح
حضرموت لتجنيد الشباب وجمعية البادية
وإرس��ال��ه��م ال���ى س��وري��ا ت���ت���ص���در ه���ذه
كمقاتلين مع الجماعات الحملة وتستهدف
المسلحة تحت راية الجهاد ب���ش���ك���ل ك��ب��ي��ر
ا لمنا طق ا لر يفية
ومناصري الثورة.
وش����ه����دت ال��م��س��اج��د والمعزولة والبعيدة
والمعاهد في حضرموت م��ن ال��ع��واص��م في
حملة إ ع�لا م��ي��ة مكثفة حضرموت ال��وادي
تد عو ا لشبا ب لال لتحا ق وال���ص���ح���راء وق��د
بالمعاهد الصيفية والتي اس��ت��ع��م��ل��ت ص��ور
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ال��ه��ي��ئ��ات وال��م��ن��ظ��م��ات آالف شاب.
نفقات والتزامات لدعم الساحات
دون أن تقدم أية أدلة تثبت ذلك.
وف��ي س��ي��اق متصل ذك��رت
وس��ائ��ل االع�ل�ام أن توكل
التي أعادت جزءاً من أقاربها
كانت نقلتهم لإلقامة في
قرر مجلس النواب سحب الدعوى المرفوعة ضد
قطر بداية األزمة تتواصل
صحيفة اليمن اليوم ورئيس تحريرها عبداهلل
حاليًا مع االتحاد األوروبي
الحضرمي والكاتب الساخر عبدالكريم الرازحي أمام
م��ن أج��ل تقديمه منحة
نيا بة ا لصحا فة ،
مالية تقدر بمليون ونصف
وك�������ان م��ج��ل��س
ي��ورو وع��دت بتخصيصها
ال��ن��واب ق��د اتهم
لتمويل ندوات في ساحة
ال��ك��ات��ب ال��س��اخ��ر
االع���ت���ص���ام ت��دع��و
ال��رازح��ي و«اليمن
الشباب للمشاركة
اليوم» باإلساءة اليه
ف���ي ال���ح���وار
وتشبيهه بعلبة التونة
الوطني.
المنتهية الصالحية.

اليمنيين يرفضون
 %96من
العفو عن القاعدة

اعقلها..
توكل كرمان

«النواب» يعفو عن «اليمن اليوم»

منظمة صحية:

الزنداني زاد معاناة مرضى االيدز
قال نائب رئيس جمعية آيد الصحية أن المتعايشين مع االيدز
الذين تعالجوا على يد الشيخ عبدالمجيد الزنداني تدهورت
حالتهم ولم يتحسن الكثير منهم ناهيك أنهم يستخدمون اآلن
العالج الثالثي.
وقدم الحاجي خالل حلقة نقاشية حول االستجابة الوطنية
لاليدز نظمت بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة المعني
بااليدز بصنعاء عرضًا تطرق فيه الى الحقوق المنتهكة
والمستمرة للمتعايشين مع االيدز متمنيًا مزيداً من الدعم
والرعاية لهم.
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أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي أحداث
المنصورة في عدن أن ساحة الرويشان التي
حدثت فيها المواجهات الدامية لم تعد ساحة سلمية
وتحولت الى وكر للمسلحين والخارجين على القانون.
وكشفت اللجنة عن تورط شخصيات وقيادات حزبية
في التخطيط وتمويل العناصر المسلحة والشباب
المغرر بهم للقيام بعمليات إجرامية ولم تذكر اللجنة
أسماء المتورطين حتى ال تجرح مشاعرهم.

شباب في الساحة :اإلصالح وعلي محسن
جندا زمالءنا في القاعدة

اتهم شباب ينتمون لساحة
التغرير بجوار جامعة صنعاء
ا لمتمر د علي محسن با ستقطا ب
زم�لاء لهم في الساحة وتجنيدهم
وتدريبهم والدفع بهم إلى صفوف
القاعدة عبر أحد المعتقلين العائدين
من افغانستان .
وأوضح المجلس الوطني المستقل
للشباب في بيان بأن المتمرد عين
المدعو الجرباني العائد من افغانستان
رئيساً للجنة األمنية في ساحة التغرير
قبل عام ونصف ،كما عين رئيس حزب

االصالح نجل محمد المؤيد المتهم
السابق باالرهاب من أمريكا نائبًا
لرئيس اللجنة األمنية.
واستشهد المجلس بتصريح ألحد
قيادات القاعدة بأن لدى التنظيم
الكثير من المنضمين للمعتصمين
في الساحات.
وأكد الشباب باطالع علي محسن
ال��ت��ام والمسبق لمعظم تحركات
وعمليات القاعدة وهو ما أكدته العديد
من المصادر السياسية واالعالمية
أكثر من مرة.

إعدام عبدالرحمن األخفش
ج���رى ب��س��اح��ة السجن
المركزي في محافظة تعز
تنفيذ حكم القصاص الشرعي
بحق المدان عبدالرحمن األخفش
البالغ من العمر  32عاماً.
وجاء تنفيذ اإلع��دام بناء على
حكم م��ن المحكمة الجزائية
المتخصصة وافقت عليه محكمة
ا ال ستئنا ف ا لجز ا ئية و أ قر ته
المحكمة العليا وص��ادق عليه
رئيس الجمهورية.

