
أك��د ه��ن��ري كيسنجر وزي��ر  
الخارجية األميركي األسبق أن 
إي��ران هي ضربة البداية في الحرب 
العالمية الثالثة التي سيتوجب فيها 
على إسرائيل قتل أكبر عدد ممكن من 
العرب واحتالل نصف الشرق األوسط.

وقال كيسنجر في حديث أجراه مع 
صحيفة »ديلي سكيب« األميركية: 
لقد أبلغنا الجيش األميركي أننا 
مضطرون الحتالل سبع دول في 
الشرق األوس��ط نظرًا ألهميتها 
نها  أ خصوصا  لنا  تيجية  االسترا
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ب��ت��رول وم���وارد 
اقتصادية أخرى ولم يبق إال خطوة 
واح��دة، وهي ضرب إي��ران وعندما 
تتحرك الصين وروسيا من غفوتيهما 
سيكون »االنفجار الكبير« والحرب 
الكبرى التي لن تنتصر فيها سوى 
قوة واح��دة هي إسرائيل وأميركا 
وسيكون على إسرائيل القتال بكل 

ما أوتيت من قوة وسالح لقتل أكبر 
عدد ممكن من العرب واحتالل نصف 

الشرق األوسط.
 وأضاف: ان طبول الحرب تدق اآلن 
في الشرق األوسط وبقوة ومن ال 

يسمعها فهو بكل تأكيد »أصم«.

 وأشار كيسنجر إلى أنه إذا سارت 
األمور كما ينبغي، فسيكون نصف 
الشرق األوسط إلسرائيل وقال »لقد 
تلقى شبابنا في أميركا والغرب 
تدريبا جيدا في القتال خالل العقد 
الماضي وعندما يتلقون األوام��ر 
للخروج إلى الشوارع ومحاربة تلك 
»الذقون المجنونة« فسوف يطيعون 

األوامر ويحولونهم إلى رماد.
وأوضح كيسنجر أن إيران ستكون 
المسمار األخير في النعش الذي 
تجهزه أميركا وإسرائيل لكل من 
إي��ران وروسيا بعد أن تم منحهما 
الفرصة للتعافي واإلحساس الزائف 
بالقوة وبعدها سيسقطان ولألبد 
لن  عالميا جديدا  لنبني مجتمعا 
يكون إال لقوة واحدة وحكومة واحدة 
العالمية »السوبر  الحكومة  هي 
باور« وقد حلمت كثيرا بهذه اللحظة 

التاريخية.
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يريدها حلبة مصارعة ال طاولة حوار

تصريحات المشترك.. تتبع »عبد الفاصل«

هذه المسيرة التي ادعى المشترك بأنها مليونية 
كما ساير شطحاته المعهودة بتوجيه االتهام للمؤتمر 
وقياداته بمحاولة إجهاض اتفاق التسوية السياسية 
وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، غير أن 
اإلصالح قدم دلياًل دامغًا من خالل مسيراته التصعيدية 
على أنه من يلعب دور المعرقل والمتخاذل عن االلتزام 

بتنفيذ اتفاق التسوية.
ومهما ح��اول التستر وراء الفتاته االستفزازية 

المستنكرة من أبناء الشعب اليمني فإن المعروف أن 
تصعيداته جاءت كأبسط ما يمكن أن يفعله الحاقد 
وكشيء البد منه لتفريغ شعوره الخبيث الكامن في 
صدره جراء النجاح الكبير الحتفالية المؤتمر الشعبي 

العام بمناسبة ذكرى التأسيس ال�30 ..
وألن ذكرى التأسيس أضافت بفعل المشاركة 

الجماهيرية الواسعة الى المناسبة البروتوكولية 
مناسبة أخرى أثبتت للداخل والخارج أن المؤتمر اليزال 
معيار جميع األمور في اليمن بطولها وعرضها، كما 
أظهرت الحجم الحقيقي ألحزاب المشترك مقارنة 
بالمؤتمر وأنها ال تساوي نقطة سوداء في صفحة 
الوطن التي سطر المؤتمر الشعبي العام كلماتها 

بأحرف من ذهب وحفظها التاريخ ثالثة عقود..
جاءت المسيرات االستفزازية التصعيدية إلنكار 

فشل مخططاته ومؤامراته السابقة وأن كل 
وسائله المستخدمة لم توصله ألية غاية واضحة 

كإنجاز يبعث على الفرحة.
خالل ايام االسبوع الماضي فعل اإلصالح ما فعله 

لكن الجميع وقف يترقب كيف أن أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وأنصاره توافدوا من العاصمة ومحافظة صنعاء في 
لمح البصر إليقاف فوضى حزب اإلصالح ومنع استمرار 

خرق اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقراري 
مجلس االمن الدولي بشأن األزمة في اليمن..

في االسبوع الماضي وق��ف الجميع يترقب كيف أن 
تصعيدات االصالح ومن معه في المشترك غير المبررة 

ومحاوالته استهداف الزعيم علي عبداهلل صالح- 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- قوبلت بهبة 
جماهيرية وغضب شعبي كبير جاء للرد عليهم 
من كل حدب وصوب، لوال أن الزعيم علي عبداهلل 
صالح دعا المواطنين الى التهدئة وعدم االنجرار 
الى ما يريده البعض من إثارة للعنف والفوضى 
وإراقة الدم  اليمني وناشدهم العودة لمنازلهم 

وتحكيم صوت العقل.
وف��ي االخير في أي��ام ه��ذا االس��ب��وع أك��د الجميع 
اهتمامهم بالزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- احترامًا وتقديرًا لمواقفه 
الوطنية وحرصه الشديد على حفظ أمن واستقرار 

اليمن كل اليمن.
أن يسجلها  ي��ة حكمة يمكن  أ وبالمقابل 

المشترك، وأي غبي هذا الذي يعتبر ما حدث 
فشاًل من جانب المؤتمر في استدعاء انصاره 

وانتصارًا لما يسميه مطالب قطاع الطرق، وأيًا 
كانت مطالبهم فإن المؤتمر لن يسمح بتحويل 
صنعاء الى حلبة مصارعة حرة أو ساحة سباق 
المرحلة  بإنجاح  للثيران، وسيظل متمسكًا 

الراهنة وال��خ��روج بالبالد من األزم���ة.. وعلى 
المشترك أن يدرب نفسه على كيفية الجلوس الى 
طاولة الحوار بداًل من كراسي قناتي »سهيل« 
و»الجزيرة« وغيرهما من مقاعد االستديوهات 
التي استضافتهم لكي يتفننوا بالتصريحات 
والقول إن النظام السابق قام باختطاف وتعذيب 
االخ »عبدالفاصل« وقصف منزله والبد من الكشف عن 
مصيره.. وقد رفعنا ملف قضيته الى مجلس األمن ومحكمة 

الهاي ونتابعها باستمرار.. تابعنا يا عبدالفاصل!!

التصعيد السافر الذي مارسته احزاب اللقاء المشترك خالل أيام االسبوع الماضي وحشد مليشياتها للخروج في تظاهرات  
عنف وشغب جابت شوارع العاصمة وتسببت في إقالق األمن وسكينة المجتمع مرورًا بالقرب من منزل الزعيم علي 

عبداهلل صالح رئيس المؤتمر بهدف عرقلة الوصول الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

المؤتمر يستنكر إساءة 
غراب »B B C« في اليمن

وجهت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
رسالة استنكار إلى إدارة قناة ال�)بي بي سي( 
حول النهج المضلل الذي يعتمده مراسلها في بالدنا 
عبداهلل غراب الذي دأب على تضليل القناة حول حقائق 
األحداث في اليمن وباألخص إشارته في مقابلة أجرتها 
معه القناة الخميس إلى أن من دعا لتنظيم التظاهرة 
إلى السفارة األمريكية كانوا من) المؤتمر والحوثيين(، 
متسترًا على الجهة التي دعت ونظمت التظاهرة وأسمتها 
بيوم الغضب، باإلضافة إلى تجاهله اإلشارة إلى إدانة 
المؤتمر الشعبي العام وشجبه لهذه األعمال الفوضوية 

التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية .
وعبر المؤتمر عن أسفه أن تكون القناة ضحية تضليل 
وفبركة إعالمية تجافي الحقيقة تمامًا وتتعمد اإلساءات 
إلى حزب سياسي يفترض المراسل أنه في خصومة مع 
توجهاته أو ادعاء أنه قادر على تمييز أعضاء هذا الحزب 
من خالل عالمات فارقة سواء في مالبسهم أو هيئاتهم 

الخارجية.
وذكر المؤتمر في رسالته أن هذه 
لم تكن المرة األولى فقد أصاب 
مصداقية ال�)بي بي سي( 
بمقتل، عندما أشار خالل 
انعقاد القمة اإلسالمية في 
الشهر  المكرمة  مكة 
الماضي إلى أن رئيس 
الجمهورية عبدربه 
م���ن���ص���ور 
ه��������ادي 
ق����ط����ع 
مشاركته 
في القمة 
وعاد إلى صنعاء ،في حين أن 
الرئيس كان في مكة المكرمة 
في  ويسهم  ركته  مشا يستكمل 

صياغة قرارات تلك القمة .
واختتمت الرسالة بالتذكير بمنهج مراسل ال�)بي بي 
سي( في بالدنا خالل األزمة السياسية والذي اعتمد 

التضليل والكذب .

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

مظاهرة إلخراج الفرقة 
من جامعة صنعاء

س��ي��ر ال��ق��ط��اع ال��ط��الب��ي للحزب  
االشتراكي اليمني أمس تظاهرة 
داخل جامعة صنعاء، وذلك لرفض استمرار 

عسكرة الجامعة.
وأع��رب��وا في بيان لهم رفضهم لالنتهاكات 
الفرقة  التي يقدم عليها جنود  باالنتهاكات 
التابعين للمنشق  علي محسن األحمر المتواجدون 

داخل الحرم الجامعي منذ العام الماضي.
وق��ال البيان : سجلت العشرات من 

الحاالت استخدم فيها العنف والترهيب 
م��ن قبل ال��ج��ن��ود أث��ن��اء احتكاكهم 
بالطالب وتدخلهم في شؤون ليست من 

اختصاصهم ،
ودع���ا  ال��ط��الب بسرعة بإنهاء عسكرة 
الجامعة ونقل جنود الفرقة المسيطرين على 

مباني الجامعة إلى معسكراتهم .
محذرين من استمرار بقائهم وم��ن أي 

اعتداءات قادمة قد تطال الطالب.

إعالم المتمرد يبرئ 
القاعدة ويدافع عن 

جرائمه
استبق إعالم اللواء محسن وحزب  

االصالح اليمني نتائج  التحقيقات 
في حادثة تفجير مجلس ال��وزراء والتي 

اس��ت��ه��دف��ت وزي���ر ال��دف��اع 
ونجا منها ، واحالت وسائل 
االع��الم االنظار بعيدا عن 
التنظيمات االرهابية وعلى 

رأسها القاعدة .
وف���ي م����ادة تقريرية 

ن���ش���ره���ا م��وق��ع 
»ان��ص��ار ال��ث��ورة« 
التابع والمتحدث 

باسم المنشق علي 
محسن االح��م��ر جاء 
لمستفيد  ا ن  ا من فيها 
اغتيال وزير الدفاع 
هم اع��داء التغيير 
ول���ي���س ت��ن��ظ��ي��م 
القاعدة.. يذكر ان 

الجنرال العجوز احد  
المطلوبين دوليا بتهمة 
ارتكاب جرائم إرهاب..

إصالح البيضاء : حديث الدولة 
المدنية.. آخر حبة في الكرتون

قرار البيض بالعودة األخطر من مطالب االنفصال واالتصال بالشيخ حميد
تناقلت وسائل االعالم خبرًا مفاده ان المدعو علي   

سالم البيض اتخذ أخطر قرار من عام 1994م 
ويتعلق بعودته الى اليمن وانها ستكون قريبة جدًا.

المزشكلة ان علي سالم لم يقرر هل سيتصل بالشيخ 
حميد االحمر الستعادة منزله في عدن حيث أعلن الشيخ 
قبل أشهر انه قرر عدم تسليم المنزل للبيض إال إذا 
اتصل به للتشاور حول كيفية التسليم وفيما رفض 
البيض المشاركة في الحوار الوطني يرى مراقبون ان 
األخطر من مطالبته باالنفصال هو ان يقوم باالتصال 
بالشيخ حميد االحمر والف��رق بين ق��رار االنفصال 

واالتصال بسبأ فون.

بينما محافظ البيضاء الجديد الظاهري الشدادي   
يؤدي اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية 
ويناقشه عن مشاريع البنى التحتية التي تحتاجها البيضاء 
كان عدد من اعضاء االصالح ومن تحت لتحت قد سبقوا 
المحافظ الشدادي في تنفيذ عملية نزول ميداني للمرافق 
والدوائر الحكومية بعاصمة البيضاء لإلطالع على سير 

عملها.
في يوم وليلة نصب االصالح نفسه حاكمًا على البيضاء 
ومن غير يمين وجه بريمر التجمع بتشكيل لجنة نزول 
ميداني تقيم اداء المكاتب الخدمية بهدف اصالحها 

لتحسين مستواها وتعيين مسئوليها.
اعالم االصالح تجاهل رئيس الجمهورية ورئيس 

الوزراء وكل ما يمت لتسمية مسئؤىة الدولة وأعلن انه 
يواصل االصالح في البيضاء استجابة للتغيير الذي يريد 

رؤيته في دهاليز المكاتب الخدمية.
اليمكن لمطالب الشعب بالتغيير ان تتحقق على يد 
االصالح واليمكن ألحد ان يقبل بممارسات االصالح العبثية 

إال اذا كنا في دولة مدنية آخر حبة في الكرتون..
المضحك ان بعض اعضاء االص��الح على نياتهم 
وعقولهم بيضاء كالمحافظة حيث نظموا الجمعة مسيرة 
ابتهاجًا بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر.. ولهذا 
التستغرب اذا دعاك اعالم االص��الح للخروج الجمعة 
الماضية في مسيرة للتنديد بغزو العراق، فاالصالح آخر 

من يعلم.

شباب : لدينا أدلة تثبت تورط االصالح في نهب السفارة االمريكية
أك�������د ش���ب���اب   

ن  ب��أ ن  مستقلو
لديهم أدلة وصورًا تثبت 
ان من قام بنهب السفارة 
االم��ري��ك��ي��ة الخميس 
الماضي هم مجموعة 
م���ن���دس���ة م����ن ح���زب 
االص���الح واع��ض��اء في 
اللجنة االمنية التابعة 
ل��الص��الح فيما يسمى 

ساحة التغرير بصنعاء.
وقال رض��وان الحيمي 
الذي كان يتحدث لشبكة 
ش��ب��اب ال��ص��م��ود على 
فيس بوك ان من ضمن 
المسروقات التي سرقها 
ش��ب��اب االص���الح دروع 
واق��ي��ة ض��د ال��رص��اص، 
مؤكدًا بانه سيتم نشر 
الصور التي تثبت هذا 

األمر قريبًا.

كيسنجر: إسرائيل ستحتل نصف المنطقة 
والحرب الثالثة على األبواب


