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ذكرت صحيفة »الشارع«- أنه تم تأجيل  
قرارات الهيكلة استجابة لشروط أحزاب 
اللقاء المشترك، والتي ساندت موقف المتمرد علي 
محسن األحمر الذي يرفض تنفيذ قرارات الهيكلة.

ونسبت ال��ى م��ص��ادر ل��م تسمها أن المتمرد 

علي محسن رفض عرضًا بتعيينه في المنطقة 
المركزية.

مشيرة الى ان علي محسن لن يترك الفرقة وقيادة 
المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وذلك لسبب 
قوي جدًا، وهو ان المجندين األخيرين وعددهم 

150 الف جندي جرى توزيعهم على الفرقة المنحلة 
وقيادة المنطقة الشمالية الغربية، واغلبهم يتبعون 
حزب االصالح، ومجهزون لوقت الشدة، واإلصالح 
يدعم علي محسن ألن ذهابه سيعني خسران 

االصالح لمليشياته التي تم دمجها في الجيش.

علي محسن يرفض مغادرة الشمالية الغربية

باسندوة يستنجد بعزرائيل للتخلص من الجرحى

أيها الشباب ال تموتوا واستردوا أموالكم من وزير المالية
نافذة    الحرية تحت  ف��ي ساحة 

رئيس مجلس الوزراء محمد سالم 
باسندوة تتكدس اجساد شباب خرجوا بعد 
عامين من النضال للبحث عمن يثور من 
أجل وقف نزيف دمائهم ودمل جروحهم..

بعد عامين يقفون يتابعون قطرات 
دمائهم التي تتساقط ويطاردون أحزانهم، 
ئة  مهتر غطية  بأ عهم  مو د ن  يخفو و
يستخدمونها لوقاية اجسادهم الهزيلة 
والذابلة من شدة البرد.. تنكسر أعينهم 
وه��م يسمعون انين بعضهم البعض 
ومحركات السيارات الفارهة للصوص 
الثورة تمر مسرعة حتى ال تتعرض لألتربة 
واألوساخ من قبل من يفترشون الساحة..

هؤالء الشباب هم خيرة من أنجبتهم 
اليمن.. وتريد الحكومة »الثورية« ان 

يموتوا فورًا.. لقد اتخذ باسندوة القرار.. 
ونفذ صخر الوجيه التوجيهات وسلم 

المليارات لحزب اإلص��الح.. 
ولم يعد أمام الشباب الجرحى 
إاّل أن يستسلموا ويسلموا 
أرواحهم لعزرائىل.. حتى 
لو اعتصموا أو احترقوا.. فال 

خيار أمامهم.. كان المفروض 
أن يموتوا قبل ع��ام أو أكثر.. 
وألنهم لم يموتوا فمازال كرسي 

باسندوة يهتز.. وهم السبب..
أس��اب��ي��ع وال أح���د يكترث 

لتراجيديا شباب في عمر الزهور احترق 
األول أمام بوابة رئاسة الوزراء.. والثاني 
انتقل إلى ج��وار رب األرب��اب في تعز.. 
وصخر الوجيه بصرف المليارات لحزب 

اإلصالح..
قمة المأساة أن نشاهد وحشية كهذه 
وال نسقط حكومة أدمنت المتاجرة بدماء 

األبرياء..

أيها الشباب.. لن تظلوا وحدكم في 
الساحة، ولن يظل الناشط والنائب أحمد 
سيف حاشد هو من يواسيكم أو تلك 
الحوريات من خيرة نساء اليمن.. بل 
اصبحنا كلنا معكم فال تذهبوا إلى الموت.. 
بل انكم تستحقون الحياة بجدارة.. ومن 
يستحقون الموت هم األنذال الذين تاجروا 
بدمائكم، واآلن يتاجرون بدمائنا جميعًا..

ل��م ت��ع��ودوا ل��وح��دك��م.. ب��ل لقد جاء 
المؤتمر.. ولن يخذلكم.. وتذكروا ان حكم 
القضاء وصوت العالم لن يذهب أدراج 

الرياح..
إل��ى ذل��ك طالبت منظمة 
العفو ال��دول��ي��ة ق��وات 
العاصمة   الجيش في 
صنعاء، عدم استخدام 
ال����ق����وة ض����د ع���ش���رات 

المحتجين الجرحى في الساحة.
وجاء في بيان لها: فمنذ ليل الثالثاء 
الماضي قام »اللواء الرابع مدرع«  
بسد السبل أمام دخول المحتجين 
إلى منطقة خارج مكتب رئاسة 
ال�����وزراء، وخ��روج��ه��م من 
المكان، حيث يشاركون في 
فير  بتو لبة  للمطا م  عتصا ا
العناية الكافية لمن لحقت بهم 
إصابات أثناء المظاهرات في 

2011م..
وقد لحقت إصابات بنحو نصف المحتجين 
السبعين المشاركين في االعتصام في 
2011، وأعلن العديد منهم إضرابًا عن 

الطعام. 

قيادات اإلصالح على الفيسبوك: 
»فعلى الدنيا العفا..!«

كثرت في اآلونة األخيرة تصريحات وأحاديث   
قيادات حزب اإلصالح عن الحاضر والمستقبل 
بالنسبة للبالد والعباد وإلى مستوى يجعل المواطنين 
يعتقدون أن اإلصالح سيعلن قريبًا عن براءة اختراع 
آلة الزمن والتي ستكون أهم من انجازه األول المتمثل 
في ادعاءات نيله براءة اختراع الدواء المنقذ للعالم من 

مرض االيدز.
رئيس الهيئة العليا لإلصالح دعا في صفحته على 
الفيسبوك إل��ى ع��دم اتباع اع��داء األم��ة اإلسالمية 
والسذج من أبنائها من يريد برغبة جامحة أن يغرقها 
في الماضي ويصر عليها أن تعيشه بكل تفصيالته 
وجزئياته وصراعاته.. »الشك أن غزوة كنتاكي وقعت 

في العصر الجاهلي«.
وألن ال أحد يفهم ما يقوله اإلصالح فإن اليدومي حوَّل 
صفحته على الفيسبوك من التواصل االجتماعي إلى 
نموذج المتحانات الصف الرابع االبتدائي حيث قال: فإذا 
لم تتم  عبرة األجيال الالحقة من األجيال السابقة فعلى 

الدنيا العفا..!
»هل المطلوب إكمال الفراغ أم فعلى الدنيا العفا..«؟!
أما نائب رئيس الدائرة اإلعالمية لإلصالح عدنان 
العديني فقد قال على الفيسبوك: إن ثروات البلد ننفقها 
في الصراعات الداخلية، فإذا استطعنا ايقاف العبث 
بالمال العام وثروات البلد وفي ظل نظام سياسي يوزع 
الثروة والسلطة بعدالة فإننا كيمنيين سنتمكن من 
مغادرة البؤس االقتصادي واالستبداد السياسي.. »يا 
للبؤس، كالم العديني ال يعني أن اإلصالح سيتوقف 

عن ضرب الكهرباء وأنابيب النفط والغاز«..
يكفي أن نائب إعالمية اإلصالح أكد أن اليمن ليست 

دولة فقيرة )طمنتنا اهلل يطمئن قلبك(.

األحمر اإلبراهيمي

كل جمعة.. قلق على مصر.. 
ومستفيد من أزمة سوريا

ليمني    ا لتجمع  ا
ل���الص���الح قلق 
ل��ل��غ��اي��ة ع��ل��ى مرسي 

رئيس جمهورية مصر 
ويعتبر أن خروج المواطنين 

للشوارع ومطالبتهم إياه بالتنحي 
عن الحكم مؤامرة خطيرة تستهدف 
االخوان المسلمين في مصر واليمن، 
كونهم أي االصالح نزلوا الى ساحة 
جامعة صنعاء بعد نجاح اخوانهم 
بميدان تحرير في القاهرة باالطاحة 
بمبارك وإيصال مرسي الى كرسي 
السلطة لكن خطة االصالح لم تكتمل 
بعد، كون الرئيس عبدربه منصور 

هادي ليس من أتباعهم وهذا ما 
يفسر حملتهم االعالمية ضده، 

ال يوجد مرسي في االصالح 
مثلما ال يوجد من يعرف 

شيئًا عن المنطق.
وج��ه��ان لعملة واح��دة، 
ت  مخططا ت��خ��ت��ل��ف  ال 
االخ���وان هنا وهناك وال 

ف��رق بينهما باستثناء أن 
االخ��وان المسلمين في مصر 

لديهم مرشد عام واحد لجماعتهم 
أما في اليمن فلدى االصالح مرشد 
وناصر وحميد وصادق وعلي محسن 

واآلنسي واليدومي.. الخ.
ما يعكس حالة التخبط التي يعيشه 

االص��الح، جميع قيادته ترشد 
باسندوة ال��ى كيفية اف��راغ 
خزينة ال��دول��ة من محتواها 

المالي وتحويلها بكل بساطة الى 
أرصدتهم الشخصية تلبية لمطالب 
الشعب، وتحقيقًا لمصالحه.. وعدد 
قليل من قيادات االص��الح تمارس 
منذ العام الماضي صفة المرشد 
ال��ع��ام، أكثر من عشرة وزراء في 
حكومة الوفاق الوطني، واضافة الى 
تسييرها شئون الدولة عبر الفاكس 
فقد منحت االقتصاد خالصة خبراتها 
وقدمت للوزراء أفضل عشر طرق 
لالقصاء والنهب والسلب، وال ننسى 
أنها وصلت لما وصلت اليه عبر تعليم 
بعض اعضائها للسب والسباحة في 
مياه خليج ع��دن والرماية بكاتم 
الصوت ورك��وب ال��دراج��ات النارية 

والبرادو.
لنغادر مصر ولنبحث عن اخوان 
آخرين لالصالح ولكن من الرضاعة 
فقط.. ففي سوريا يبدو أن التوصل 
لحل لألزمة والمجازر التي تبكي قلب 
كل مسلم وعربي، بعيد التحقيق، 
وم��ع ه��ذا ف��إن اعضاء االص��الح لن 
ييأسوا وسيظلون من جمعة لجمعة 
يتظاهرون في مسيرة رافعين العلم 

السوري 
والفتات متعددة متناقضة الشعارات 

تدعو لدعم الشعب السوري عبر 
جمعية األقصى التي يترأسها صادق 
األحمر الوكيل الحصري في اليمن 
لجمع التبرعات الخاصة بفلسطين 
وسوريا، وبعضها ينتقد فشل مبعوث 
جامعة الدول العربية واألمم المتحدة 
لسوريا األخضر اإلبراهيمي ويقترح 

استبداله باألحمر االبراهيمي، 
وسيرون طرق علي محسن 
في تحقيق السالم لدمشق.. 
هناك شعارات تؤيد قرارات 
الهيكلة العسكرية وتوحيد 
الجيش ونطالب برحيل أقارب 
الرئيس السابق علي عبداهلل صالح، 
ومتناسية في الوقت ذاته بأن اللواء 
علي محسن يرفض المغادرة تنفيذًا 
لقرارات الهيكلة ومغادرة مقر الفرقة 

األولى مدرع المنحلة.
إذًا م��ا يسميه اع���الم االص��الح 
الجماهير الغفيرة تجوب ش��وارع 
العاصمة كل جمعة وهدفها أال يرد 
التبرع لسوريا عند  رق��م حساب 
استعالم صادق األحمر أال يرد عليه 
بالقول »س���وري« ليس لديك 

رصيد..
أم���ا ال��ه��دف ال��ث��ان��ي فهو 
مباركة الجماهير الغفيرة 
وال��ع��ري��ض��ة وال��ط��وي��ل��ة 
وال��ق��ص��ي��رة ل���»دع��م��م��ة« 
المتمرد علي محسن 
وأي��ة حيلة يمكن أن 
تنطلي على بن عمر 
ومجلس األمن الدولي 
ح��ول أن ال��ل��واء التزم 
بقرارات الرئيس، وعلى 
الجميع أن يعلم أن  بقاءه في مقر 
الفرقة األولى سابقًا والى اليوم 
ليس بصفته قائدًا للمعسكر 
وإنما صاحب أمالك شخصية، 
بمعنى أن مكتب القائد تحول الى 
نوبة حراسة لحماية أرضية علي 
محسن التي هي معسكر الفرقة 
نفسه من ناهبي األراضي، كما أن 
إغالقه لشارع الستين وحظر المرور 
من أمام منزل رئيس الجمهورية 
يهدف لحماية العاصمة من طاهبيش 

الليل..

القاعدة تخّفض الفدية 
المطلوبة إلطالق الخالدي

كشفت مصادر قبلية في محافظة  
أبين أن تنظيم »القاعدة« عرض  
على مسؤولين في الحكومة عبر وسطاء 
خفض الفدية التي كان قد طلبها إلطالق 
س��راح نائب القنصل السعودي عبداهلل 
الخالدي، المختطف منذ مارس 2012م، 
من 200 مليون ريال سعودي )53 مليون 

دوالر تقريبًا( إلى 15 مليون دوالر.
وأضافت المصادر أن مسؤواًل حكوميًا 

رفيعًا في أبين رد  مقترحًا بتسليم 
15 مليون ري��ال يمني )حوالي 70 

ألف دوالر(، وهو ما رفضه تنظيم 
»القاعدة«.

ق��ال السفير األم��ي��رك��ي بصنعاء جيرالد  
فايرستاين إن عالم الدين المتشدد عبدالمجيد 
الزنداني ال يزال متهمًا بدعم اإلرهاب، وذلك على 
خلفية تصريحات لألخير انتقد خاللها ما وصفها 

ب�»التدخالت األجنبية« في شؤون اليمن.
والزنداني هو زعيم ديني بارز  وقيادي مرموق 

في حزب »اإلص��الح«، ال��ذراع السياسية لجماعة 
اإلخوان المسلمين في اليمن.. وقال فايرستاين 
الزنداني »دعم  للصحفيين في صنعاء: ان 
بعض األعمال اإلرهابية في اليمن، ودعم جهود 

لمهاجمة الواليات المتحدة« حسب تعبيره، مشيرًا 
إلى أن الواليات المتحدة ال ترى »دورًا مناسبًا« للشيخ 

الزنداني في مؤتمر الحوار الوطني، المزمع إطالقه في 
18 مارس المقبل.

وذكر أن الزنداني، الذي يرأس جامعة »اإليمان« 
الدينية المثيرة للجدل، »معرف بداعم 

لإلرهاب في األمم المتحدة«.
وكان الزاندني  قال لصحفيين 

استقبلهم الخميس في منزله 
بصنعاء: إن »التحاور بين األطراف 

اليمنية في ظل التدخالت األجنبية 
في شؤون اليمن الداخلية يفقد 
الحوار مصداقيته«، منتقدًا 
إطالق الحوار الوطني »دون 
سقف« أو ش��روط مسبقة، 

ك��م��ا ان��ت��ق��د ال���غ���ارات 
األم���ي���رك���ي���ة ع��ل��ى 

ال��م��ت��ش��ددي��ن في 
اليمن، 

السفير األمريكي:

الزنداني ال يزال داعمًا اإلرهاب

بشرى المقطري تتعرض لحملة 
تكفير وتهديد بالتصفية

الصحفي صادق شلي يتعرض العتداء 
من قبل مليشيات اإلصالح بحجة 

ت��ع��رض��ت ال��ن��اش��ط��ة بشرى  
ال��م��ق��ط��ري ل��ت��ه��دي��د ج��دي��د 
بالتصفية الجسدية وإقامة ما أسموه حد 
اهلل وتكفيرها من قبل أتباع عبدالمجيد 

الزنداني.
وقالت الناشطة بشرى المقطري في 
صفحتها على الفيسبوك: إنها تعرضت 
للتهديد بالتصفية مساء السبت .. مشيرة 
إلى أن احد التهديدات طالبها بالحذر مما 
أسماهم » المجاهدين » وتوعدوا بإقامة 

ما أسموه  حد اهلل .
وأضافت:انها تلقت سياًل من الرسائل 
التواصل  على صفحتها ف��ي م��وق��ع 

االجتماعي الفيسبوك على خلفية كتابة مقاالت تدين تصريحات 
الزنداني حول الحوار .. واستغربت الطريقة التي يفكر بها الزنداني 
الذي طالب بضرورة مشاركة »العلماء« والمشائخ والقادة العسكريين 
في مؤتمر الحوار الوطني ..وقالت انه بكل برود يريد ادخال من 

وصفتهم بالشياطين الى مؤتمر الحوار ؟!!

ت����ع����رض  
ال���زم���ي���ل 
ال��ص��ح��ف��ي ص��ادق 
ش���ل���ي الع���ت���داء 
وم���ح���اول���ة كسر 
الكاميرا الخاصة به 
من قبل عصابة من 
مليشيات المشترك 
في محافظة حجة 
وال����ذي����ن ق��ام��وا 
بإطالق تهم العمالة 
وال��خ��ي��ان��ة عليه 
ب��س��ب��ب ت��ص��وي��ره 

لتابعة  ا لتغرير  ا ببوابة ساحة 
للمشترك في مدينة حجة..

جدير بالذكر ان هذه المليشيات 
تتبع حزب االص��الح يستخدمها 
وقتما يشاء بغرض االستفزاز 
واالعتداء على اآلخرين ولتفجير 
اع��م��ال العنف ف��ي المحافظة 
خيمة  لهم  نصبوا  وق��د  حيث 
التابعة للشباب  الخيمة  بجوار 
المستقلين، وهم ممن تم جندوا 

حزبيًا في الجيش واألمن.
واوضح الصحفي صادق شلي انه 
اثناء قيامه بالتصوير اتجه نحوه 
مليشيات  من  مندفعًا  شخص 

الساحة وح��اول 
الكاميرا  تكسير 
وم����ن ث���م ق��ام 
واتهمني  بسبي 
بالعمالة .. مشيرًا 
ال�����ى ان ه���ذا 
االعتداء ممنهج 
وم���رت���ب وذل���ك 
عملي  ب��س��ب��ب 

المهني المحايد.
ل������ب  وط������ا  
شلي  لصحفي  ا
ق��ي��ادة محافظة 
بضبط  االمنية  للجنة  وا حجة 
من اعتدى عليه ومحاسبته.. 
داعيًا كل الجهات المختصة الى 
التعاون في ضبط وكبح جماح 
هذه المليشيات المتطرفة التي 
تسعى للعنف وسفك الدماء دون 

وجه حق.
وناشد منظمات حقوق االنسان 
وك��ل المهتمين ب��ال��دف��اع عن 
هذه  لمثل  لتصدي  ا لحريات  ا
االعتداءات الغاشمة التي تعرض 
لها من قبل هؤالء المتطرفين 
والوقوف الى جانبه وإنصافه من 

المعتدين.


