
يواصل  إخوان اليمن تنفيذ جريمة أخونة كافة مفاصل  
الدولة غير مدركين لمخاطر ذلك وسوء الخاتمة لهذه 
الممارسات التي تعد السبب الرئيسي لسقوط االخوان في مصر .. 
وتفيد آخر المعلومات أن حزب اإلصالح يسعى إلى أخونة قطاع 
جديد هو "الكليات العسكرية" بعد ان تمكنوا في وقت سابق من 
العام الجاري من أخونة القضاء من خالل  الحاق مجموعة كبيرة 

من طالب "جامعة اإليمان" في معهد القضاء.
الجدير بالذكر أن المخطط الجديد لألخونة كشف عنه إعالن 
اللواء الركن احمد ناجي مانع رئيس هيئة التدريب والتأهيل 
بوزارة الدفاع اليومين  الماضيين حيث ذكر انه تم تخصيص 
9 مللراكللز الستقبال الللطللالب الراغبين االلتحاق بالكليات 
العسكرية للدفعتين المقبلتين لالعوام 2014/2013 
و2014/ 2015م ابتداًء من  االحد  18 أغسطس الجاري..

ووفقًا لصحيفة لصحيفة "26سبتمبر" التي اوردت تصريح 
اللواء مانع فقد تم توزيع كافة محافظات الجمهورية على 
مراكز التسجيل التسعة إلتاحة الفرصة للطالب من كافة 
المحافظات لالنتساب في الكليات العسكرية. بيد انه يالحظ 
أن "محافظة الجوف" والتي لإلخوان تواجد فيها  ويديرها 
محافظ من حزب االصالح، قد حصلت على نصيب األسد حيث 
اتيح لهم التسجيل في ثالثة مراكز هي: )الكلية الحربية، 

الكلية البحرية، ومركز في حضرموت(
وذلك حسب مراكز التسجيل التي تم اعالنها وهي:

1-الكلية الحربية : لمحافظات صنعاء ومأرب والجوف
2-الكلية الللجللويللة والللدفللاع الللجللوي: لمحافظات األمللانللة 

والمحويت وصعدة
3-الكلية البحرية لمحافظات: الحديدة والجوف وريمة

4-مركز في معسكر 310 لمحافظة عمران
5-مللركللز في مدرسة المشاة لمحافظتي ذمللار والبيضاء 

بمدينة ذمار
6-مركز في معسكر الحمزة لمحافظتي إب والضالع بمدينة 

إب
7-مركز في المعسكر 35 مدرع لمحافظة تعز
8-مركز في العند لمحافظتي عدن ولحج وابين

9-مركز في حضرموت لمحافظات حضرموت والمهرة 
والجوف.

وبحسب عسكريين فان مراكز االستقبال في اغلبها تتبع 
الجنرال المتمرد مايشير الللى االصللرار على  اخونة الجيش 
وتحويله الى جيش يتبع حزب االصالح   حتى اليواجهوا نفس 
مصير اخللوان مصر ، وغير مستفيدين  من دروس جرائم 
االخونة في مصر.. واستغرب مراقبون من  استمرار االصالح 
على نهج هذه السياسة المدمرة  والتي ستدفع أبناء الشعب 
اليمني  للقيام بثورة ضدهم وضد سياساتهم التي تهدف في 
مجملها الى االستحواذ على كل شيء وإقصاء اآلخر حتى وإن 

كانوا حلفاًء لهم.

مخطط ألخونة طالب الكليات العسكرية

يحيى صالح : جماعة اإلخوان 
منظمة إرهابية

أبللللدى يحيى  
ملللللللحلللللللملللللللد 
عبدالله - رئيس ملتقى 
الرقي والتقدم - تأييده 
للللللدعلللللوات حلللظلللر مللن 
)جللمللاعللة  وصلللفلللهلللم بللل
اإلخللللوان المتأسلمين ( 
وذللللك بللاعللتللبللارهللا منظمة 
إرهابية تهدد األمن والتعايش 
الللللسلللللللللمللللي بللليلللن 
الللشللعللوب، 

وكتب يحيى صالح مللغللردا على 
لفتن  تويتر ) الجماعة تثير ا
وتستمرئ القتل والقيام بأعمال 
مللعللاديللة للبشرية ( واعتبرها 

خطرًا على االنسانية.
وكللللان يللحلليللى صللالللح عللبللر في 
وقت سابق عن فخره واعتزازه 
بمشاركته ابناء الشعب المصري 
ثورتهم العظيمة ضد )العصابات 
الفاشية الرجعية االخوانية ( في 

30 يونيو الماضي .

االشتراكي والناصري يرفضان صدور 
بيان من المشترك ضد الجيش المصري

رفلللض الللحللزب االشللتللراكللي اليمني و  
التنظيم الللوحللدوي الشعبي الناصري 
صدور بيان باسم تكتل احزاب المشترك لتأييد 
جماعة االخوان المسلمين و توجيه التهم للجيش 
المصري , ووصف ماحدث في مصر باالنقالب .

وقالت مصادر في احزاب المشترك ان الناصري 
واالشتراكي اعترضا على اصرار حزب االصالح  
باصدار بيان عقب فض اعتصامي رابعة العدوية 

والنهضة .
وتناقلت وسائل  اعالمية  عن المصادر ذاتها 
ان حزب االصالح اضطر بعد ذلك الصدار بيان 
باسمه يدين ما حدث من فض لالعتصام والقول 
بان ما حدث مجزرة , وإتهام الجيش باالنقالب.

وكلللان حللزب االصلللالح  قللد حشد انللصللاره في 
شللارع الستين الداء صللالة الجمعة والمطالبة 
بعودة الرئيس المعزول مرسي . واعلن خطيب 
الجمعة االصالح فؤاد الحميري بسقوط المبادرة 

الخليجية .
وكللان االشللتللراكللي والللنللاصللري قللد بللدأا مؤخرا 
بالخروج عن جلباب حزب االصالح بعد عمليات 
االقصاء لهما في التعيينات بالوظائف العامة 

واستئثار االصالح بها لوحده .

الوليد بن طالل يعزل بوق الفتنة 
طارق السويدان

ٌعللللزل الللمللللليللارديللر  
الللسللعللودي ومللالللك 
شللركللات المملكة القابضة 
الللوللليللد بللن طلللالل الللداعلليللة 
الدكتور طللارق السويدان 
مللن منصبه كمدير لقناة 
اللللرسلللاللللة ذات الللتللوجلله 

الديني.
وقلللللللال اللللولللليلللد علللللى 
صفحته تويتر "المكان 
نللللللللي فلللي  ألي اخللللللللوا

مجموعتنا"
عللللللللليلللله مللللللن آراء 
نلللشلللرتلللملللوهلللا أخللليلللرا 
فلللي ملللوقلللع الللتللواصللل 

االجتماعي تعبر عن توجهات لكم تخالف توجهاتنا 
التي بنينا عليها قناة الرسالة الفضائية منذ إنطالقها.. بل 
لم تكتفوا بذلك فقد أعلنتم خالل محاضرة لكم في اليمن 

بأنكم من قيادات اإلخوان 
المسلمين«.

وأضللللللاف للللذللللك فلللإنللله ال 
يسعنا إال أن نستنكر وبشدة 
ما ذكرتموه مرددين قوله 
تللعللالللى »إنلللك ال تللهللدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من 
يلللشلللاء«.. مللع أنللله غلليللر خللاف 
لكم أنللنللا سبق وأن نبهناكم 
عللدة مللرات بأنكم محسوبون 
على قناة الرسالة التي كنتم 
مديرا لها حتى تاريخ كتابة هذا 

الخطاب«.
وداب السويدان خللالل الفترة 
الللمللاضلليللة علللللى نللشللر تللغللريللدات 
مناهضة للحقوق االنتقالية في 
مصر وفض الجيش واألمن المصري العتصامي االخوان 

المسلمين في رابعة العدوية والنهضة.

خلفان: أوباما تناسى أن القاعدة وليدة اإلخوان وأردغان خسر العرب
شّن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي  

خلفان، هجوما عنيفًا على جماعة 
اإلخللللوان المسلمين فللي مللصللر، كللمللا وجلله 
انتقادات عديدة للرئيس األمريكي باراك 
أوباما، ولرئيس الللوزراء التركي رجب طيب 
أردوغلللان، بسبب موقفهما مما يجري في 

مصر.
ل خلفان في تغريدة على حسابه  وتساء
على تويتر، إذا كان القضاء المصري سيلجأ 

الى مصادرة أموال اإلخوان، حيث قال "هل القضاء المصري سيتخذ إجراء 
لمصادرة أمللوال اإلخللوان من أجل تعويض من لحق بهم ضرر نتيجة 

افعالهم االجرامية؟"
وفي تغريدة أخرى، قال إن "أوباما تناسى ان 
القاعدة وليدة جماعة االخوان وأنها صناعة 

غربية، وأن القاعدة إنتاج أمريكي بامتياز.
وأضللاف أنه "في أمريكا قد يقتل المواطن 
لمجرد مخالفته تعليمات شللرطللي بعدم 
تحريك يللديلله مللن مللقللود الللسلليللارة أيللن حق 

االنسان سي أوباما ؟"
وفللي معرض حديثه عن تركيا، قللال قائد 
شرطة دبي إن "أردوغللان خسر العالقات العربية بسبب هجومه على 
مصر." وأشار إلى أنه عندما هّب شعب أردوغان عليه "أسماهم جرذان 

ورفض تدخل أي دولة غربية أو عربية فلماذا يتدخل في 
مصر، يريد أن يكون سلطانا عثمانيا"

وقال ضاحي خلفان إن اإلخوان أصبحوا "في حرب ضد الشعب 
المصري والجيش المصري والشرطة المصرية والقضاء المصري 

واالزهر الشريف والنيابة العامة واالعالم والثقافة.."
وأكد أنهم لن يستطيعوا أن "يبنوا مستقبال لهم ولوطنهم ما 

لم يمارسوا الحكمة والتعقل، اما اضرام النيران يجعلهم في عيون 
الوطن جرذان!"

ولفت الى أن "االنتخابات بعد ستة أشهر وسيبان الراجح في 
الميزان بدون تدخل أمريكان".

العدد: - )1673(  االثنين : 19 / 8 / 2013م  
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 الوالء الوطني يتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية واالبتعاد عن 
التعصب الطائفي والساللي أو القبلي أو الحزبي..

»امليثاق الوطني«


