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سفيرة بريطانيا: الرئيس "صالح" شخصية مهمة والبد من وجوده لدعم العملية السياسية
قالت السفيرة البريطانية بصنعاء، جين  

ماريوت ان الدور البارز الذي لعبه الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح  قد عاد بفوائده عديدة 

على اليمن.
وأض��اف��ت السفيرة البريطانية، في ح��وار لها بثته 
الفضائية اليمنية، مساء السبت: أن علي عبدالله صالح 

 إل��ى أن 
ً
يظل شخصية مهمة ج��دًا وم��ؤث��رة.. مشيرة

الشعب أظهر أن ما يريده من علي عبدالله صالح هو أن 
يقوم بدعم العملية السياسية..

وبخصوص اسماء المعرقلين للعملية السياسية في 
اليمن، أوضحت السفيرة أن جميع اليمنيين يعرفون 
أن المعرقلين هم من يضعون مصالحهم الخاصة قبل 

مصلحة اليمن في هذا الوقت الحرج.
وأشارت الى ان الشيء العظيم هو وجود العديد من 

اليمنيين يحاولون أن يعملوا لصالح البلد .
 مشددة على ضرورة أن يستفيد اليمنين من الحوار 

السياسي واالت��ف��اق بتحويله إل��ى واق��ع ملموس 
للمواطن العادي في الشارع.

س من »اإلخوان« يحيى صالح : الحكم في جريمة ميدان السبعين مسيِّ
حذر يحيى محمد عبدالله صالح رئيس منتدى الرقي 
والتقدم، من االنعكاسات الخطيرة لعودة اآلالف من 
العناصر المتطرفة من سوريا الى العديد من الدول 

رسلوا منها، ومن ضمنها اليمن.
ُ
العربية التي ا

مشيرًا  إلى أن ما حدث مؤخرا في اليمن من تطور 
في العمليات االرهابية له عالقة بذلك، مؤكدًا ان االمة 
العربية ت��واج��ه ع��دوًا داخليًا  يتمثل بالمتطرفين 
والتكفيريين من جماعة االخ��وان - اضافة الى العدو 

الصهيوني. 
وأوض��ح يحيى صالح، ان هناك استهدافًا للجيوش 
العربية الوطنية لتفكيكها عبر التسريح وتدميرها كما 
حدث للجيش العراقي اضافة الى االقتحام كما يحدث 
في اليمن، محذرًا من خطورة استمرار تفكيك الجيوش 
العربية ومنها الجيش اليمني الذي يأتي استهدافه عبر 
تسريح القيادات الوطنية الكفؤة واستبدالها بعناصر 

اخوانية عن طريق الهيكلة.
وكشف أرك��ان ح��رب االم��ن المركزي "السابق" عن 
طلبات أمريكية سابقه فحواها التوجه إلنشاء شرطة 
مدنية بداًل من الجيوش مقابل تعهد أمريكي بحماية 
اليمن من قبل القوات االمريكية الموجودة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالحكم القضائي المتعلق بالجريمة 
اإلرهابية التي أودت بحياة العشرات من منتسبي األمن 
المركزي في ميدان السبعين ق��ال: إن القضاء أصبح 
مخترقًا ومسيسًا، ووصف الحكم القضائي بغير العادل 
وانه تعامل مع الجريمة، كما لو أنها حادث م��روري.. 

متوعدًا باالستئناف القضائي.
وأكد يحيى محمد عبدالله صالح، أن استئنافهم جاء 
بسبب االكتفاء بحكم الحبس سنتين إلى 10 سنوات 

ة بعضهم، وكأن القضية حادث مروري  للمتهمين وبراء
وليس مقتل أكثر من100 جندي.

مؤكدًا أن قرار االستئناف لم يكن بسبب قرار القاضي 
محفل باستدعائه وق���ادة األم���ن ال��م��رك��زي "سابقًا" 

للتحقيق في القضية"..
وفيما يتعلق بالشأن السوري، أوضح يحيى صالح أن 
هناك تواطئا ً واضحًا مع قوى اإلرهاب في سوريا.. مشيرًا 

الى أن قيام بعض الدول ومن بينها اليمن بتصدير 
اإلرهابيين إلى داخ��ل سوريا، غير أن الوضع بات 

مطمئنًا وتحت سيطرة النظام السوري.

❝ نحذر من خطورة 
عودة اإلرهابيين من 

سوريا إلى اليمن

»األخوان« وراء محاولة اغتيال "رئيس 
هيئة األمر بالمعروف" 

كشفت مصادر سعودية أن التيار  
السروري المحسوب على جماعة 
"اإلخوان" حاول اغتيال رئيس هيئة األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية 

الشيخ عبداللطيف آل الشيخ.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية نقاًل 
عن "مصادر مطلعة االربعاء أن آل الشيخ 
تعرض لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة 
استهدفت دهسه عقب خروجه من صالة 

الفجر أخيرًا".
واش��ارت ال��ى "تسريبات منذ اغسطس 
الماضي بشأن معلومات موثوقة عن عزم 
الجناح ال��س��روري التابع لتيار "اإلخ���وان" 
تصفية رئيس الهيئة, بعد عزله قياديين 

داخل الجهاز ينتمون للجماعة نفسها".
وأض���اف���ت أن ال��رئ��اس��ة ال��ع��ام��ة للهيئة 
"ستكشف خالل الفترة المقبلة عن تفاصيل 
الخطوات اإلصالحية التي أجرتها, منذ 
أن تولى آل الشيخ زمامها" مطلع العام 

2012.م.
وأش�����ارت إل���ى أن 
"ع����������������ددًا م���ن 
القياديين داخل 
رئ��اس��ة الهيئة 
لم ترق لهم 

االصالحات التي نفذها الرئيس، ومن بينها 
قراره الخاص بإيقاف عمل المتعاونين ومنع 

المطاردات رسميًا".
وأكدت أن "هذين الملفين كانا ُيستغالن 
ة ال��ى  للتسلط ع��ل��ى ال���ن���اس, واالس������اء
الدولة, من قبل من وصفتهم المصادر 
ب���"ال��ط��اب��ور ال��خ��ام��س" م��ن المنتمين 
لجماعة "اإلخ��وان", كاشفة كذلك عن 
ق���ي���ام ه�����ؤالء بجمع 
ت��ب��رع��ات بعشرات 
ال��م��الي��ي��ن لمصالح 
خاصة باسم الهيئة".
إال ان المتحدث الرسمي 
ب��اس��م ال��ه��ي��ئ��ة ال��ش��ي��خ ت��رك��ي 
الشليل قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية "نؤكد ان الخبر 
بالصيغة التي صيغ بها غير 
صحيح ونرجو من وسائل 
االع����الم ال��ت��أك��د ق��ب��ل نشر 
أي خبر, وأخ��ذه من المصدر 
المخول له بالتصريح في رئاسة 

الهيئة".

 مصطفى العماري يعود للوطن بعد إنقاذه من االعدام
عاد إلى أرض الوطن المواطن مصطفى العماري الجمعة  

قادمًا من السعودية بعد أن تدخل فاعلو الخير وتبرعوا 
بمبالغ مالية كبيرة مكنته من دفع دية تقدر بخمسة ماليين ريال 
سعودي إلنقاذه من االعدام ، على إثر تنازل أولياء دم مواطن سعودي 

عن الدم مقابل دفعه للدية..
مصطفى علي العماري  من محافظة اب مديرية الشعر سافر الى 
المملكة العربية السعودية بفيزة عم���ل سنة 2000م حيث كان يبلغ 
من العمر 18 سنة للعمل بهدف إعالة اسرته وتكوين نفسه خاصة 
انه يتيم االب وفور وصوله إلى السعودية عمل لدى كفيل سعودي 
وبعد عشرين ي��وم ح��اول أح��د االش��خ��اص وه��و سعودي الجنسية 
االعتداء عليه جنسيًا ما دفعه للدفاع عن نفسه وصد المعتدي 
بضربه بمفتاح لفك براغي السيارات مما ادى الى مقتل المعتدي وتم 

الحكم عليه باإلعدام .. وبقي مصطفى في السجن أكثر من 12 عاما 
تمكن خاللها من تعلم القرآن وعمل خطيبًا وإمام جامع السجن في 

منطقة الدمام شرق المملكة العربية السعودية.
وبعد هذه السنوات تدخل فاعلو الخير لدى اولياء الدم واقنعوهم 

بالتنازل عن الدم مقابل ان يدفع مصطفى الدية.
الجدير بالذكر ان قضية مصطفى العماري قد حظيت باهتمام 
كبير من قبل قناة "اليمن اليوم" وصحيفة "الميثاق" ومختلف وسائل 
االعالم اليمنية وكذلك على صفحات الفيسبوك واستطاعت ان تخلق 
رأيًا عامًا تفاعل مع قضية مصطفى وتجاوب اهل الخير وخصوصًا 
من أبناء اليمن المغتربين في أمريكا الذين تبرعوا بسخاء لتمكين 
مصطفى من ان يولد من جديد بعد ان كان ينتظره الموت اعدامًا 

بحد السيف..

متشددون يدمرون نصبًا 
تذكاريًا للخليفة الرشيد

تم في مدينة الرقة السورية التي سيطر عليها إرهابيون  
من جماعة "دولة العراق والشام اإلسالمية" في آذار/
مارس من هذا العام، تدمير التمثال الشهير للخليفة هارون 
الرشيد. وأسفر غضب واستياء السكان المحليين، عن خروج 
مئات االشخاص الى الشوارع احتجاجا على ذلك، ففتح المتطرفون 

النار على الحشود.
عاش الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن الثامن،وتميز 
عهده باالزدهار الثقافي، وأسس جامعة ومكتبة بغداد، وشجع 
تطور األدب والفن والموسيقى، األمر الذي كان سببًا باطالق 

لقب الرشيد عليه.

االح������داث  االخ���ي���رة ك��ش��ف��ت  عن   
خارطة جديدة  لتحالفات سياسية  
في المنطقة  تجاوزت ما كنا نسميه بالخطوط 
الحمراء  ومن ذلك  القواسم المشتركة  او العدو 
المشترك حيث  اصبح التحالف  يجمع "الحرس 
الثوري" االيراني  وجماعة االخوان للعمل ضد 
دول مجلس التعاون الخليجية، وها هي ايران 
تستغل  التداعيات ف��ي المنطقة لتذهب 
لتصدير اإلره��اب إل��ى دول مجلس  التعاون 
الخليجي، إما بالتحالف  مع "القاعدة" او التعاون 
مع جماعة "اإلخوان" التي باتت في موقع العداء 
لدول الخليج، هذا فيما أصبح يعتبر االخوان 
أن التعاون مع النظام اإليراني هو المالذ والحل 
الوحيد أمامهم ف��ي ظ��ل استهدافهم من 

غالبية الدول العربية.

وك��ش��ف سياسي  ع��راق��ي  ف��ي مقابلة  مع 
صحيفة السياسة الكويتية االسبوع الماضي 
عن  مخطط  لزعزعة االمن واالستقرار في 
دول مجلس التعاون الخليجي   يعتزم  تنفيذه  
"الحرس الثوري" اإليراني بمساعدة تنظيم 
"القاعدة" وجماعة "اإلخوان", بناًء على أوامر 

من المرشد األعلى علي خامنئي.
 وق��ال ال��ق��ي��ادي ال��ب��ارز ف��ي كتلة "التحالف 
الوطني  العراقي, استنادًا إلى معلومات واردة 
من الدائرة القريبة من خامنئي, إن هذا األخير 
كلف رئيس العمليات الخارجية في "الحرس 
الثوري" قاسم سليماني بوضع دول مجلس 
التعاون الخليجي على قائمة أولويات أنشطته 
وأهداف جهازه للمرحلة المقبلة, مشيرًا إلى 
أن بعض التقارير السرية االيرانية تضمنت 

اش��ارات قوية ألهمية زعزعة استقرار دول 
مجلس التعاون كضمان لتقوية  النظام االيراني 

اقليميًا ودوليًا.
لكن القناعة األكثر خطورة في هذا السياق, 
بحسب القيادي العراقي , تتمثل بأن القيادة 
االي��ران��ي��ة تعتبر النيل م��ن استقرار ال��دول 
الخليجية بداية إلقامة "امبراطورية فارس", 
سيما في ظل وجود مخاوف جدية لدى طهران 
من تفوق دول المجلس عليها في المجالين 
العسكري واالقتصادي. خصوصًا بعد إقرارها 
بفشل خيار استعمال األقليات الشيعية لتنفيذ 
أجندتها ما دف��ع بالحرس ال��ث��وري لتصدير 
اإلرهاب إلى دول مجلس التعاون, عبر جماعة 
"اإلخ���وان" التي باتت في موقع العداء لدول 

الخليج.

 إيران أصبحت  مالذهم

"االخوان" يتحالفون مع  »الحرس 
الثوري« ضد دول الخليج 

السعودية   تمنع  دخول  السويدان 

منعت   المملكة   العربية   السعودية   
بوق  الفتنة   طارق   السويدان   من   دخول  
 أراضيها؛   بسبب   موقفه   المعادي   لثورة 30    

 يونيو   التي   أطاحت   بحكم   اإلخوان   في   مصر . 
وق��ال السويدان في تغريدة له على موقع 
التواصل االجتماعي "تويتر" اواخر سبتمبر:" 
قطًعا لإلشاعات فقد ت��م منعي م��ن دخ��ول 

السعودية فقط ألفكاري وموقفي ضد "انقالب" 
مصر، وأقول إن حبي للسعودية وأهلها ال يهتز، 

وإنه ال يمكن منع األفكار".
هذا   وكان   رجل   األعمال   الوليد   بن   طالل   قد  
 أقال   السويدان   من   رئاسة   مجلس   ادارة   قناة  
»الرسالة «  بسبب   مواقفه   وأفكاره   الداعمة  

 للمتطرفين . 


