
بعثت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء إلى األخ محمد أحمد الجبلي عضو 
اللجنة الدائمة- رئيس فرع المؤتمر بالدائرة )169( مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة 
في استشهاد نجله النقيب / فادي محمد أحمد الجبلي.وعبرت األمانة العامة في برقية العزاء 

عن بالغ األسى والحزن باستشهاد نجله النقيب فادي برصاص عناصر إجرامية وهو يؤدي 
واجبه الوطني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

األمانة العامة للمؤتمر تعزي الجبلي باستشهاد نجله 

 وقد تزامن ذلك مع حملة تحريض على مختلف المستويات لوحظت 
بشكل أكبر في خطبتي الجمعة حيث شن خطباء حزب اإلصالح هجومًا 
على الرئيس هادي واتهموه بالتخلي عن أبناء الشعب ودعم ومساندة 
الحوثي والذي يهدد بإسقاط النظام الجمهوري، وغيرها من المزاعم 
بهدف الضغط على الرئيس وزج الجيش واألمن في مواجهات جديدة 

مع الحوثي، كما سبق لهم تحقيق ذلك في الحروب السابقة.
مراقبون سياسيون وصفوا هذه التداعيات بالخطرة ألن ثمة مخططًا 
اخوانيًا خطيرًا يجري اإلعداد له بشكل واسع وعلى مختلف الجوانب، 

فالمسيرات أو الدعوة للتجييش أو 
عدم الذهاب الى أعمالهم -عبر مختلف 
ال��ق��ن��وات بما فيها االع���الم الرسمي 
-محاولة لفرض قراراتهم على الرئيس 
أو التهديد بالعودة ألساليب الفوضى 
والعنف - في انقالب واضح على كل ما 
تم االتفاق والتوافق عليه في مؤتمر 
الحوار الوطني بين كل القوى السياسية.. 
مؤكدين أنما يسعى اليه االصالح يعد 
انقالبًا على مخرجات الحوار وتجاوزًا 

لكل القوى الوطنية في الساحة.
وقالوا: إن ما يبعث على القلق والمخاوف 
هو عندما يدعو االص��الح ال��ى تنفيذ 
 لتضليل الرأي العام، 

ً
مخرجات الحوار قوال

فيما هو يمضي باتجاه أعمال التصعيد  
عمليًا، حيث إن قياداته البارزة هي التي 

تشعل الحروب في أكثر من منطقة في البالد وليس في أرحب وعمران 
فقط، ولعل تصريحات محافظ عمران التي تناقلتها وسائل اإلعالم خالل 

االيام الماضية تؤكد أن قادم األيام تنذر بأعمال خطرة..
خصوصًا وأن ذلك يتزامن مع تهيئة إعالمية وسياسية وعسكرية 

وغيرها يعد لها حزب االص��الح بشكل الفت ومخيف، معتبرين أن 
االجتماعات التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ بداية االسبوع الماضي 
لقيادات االخوان العسكرية والدينية والقبلية تكشف عن أن ثمة مخاطر 

حقيقية وسيناريوهات خطيرة يجري اإلعداد واالستعداد لتنفيذها.
الفتين الى أن هناك إصرارًا واضحًا من قبل االخوان على إشعال حرب 
في البالد، إذا لم تتحول الدولة بقواتها وإمكاناتها الى قوة تقاتل في 

متاريس االخوان.. وأشار المراقبون الى أن هناك رسائل قد تم إيصالها 
بشكل واضح للقيادة السياسية سواء من خالل التهديد بتجييش مائة 
ألف شخص لمواجهة الحوثي واستعادة صعدة، أو من خالل الخروج 
بمسيرات جوار منزل رئيس الجمهورية، إضافة الى التهديدات التي 

تتوعد بتدمير منازل قيادات سياسية بارزة في البالد.
إلى ذلك حذر سياسيون من خطورة التداعيات التي تشهدها العاصمة 
صنعاء.. منوهين الى أن علي محسن والزنداني يتمسكون بخيار إجبار 
الدولة على خوض الحرب الى جانبهما ضد الحوثيين.. ومن ثم تحميل 
هادي المسئولية، كما مارسوا نفس األسلوب 

مع الرئيس السابق.
ولفت المراقبون الى مضامين بيان المجلس 
األعلى ألح��زاب اللقاء المشترك -الصادر 
السبت- والذي فيه اتهام واضح للدولة بأنها 
السبب وراء الحروب، في الوقت الذي يحاول 
االخوان أن يتنصلوا عن المسؤولية، فيما هم 
يخوضون تلك الحروب ميدانيًا، ناهيك عن أن 
حزب االصالح يتولى رئاسة الحكومة والمالية 
والداخلية ومتورط بأعمال العنف والفوضى 
واالختالالت االمنية وأعمال التخريب واال لما 
وقف »االخ��وان« ضد تغيير وزير الداخلية 
أو غيره من وزرائهم الفاشلين عندما هدد 
رئيس الجمهورية بتغيير الوزراء الفاشلين 
عقب جريمة اغتيال الدكتور أحمد شرف 

الدين عضو مؤتمر الحوار الوطني.
ويزداد المشهد السياسي قتامة في ظل عدم االتفاق على تشكيل 
الحكومة واستمرار أعمال الفوضى والنهب المنظم للمال العام وإقصاء 
الكوادر الوطنية وانتشار الجريمة وتكدس المليشيات المسلحة في 

العاصمة بشكل غير مسبوق.

صنعـــــاء أمام سيناريوهات خطـــرة
اجتماعات متواصلة للقيادات القبلية والعسكرية والدينية لإلخوان وخطاب سياسي وإعالمي ينذر بحرب مرتقبة

3 فبراير 
- مسلحون يختطفون خبيرًا بريطانيًا من 
وسط العاصمة اليمنية صنعاء ويقتادونه 

الى مكان مجهول
- العثورعلى جثة المواطن ابراهيم علي 
 في منطقة السياني محافظة 

ً
منصور مقتوال

إب.
- نجاة مساعد مدير البحث الجنائي 
لشؤون التحريات بإدارة امن محافظة عدن 
المقدم عوض الدحبول من محاولة اغتيال.
- مقتل شخص وإصابة امرأة بجروح في 
انفجار عبوة ناسفة زرع��ت بالقرب من 
منزل مدير عام مديرية الشحر بمحافظة 

حضرموت.
- مقتل شخص وإصابة والدته بانفجار 
عبوة ناسفة في مدينة الشحر بحضرموت.
- أصابة الجندي، شوقي الهاللي، إثر 
اشتباكات اندلعت بين ق��وات األم��ن من 
جهة، ومسلحين محليين من جهة ثانية 

بمدينة تعز .
- مسلحون في قعطبة ينهبون سيارة 
مغترب واألمن ينصحه باللجوء للمشائخ 

الطالقها.
- شاب يقتل وال��ده بمنطقة الشحنة 
بمديرية التعزية اثر خالف على دراجة 

نارية.
- مقتل المواطن سالمين على احمد 
العرشي من أهالي المهرة مصرعه في 
حادثة انفجار قنبلة زرعت في الطريق 
العام بمديرية الشحر محافظة حضرموت 

واصابة والدته.

4 فبراير
 وجريحًا على األقل 

ً
- سقوط 16 قتيال

بانفجار داخل باص يقل ضباطًا وجنودًا 
في العاصمة صنعاء.

- سقوط ع��دد من الشباب جرحى في 
انفجار قنبلة يدوية بجانب مستشفى 

النقيب بعدن.
- مسلحون يقطعون خط صنعاء - تعز 

في سماره ويريم 

احتجاجا على اعتقال مدير بحث إب.
- إص��اب��ة ج��ن��دي ب��رص��اص مسلحين 
مجهوليين أطلقوا النار على سجن في 

المكال.
- اختطاف رجل االعمال  جالل حمود 

الشاطر من شارع تعز بالعاصمة صنعاء.

5 فبراير 
- االعتداء على نجل رئيس ملتقى مذحج 
احمد على المشرقي من قبل مسلحين 

مجهولين بصنعاء.
- مقتل العقيد في االمن السياسي )وليد 
محمد سيف مهدي(، و اصابة شخص اخر 

يدعى )عمر مجلي ( في مدينة اب.
- مقتل أربعة جنود واصابة آخرين في 

كمين لطقم تابع للجيش ببلحاف شبوة.
- مقتل مواطن وإصابة خمسة آخرين 
بينهم جندي، في اشتباكات اندلعت بين 
أفراد قوات األمن الخاصة "المركزي سابقًا" 
ومسلحين وسط أحد أسواق القات بمدينة 

عتق عاصمة محافظة شبوة.
- اصابة خمسة أشخاص بينهم  جندي 
في اشتباكات بين مسلحي الحراك وحراسة 
ح   سنا منطقة  ف��ي  مي  لحكو ا لمجمع  ا

بمحافظة الضالع.
- مقتل ط��ال��ب وإص��اب��ة آخ��ري��ن في 

اشتباكات بسوق عتق.
- اغتيال العقيد ف��ادي الجبلي قائد 
الكتيبة الثانية في ق��وات األم��ن الخاصة 

بعدن.

6 فبراير
- ضابط يغتصب طفلة عمرها 14 عاما 

بالعاصمة صنعاء.

- قيام المئات من ابناء محافظة إب 
ب��ال��خ��روج ال��ى ش����وارع  المدينة وذل��ك 

احتجاجيا على مقتل احد الضباط.
- مقتل شخص وإصابة طفلة في تجدد 

»حرب على المياه« بين قريتين بتعز.
- استشهاد ضابط وجرح 3 جنود في 
مواجهات بين األمن وعناصر تخريبية في 

مديرية المنصورة.

7فبراير
- م��ص��رع 13ج��ن��دي��ًا م��ن ق��وة حماية 
ال��ش��رك��ات ش���رق ح���وض المسيلة في 
م��واج��ه��ات مسلحة م��ع ح��ل��ف قبائل 

حضرموت.
- محاولة اختطاف فاتك عبدالله الرديني 
المترجم والصحفي لدى رئاسة الجمهورية.
- مقتل م��واط��ن م��ن ع��م��ران برصاص 

مسلحين قبليين بحضرموت.
- إع��دام تاجر شمالي من قبل مسلحي 

الحراك بالضالع.
- مقتل م��واط��ن ب��رص��اص مسلحين 

مجهولين بمدينة الحوطة بلحج.

8 فبراير
- اعتداء خامس على خطوط الكهرباء 

خالل اسبوع.
- نجاة العقيد سمير ردمان من محاولة 

اغتيال بصنعاء.
- قتلى وأس��رى في اشتباكات عنيفة 
بين الحوثيين ورجال قبائل ظليمة حبور 

بعمران.

9 فبراير
- مقتل ضابط في جهاز األمن السياسي، 
واص��اب��ة اثنين آخ��ري��ن بينهم مرافقه  
في انفجار عبوة ناسفة زرع��ت بإحدى 
السيارات امام مبنى وزارة النفط وسط 

صنعاء.
- مقتل نجل مدير مكتب جمارك البقع.

حصـاد 
االنفـالت

العيدروس يعود ألرض 
الوطن بعد رحلة عالجية

عاد األستاذ محمد حسين العيدروس 
-عضو اللجنة العامة للمؤتمر- رئيس 
معهد الميثاق- إلى أرض الوطن السبت 
ب��ع��د رح��ل��ة ع��الج��ي��ة اس��ت��م��رت ق��راب��ة 

الشهرين في العاصمة األردنية عمان.
»الميثاق«: أحمد  وقال: العيدروس ل�
الله تعالى الذي منَّ علّي بالشفاء، وكتب 
لي العودة بالسالمة والعافية إلى وطني 
وأه��ل��ي وك��ل احبائي. معربًا ع��ن شكره 
وتقديره للرعاية التي حظي بها من رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس 
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح أث��ن��اء فترة عالجه ومتابعتهما 
المستمرة لحالته الصحية منذ سفره وحتى 

عودته الى أرض الوطن.
كما عبر عن شكره وامتنانه لقيادات 
المؤتمر الشعبي العام والتحالف وكل من 
اتصل به لالطمئنان عليه سواًء من داخل 
الوطن أو من خارجه.. متمنيًا للجميع دوام 
الصحة والعافية وللوطن األمن واالستقرار 

والتقدم واالزدهار. 

 جماهيريًا أقامته األحزاب والتنظيمات السياسية 
ً
سرق حزب االصالح احتفاال

وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام في عزلة الروحاني محافظة المحويت 
بمناسبة اختتام مؤتمر الحوار الوطني.

واستنكر الشيخ بدر علي مطهر الروحاني رئيس فرع المؤتمر بعزلة الروحاني 
ما أورده موقع »االصالح نت« عن المهرجان، وقال »اتفقنا مع اإلخوان من حزب 
اإلصالح إلقامة حفل باسم أبناء العزلة دون ذكر أي حزب لالحتفال بانتهاء أعمال 
مؤتمر الحوار كون انتهائه أمل إلخراج البلد من أزمة معني بها كل اليمنيين وليس 
حزب أو فئة أو جماعة بعينها.. وألقيت الكلمات من قبل األستاذ محمد دغسان 

وإبراهيم الروحاني وجميعهم قيادات مؤتمريه الكل يعرفها وإذا بنا نفاجأ 
بإنزال الصورة ونشر الخبر إلصالح المحويت وهذا كذب وتضليل للرأي العام 
لكننا لم نستغرب ذلك كونها ليست المرة األولى لهؤالء المعروفين بالكذب على 
الناس فقد تعودوا ذلك وحاولوا التنصل عن اتفاقيات وقعوها مع األحزاب«.
واستنكر رئيس فرع المؤتمر ما ورد في الموقع واستمرار هذه الجماعات في 
الكذب على اآلخرين ومحاولة تجيير كل ما هو جميل ورائع بهم وقال »إن كان 
اإلخوان قد قصدوا أنهم استغفلونا لغرض الصورة فأنا أقول لهم إن حركاتكم 
عّرف اآلخرين على حقيقتكم المخفية وإال فكال 

ُ
هذه واستمراركم في خوضها ت
منا يعرف حجمه على الساحة«.

> تشهد الساحة الوطنية أعمال تصعيد وتحريض غير مسبوقة على كافة المستويات لجماعة االخوان 
المسلمين في إصرار على فرض أجندتهم الحزبية على القضايا الوطنية ومستقبل البالد والشعب.

ففي الوقت الذي بدأت مليشيات اإلصالح العودة الى أعمال الفوضى والعنف من خالل تحشيد عناصرهم 
المتطرفة مع جنود الفرقة »المنحلة« وطالب جامعة االيمان والذين شاركوا في المسيرة المسلحة التي 

شهدتها العاصمة صنعاء السبت ومنتصف االسبوع الماضي للعودة بالبالد إلى المربع األول،

خطباء 
»االصالح« 
يهاجمون 

الرئيس هادي 
ويدعون الى 
ة لحماية  بَّ

َ
ه

الجمهورية

االخوان 
يبرزون 

عضالتهم 
ويستنفرون 
مليشياتهم

»اإلصالح« يسرق »احتفااًل« جماهيريًا في المحويت

افتراءات اخوانية تطال القيادي المؤتمري احمد الكحالني
مصدر مؤتمري: الحملة التحريضية األخيرة 
هي نفسها التي كانت وراء اغتيال وتصفية

 العديد من القيادات

دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام 
بشدة حملة االستهداف الممنهجة ضد 
قيادات وكوادر المؤتمر والتي كان آخرها 
استهداف رئيس دائرة العالقات الخارجية 
في المؤتمر الشعبي العام االستاذ احمد 

الكحالني.
وك�����ان م���وق���ع »خ��ب��ر« 
التابع لحزب االص��الح نشر 
أخبارًا تحريضية تتضمن 
التهديد بالتصفية لألستاذ 
احمد الكحالني، حيث زعم 
أن سقوط جماعة االصالح 
وأوالد األحمر في محافظة 
ع��م��ران س��ب��ب��ه ال��ق��ي��ادي 
المؤتمري الكحالني.وكان 
االستاذ احمد الكحالني - 

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - قد حّمل 
وزارة الداخلية واألمن القومي مسئولية حمايته بعد 
حملة التحريض ضده في مذكرة بعث بها إليهم عقب 

حملة التحريض.
وقال: ان وزير الداخلية واألخوين محمد جميع واحمد 
درهم وكيلي جهاز االمن القومي أبدوا انزعاجهم وأسفهم  
من تلك الحملة التحريضية وأك��دوا انهم سيقومون 
باتخاذ اجراءاتهم األمنية المناسبة، معبرًا عن شكره 
لهم وعلى ما أبدوه من تفاعل ازاء الخبر الذي تضمن 

تحريضًا علنيًا ضده . وعلى إثر ذلك تلقى األستاذ 
أحمد الكحالني اتصاالت عدة من داخل وخارج 
اليمن عبر خاللها المتصلون عن انزعاجهم 
الشديد من مضامين ذلك الخبر التحريضي 
المنشور في أحد المواقع، واصفين تلك 

التناوالت بالسقوط االخالقي والمهني.
كما عبرت أس��رة القيادي 
المؤتمري احمد الكحالني عن 
انزعاجها من الخبر التحريضي 
ال��ذي تضمن تهديدًا واضحًا 
ات  )مختلقًا معلومات وافتراء
من العدم(..في ذات السياق 
أكد مصدر مسئول في المؤتمر 
الشعبي العام أن الحملة التي 
طالت القيادي احمد الكحالني 
تأتي ضمن حملة االستهداف 
التي كانت وراء عمليات االغتيال والتصفية السياسية 
للعديد من قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي العام 
منذ اندالع األزمة السياسية العام 2011م. إلى ذلك 
قال مصدر في أح��زاب التحالف الوطني: إن مثل هذه 
التهديدات الخطيرة التي أورده��ا موقع الخبر والتي 
استهدفت األستاذ الكحالني يجب أن تؤخذ مأخذ الجد.
وطالب وزارة الداخلية واألجهزة المعنية أن تتحمل 
المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة األستاذ احمد 

الكحالني وحياة اسرته.

التحالف الوطني: التهديدات يجب أخذها 
بجدية حفاظًا على حياة الكحالني

تقارير

8 العدد:  )1697(

العدد:  )1697(
االثنين
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