
سحب أسلحة المليشيات مطلب وطني ُيطرح للمزايدة

»اإلصالح« يضغط على 
الحوثي ليفهم أوالد األحمر

ات ال��ت��ي ت��ف��ي��د ان    االح����ص����اء
المواطنين اليمنيين يمتلكون 
60 مليون قطعة س��اح قديمة، 
فخال السنتين الماضيتين يمكن 
أن يصل ال��رق��م  ال��ى الضعف على 
أق���ل ت��ق��دي��ر.. ون���ج���زم أن نصيب 
حزب االص��اح يصل الى النصف من 
اج��م��ال��ي االس��ل��ح��ة ف��ي ال��ي��م��ن.. فقد 
غنم معسكرات وج��ي��ش��ًا، وأخ��ي��رًا 
نهب مخازن الدولة باسم الهيكلة 
خ��اف��ًا للسفن التركية ال��ت��ي تمخر 
عباب البحر ليًا ونهارًا لتزويد حزب 

االخوان بأحدث األسلحة.
وعندما يخرج اليدومي وقيادات 
حزبية للترويج بأنهم ح��زب مدني 
وأنهم ليسوا أبو فاس.. ويتزامن ذلك 
مع الضجيج الذي يثيرونه في ساحات 
التغرير حول نزع أسلحة المليشيات 
خ��ال ه��ذه األي���ام، إنما ه��و محاولة 

إلخفاء ما يمتلكونه من ترسانة أسلحة 
بعد م��ع��ارك دم��اج وحجة وعمران 

وأرحب والرضمة وتعز وغيرها.
ف��ه��ذه ال��م��واج��ه��ات أظ��ه��رت أن 
االصاح حزب مسلح  بترسانة أسلحة 
ت��ث��ي��ر ال��م��خ��اوف وأدرك�����ت ق��ي��ادة 
االخوان خطورة ذلك لهذا يحاولون 
إل��ص��اق التهمة بالحوثيين وأوالد 
االح��م��ر ويتنصلون ع��ن أي��ة عاقة 
لهم بالمواجهات العسكرية التي 
جرت مؤخرًا وما استخدم فيها من 

أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
اختصارًا يريد »االخوان« أن يؤكدوا 
أنهم حقًا »أب��و ف��اس« وليس تجار 
س���وق ال��ط��ل��ح أو أص��ح��اب صفقات 
ال��م��س��دس��ات ال��ك��ات��م��ة ل��ل��ص��وت.. 
وي��ح��اول��ون تقديم أنفسهم بأنهم 
»أصحاب الصدور العارية«.. لكن على 

من يا »خونجية«!!
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قيادية إصالحية تطالب برحيل محافظ عدن 

هاجمت القيادية بحزب االصاح ألفت الدبعي , محافظ عدن وحيد  
رشيد واتهمته بالفشل في إدارة المحافظة واللجوء الى القمع األمني 
، ووجهت انتقادات للمحافظ المنتمي الى حزبها اإلصاح وطالبت برحيله عن 
المحافظة وتعيين محافظ جديد، حيث قالت في منشور لها على صفحتها 

بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك: إن عدن تحتاج محافظًا جديدًا.

لت الدبعي : "ما فائدة تدشين مخرجات الحوار الوطني في عدن، على  وتساء
حساب دماء أبناء عدن في خور مكسر؟". وأكدت ان الشعب الثائر في الجنوب لن 
يهدأ إال بإقامة العدل واإلنصاف وبمحافظ يتبنى بنفسه وبصوت عاٍل مطالب 
أبناء الجنوب من واقع الجنوب نفسه واحتياجاته وليس من واقع صنعاء وما 

تريده من الجنوب ."

الرئيس هادي أمام أوضاع مضطربة
البيض وناصر وباعوم وسيناريو المشاريع المدمرة

االجتماع الذي ضم علي سالم   
البيض وع��ل��ي ن��اص��ر محمد 
وباعوم في بيروت الخميس كشف 
مضامين البيان الصادر عنهم  أنه 
لقاء لتبني أعمال تتعارض وتتقاطع 
مع المشروع الوطني ال��ذي يقوده 
األخ عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية - وتجهض التسوية 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
لقد أوصل االجتماع  رسالة للعالم 
أواًل م��ن حيث ك��ون االجتماع ضم 
قيادات لم يسبق لها أن التقت منذ 
س��ن��وات، وف��ي ذات ال��وق��ت حرص 
المجتمعون على أن يقدموا انفسهم 
على أنهم ممثلو أبناء المحافظات 
الجنوبية وانه ال تعنيهم مخرجات 

الحوار.
ال��ل��ق��اء ت��رك��ز ح���ول ن��ق��اط كلها 
تحمل مؤشرات إلع��ان مواجهات 
مع الشمال وض��د ال��وح��دة اليمنية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
وال��ق��رارات الدولية.. وم��ن ذل��ك أن 
اللقاء بحث م��ا أس��م��اه سبل العمل 
النضالي الجنوبي ف��ي اط��ار قيادة 
موحدة ومناقشة آلية انعقاد اللقاء 
الجنوبي المصغر لقيادات الجنوب 

ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��داخ��ل وال���خ���ارج.. 
تحديد قبرص النعقاد مثل هذا 

اللقاء.
ل��ق��د اظ��ه��ر ال��ب��ي��ان ل��غ��ة ش��دي��دة 

رافضة لمخرجات الحوار وتقسيم 
لتعهد  ا و لجنوبية  ا لمحافظات  ا

بالنضال من أجل استعادة الدولة.
ال��ب��ي��ان ل��ي��س م��وج��ه��ًا ف��ق��ط ضد 

ال��رئ��ي��س ه���ادي ب��ل ض��د ك��ل أب��ن��اء 
المحافظات الجنوبية، واعتبرهم 
غير ممثلين ألبناء تلك المحافظات.
ت���زام���ن ه����ذا ال��ل��ق��اء م���ع أع��م��ال 
التصعيد المسلح التي يتبناها الحراك 
ف��ي ال��ض��ال��ع وح��ض��رم��وت وردف���ان 
وغ��ي��ره��ا.. وقبيل انعقاد اجتماع 
مجلس األمن الدولي الذي ألمح في 
تهديدات وفقًا لدبلوماسيين باتخاذ 
ع��ق��وب��ات ض��د معرقلي التسوية 
ومنهم علي سالم البيض، لذا فإن 
ه��ذا اللقاء ج��اء عبر توزيع الصور 
والعناق ليتحدى االرادة الدولية 
ويضع مخرجات موتمر الحوار أمام 
فوهة بركان، كما أظهر أن تقارير 
جمال بن عمر تفتقد للمصداقية 
والموضوعية لتجاهله األطراف التي 
تمثل مصدرًا للتهديدات الخطرة 
ال��ت��ي ت��واج��ه التسوية السياسية 
والوحدة اليمنية وتنذر بجر اليمن 

الى حرب أهلية.
الرسالة وصلت وال بد أن تستوعبها 
ك��ل ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة وت��ت��ح��رك 
إليجاد اصطفاف وطني لمواجهة 
السيناريوهات القادمة وتجنيب 

الباد اخطارها.

حسين األحمر يخوض حربًا جديدة في صنعاء
يواصل الشيخ حسين االحمر اصدار توجيهاته وأوامره لمسئولي  

الدولة وكأنهم مجرد موظفين في اقطاعيته الخاصة.
 وها هو قد عاد من الحرب في عمران ليشعل حرب توجيهات جديدة 
لوا عن السلطة التي  أث��ارت سخط واستياء ناشطين وسياسيين  تساء
يتمتع بها الشيخ حسين ويمنح نفسه بموجبها حق توجيه مسئولي أجهزة 
الدولة ومؤسساتها أوامر إدارية، وقد تداول نشطاء على شبكات التواصل 
االجتماعي وثيقة تكشف تدخًا جديدًا للشيخ حسين األحمر في مهام 
أجهزة األمن، حيث أمر فيها رئيس مصلحة الهجرة والجوازات بمنح تأشيرة 

دخول لسيدة بريطانية الجنسية تدعى بربارا نيدام .
وفيما استغرب البعض عن عاقة الشيخ حسين بشؤون استقدام أو 
دخول وخروج األجانب، فقد ذهب البعض اآلخر إلى التساؤل عن الدور الذي 
يمكن أن تقوم به سيدة بريطانية حينما تكون زيارتها لليمن عبر الشيخ 

حسين األحمر.

زي »غرانديزر«..  للقضاء على االنفالت األمني
أهم شي »الكميشن«

ف��ي اج��ت��م��اع م��ه��م ج���دًا ج��دًا،   
أقرت قيادة وزارة الداخلية بعد 
جريمة هروب 29 إرهابيًا من السجن 
المركزي بصنعاء إضافة الى 6 آخرين 
من السجن المركزي بالمكا أقرت 
تشكيل لجنة فنية لتحديد مواصفات 
وأل��وان ال��زي الرسمي الجديد ل��وزارة 
الداخلية، والزي الميداني لقوات األمن 

الخاصة.
نعم كل هذا االنهيار األمني سببه 
الزي.. الميري السابق والبريه والطيور 
والنجمات كلها ماتزال مشكلة وتقف 

أمام االختاالت األمنية..
الزي.. يستحق هذا االجتماع المهم 
ففيه منافع كثيرة ومكاسب نقدية 

وبدل سفر .. و.. الخ.
هذا االجتماع المهم لم يعقد حتى 
عندما تم تهريب السجناء.. وال يوم 
اغتيال الشهيدا احمد شرف الدين أو 

اختطاف المدرس البريطاني.
واضح أن الزي الجديد مجرد محاولة 
للهروب من تحمل المسئولية عما 
يحدث، وجرى االهتمام بقضايا ثانوية 
خصوصًا وأن���ه وق��د سبق أن سرب 

ال��زي الخاص بالجيش لتنفيذ غزوة 
وزارة ال��دف��اع خافًا لضبط كميات 
كبيرة مهربة على ظهر قاطرات في 

طريقها للعاصمة.
طبعًا الزي الخاص بوزارة الداخلية 
س��ي��ك��ون ب��م��واص��ف��ات »إخ��وان��ي��ة« 

وسيعد بطريقة رابعة!!

ما نخشاه اذا استمر االنفات األمني 
بهذا االنهيار أال يأتي الزي الجديد راّل 

ولم يعد في الباد رجال أمن..
ط��ز ب��ال��ب��ش��ر.. أه���م ح��اج��ة ال���زي.. 
وكميشن الزي.. بعد أن دفن اإلخوان 
نصف منتسبي األم���ن بزيهم قتًا 

وتفجيرًا.

التهديدات الخطرة للتسوية اتضحت للعالم 
وأظهرت عدم مصداقية تقارير بن عمر

فبي بيان للبيض وباعوم: 

الدعوة الى حمل السالح لرفض االقليم 
الشرقي واقليم عدن واستعادة الدولة

بيان آخر

وفي تطور جديد أصدر البيض وباعوم السبت بيانًا أشبه بإعان  
حرب، حيث جاء يحمل مفردات ومصطلحات لم يتضمنها البيان 

الصادر الجمعة بحضور علي ناصر محمد.
بيان البيض وباعوم مكون من 6 نقاط تطرح في مجملها خيار تبني العنف 
وطرد ما اسمياه المحتل اليمني ولقد تكررت كلمة محتل وعمل ثوري اكثر 
من مرة في كل فقرة.. وياحظ ان البيانين اتفقا حول عقد مؤتمر جنوبي، 
ورفضا االقليم الشرقي واقليم عدن، مع استعادة الدولة، لكن بيان البيض 
وباعوم أعلنا بشكل واضح تبني كل الخيارات لتحرير ما اسمياه الجنوب من 

المحتل الغاشم.

الحاكم بقضية جريمة دار 
الرئاسة يتمسك بأمر »الجماعة«

في ظل رفض أولياء دماء الضحايا للحاكم  
وتقديم العديد من االدلة التي تؤكد عدم 
حياديته وانحيازه لطرف سياسي ضالع في الحريمة 
واصلت المحكمة االبتدائية الجزائية المتخصصة 
بأمانة العاصمة، عقد جلستها للنظر في قضية 

تفجير جامع دار الرئاسة.
وف��ي الجلسة واجهت المحكمة برئاسة القاضي 
محمد البرغيشي المتهمين الحاضرين وعددهم 
17 مفرجًا عنهم بالضمان، بقرار االتهام، في حين 
امتنع المتهمون عن الرد، مطالبين بصورة من ملف 

القضية.
وف����ي غ��ض��ون ذل����ك ان��س��ح��ب ال��م��ج��ن��ي عليهم 
ومحاموهم من الجلسة بسبب رفض القاضي طلب 

التنحي عن القضية.
ات  عقب ذل��ك ق��ررت المحكمة استكمال إج��راء
المحاكمة ومواجهة المتهمين بقائمة أدلة اإلثبات، 
وإحضار المتهمين المسجونين بالسجن المركزي 
وعددهم خمسة إلى الجلسة القادمة المقررة في 

ال�27 من فبراير الجاري.
علمًا أن النيابة الجزائية وجهت التهمة في قضية 
تفجير جامع دار الرئاسة إلى 57 متهمًا منهم خمسة 
محبوسين على ذم��ة القضية و22 مفرجًا عنهم 

بالضمان، والباقي فارون من وجه العدالة.
الجدير بالذكر أن القاضي يواصل اإلص��رار على 
عدم التنحي ويتمسك بموقفه تنفيذًا لتوجيهات 

من الجماعة.


