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حميد األحمر يتهم الرئيس اليمني بتدبير قصف دار الرئاسة إلشعال حرب أهلية

الرئيس اليمني في رسالة صوتية: أنا بخير وآل األحمر وراء استهدافي
قال ديبلوماسي غربي باليمن إن 
الرئيس اليمني أصيب بجروح 
بسيطة في هجوم على القصر 
الرئاسي بصنعاء بينما تنزلق 

اليمن نحو حرب أهلية.
وأضاف الديبلوماسي الغربي 
إن رئيس الوزراء ونائبه ورئيس 
البرملان وعددا من املس����ؤولني 
اآلخري����ن أصيب����وا أيضا في 

الهجوم. 
من جانبه، دعا االمني العام 
ملجلس التعاون اخلليجي امس 
كل األطراف في اليمن الى وقف 
القتال قائال ان املوقف مؤسف 

وال يفيد أحدا.
وق����ال عبداللطيف الزياني 
ف����ي مقابلة مع قناة »العربية« 
ان مجلس التع����اون يدعو كل 
األطراف لوقف القتال فورا ووقف 

اراقة الدماء.
وذك����ر ان املجلس الوزاري 
ملجلس التعاون اخلليجي يتابع 
بقلق وأس����ف املوقف املتدهور 

واستمرار القتال.

عملية مدبرة

في املقابل، اتهم الشيخ حميد 
األحم���ر اخو الزعي���م القبلي 
صادق األحمر الرئيس اليمني 
بتدبير عملية قصف مسجد دار 
الرئاسة الش���عال حرب أهلية 

في اليمن.
وقال الشيخ حميد الذي يعد 
من ق���ادة املعارضة في اليمن 
تعليقا على القصف »هذه عملية 
مدبرة من الرئيس« الذي أصيب 
هو ايضا في القصف بحس���ب 

مسؤول في احلزب احلاكم.
وذكر األحم����ر للصحافيني 
ان ه����ذه العملية نفذت بعد ان 
»مارس الرئيس ضغوطا على 
أخي حمير للتوقيع على هدنة 
بطريق����ة غامضة مهد بها لهذه 
العملية املدبرة والتي استهدفت 
ع����ددا من املس����ؤولني كذريعة 
لتدمير بيتي وبيت أخي حمير 
وأخي مذحج وبيت علي محسن 
األحمر في خطوة لتفجير حرب 

أهلية في اليمن«.
وأكد شهود عيان ومصادر 
قبلية ان منازل الش����يخ حميد 
األحم����ر واثن����ني م����ن اخوانه 
اضافة الى منزل اللواء املنشق 
علي محسن األحمر قد قصفت 
بعد القصف الذي طال القصر 

الرئاسي.
وذكر شهود ان منازل الشيخ 
حميد والشيخ حمير والشيخ 
مذحج اضافة ال����ى منزل علي 
الذي ال تربطه  محسن األحمر 
بهم عالقة قرابة مباش����رة، قد 

سويت متاما باألرض.

واتهمت الس����لطات اليمنية 
عناصر األحمر بقصف مسجد دار 

الرئاسة املسمى »الصالح«.
وتواصل القصف املدفعي منذ 
أمس على العدي����د من مناطق 
العاصمة ص���نعاء بعد يومني من 
املواج���هات الدامية بني القوات 
احلكومية املوالية للرئيس صالح 
ورجال القبائل املس����لحني من 

أنصار الشيخ األحمر.
وس����مع دوي االنفج����ارات 
الثقيلة من  املدفعية  والقذائف 
العاصمة  العديد من مناط����ق 
صنعاء كما شوهدت مواجهات 
محدودة وإطالق رصاص متقطع 
وعملية نزوح جماعية من املناطق 
التي شهدت اشتباكات من جانبه، 

اثر إعالنهم االست�يالء  األحمر 
عل����ى دبابت�������ني ومركب���ات 

عسكرية.
وقال شهود عيان ل� »يونايتد 
برس انترناشونال«: »ان قصفا 
مدفعيا مركزا اس����تهدف منزل 
حميد األحمر عقب صالة اجلمعة 
فيما س����قطت قذيفت����ان على 
مسجد الرئيس صالح وإصابة 
مسؤوليني اثر عشرات االنفجارات 

في منطقة دار الرئاسة«.
م����ن جانبه����ا، كان����ت قناة 
اليمنية أعلنت »ان  »س����هيل« 
مواجهات عنيفة دارت داخل دار 
الرئاسة وأنباء عن هروب صالح 
العاصمة  إلى خ����ارج  وأبنائه 

صنعاء«.

خطرتني.
من جانبه، قال األمني العام 
للحزب احلق املعارض حسن زيد 
ل� »يونايتدبرس انترناشونال« 
إن صال����ح »أصيب ونتمنى له 
الش����فاء ونريده ان يبحث عن 
مخرج لليمن بدل سفك الدماء 
ووقف احلرب وان يظهر علينا 
صالح بحل عملي، حلل األزمة 

في اليمن«.
من جانبه، قال مصدر امني 
ان أربع����ة قتلى م����ن احلرس 
الرئاسي املرافقني لصالح قتلوا 
خالل الهجوم الذي طال مسجد 

الرئيس صالح.
وقامت قوات عسكرية منذ 
ظهر امس بقصف منزل حميد 

وأض����اف ان صالح اصيب 
بخدوش بسيطة لكنه بصحة 

جيدة.
أك����د اليماني ف����ي تصريح 
صحاف����ي ان الذي����ن تضرروا 
خالل القص����ف من قبل أنصار 
الش����يخ صادق األحمر هم كل 
م����ن رئي����س البرمل����ان يحيى 
الراع����ي ونائب رئيس الوزراء 
رشاد العليمي ورئيس مجلس 
الشورى عبدالعزيز عبد الغني 
الى محافظ محافظة  باإلضافة 
صنعاء وصهر الرئيس اليمني 

نعمان دويد.
العليم����ي  أن  وأوض����ح 
والسكرتير الصحافي لصالح 
عبده بورجي كانت إصابتهما 

املط����ري وثالثة من  محس����ن 
احلراس����ة وإصابة ع����دد من 
املس����ؤولني والضباط بجروح 
مختلف����ة«، وأوضح املصدر أن 
صالح »ف����ي خير وعافية وفي 

صحة جيدة واحلمد هلل«.
وأك����د أن األجهزة املختصة 
التحريات والتحقيقات  جتري 
الغادر واجلبان  حول االعتداء 
الذي يعك����س احلقد الدفني في 
نفوس أولئك املتآمرين واحلاقدين 
على الشعب والوطن وقيادته 

وعلى األمن واالستقرار.
وق����ال املصدر انه »علم بأن 
رئيس اجلمهورية سيوجه بيانا 
إلى أبناء الشعب اليمني خالل 

الساعات« املقبلة.

عواصم � وكاالت: ساد غموض 
الوضع الصحي للرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح بعد إصابته 
مع عدة مس����ؤولني كبار أمس 
في انفجار قذيفة طاولت مسجد 
القصر الرئاس����ي في صنعاء، 
وفاقم ذلك غيابه عن اإلعالم بعد 
ساعات عدة من إعالن مسؤولني 
مينيني ان الرئيس صالح بصحة 
جيدة وانه سيظهر شخصيا في 
مؤمتر صحافي يوجه فيه كلمة 

الى الداخل واخلارج.
إال ان الصمت ُكسر بتسجيل 
صوتي للرئي����س صالح فقط 
أكد فيه  وليس بكلمة مباشرة 
انه بخير وبصحة جيدة، متهما 
»عناص����ر إرهابية خارجة عن 
القانون متارس العمالة وعناصر 
آل األحمر باستهدافه«، ووجه 
التحية »ألبناء الشعب اليمني 
على ثباتهم وصمودهم وللقوى 
املسلحة على وقوفها وثباتها 
بوجه هذا التحدي وبوجه هذه 
العصابة«، وقال: »لقد عملنا على 
الهدنة في الفترة املاضية، إال ان 
هناك من لم يرد لهذه الهدنة ان 

تستمر«.
وشدد صالح على ان »هذه 
العصابة ال عالقة لها مبا يسمى 
بثورة الشباب أو ساحة التغيير، 
بل هي عصابة مسلحة احتلت 
الدولة واستولت  مؤسس����ات 
على ممتلكاتها«، واصفا إياها ب� 
»احلركة االنقالبية للسطو على 
املال العام وعلى مقدرات الدولة 
اليمنية«، وختم رسالته بالترحم 
على أرواح الشهداء الذين سقطوا 
خالل ه����ذه العملي����ة، متمنيا 

للجرحى الشفاء العاجل.
في هذا الوقت أدانت الواليات 
املتحدة على لسان املتحدث باسم 
البيت األبيض جاي كارني أعمال 
العن����ف في اليم����ن قائال: »إن 
الواليات املتحدة تدين بأقوى 
العبارات أعمال العنف التي ال 

معنى لها في اليمن«.

قذيفة ناسفة
وفي اول بيان رسمي بشأن 
حادث����ة اس����تهداف صالح قال 
مصدر مس����ؤول في رئاس����ة 
اجلمهورية ف����ي بيان صحافي 
أنه »أثناء صالة اجلمعة حدث 
اعتداء غادر بقذيفة ناسفة على 
مقدمة مسجد دار الرئاسة أثناء 
تواجد الرئي����س علي عبداهلل 
صالح رئيس اجلمهورية ومعه 
كبار قادة الدولة واحلكومة ألداء 

الصالة«.
وقال املص����در »إن االعتداء 
الغاش����م أس����فر عن استشهاد 
الش����يخ علي  خطيب اجلمعة 

مناهضون للرئيس اليمني علي عبداهلل صالح خالل تظاهرهم في صنعاء أمس  )رويترز(

نيويورك تاميز: الفوضى في اليمن تقود االقتصاد إلى حافة الهاوية
وقالت »نيوي���ورك تاميز« 
ان القت���ل الي���زال محتدما بني 
القوات احلكومية ورجال القبائل 
املعارض���ة في صنع���اء، حيث 
القوات احلكومية في  تستخدم 
شمال املدينة الدبابات واملدفعية 
لصد مجموعة كبيرة من رجال 
القبائل املسلحني والذين كانوا 
الى صنعاء  يحاولون الوصول 
ملس���اعدة قبيلة االحمر والتي 
تعتبر ألد اعداء الرئيس اليمني، 
وايضا في جنوب صنعاء، مبدينة 
تعز التي بدأ املتظاهرون الشباب 
بحمل السالح ضد احلكومة للمرة 

االولى.
وقدر هش���ار ش���رف، وزير 
اليمن  التجارة والصناع���ة في 
االسبوع املاضي خسائر االزمة 
احلالية بنحو خمس���ة مليارات 
دوالر، او حوالي 17% من الناجت 
احملل���ي في البالد لع���ام 2009، 
فيما صرح وزير اخر وهو امير 
عيدروس بأن اليمن على ش���فا 

كارثة اقتصادية.
وتقول الصحيفة األميركية ان 
بوادر االزمة االقتصادية ظهرت 
في كل مكان، حيث اغلقت معظم 
املطاعم واحمل���ال في العاصمة، 
باالضافة الى العديد من الشركات، 
وحتى بعض الشركات التي التزال 
تزاول نش���اطها تش���كو من ان 

البنوك ترفض اقراضها.

الفوضى السياسية هي الفوضى 
االقتصادية«، مشيرا الى انه حتى 
لو استقرت االوضاع السياسية، 
ستأمل املعارضة في زيادة فرص 
االس���تثمارات االجنبية، مشيرا 
الى ان الفساد املتوطن في اليمن 
لن ينتهي في شهر واحد او ستة 

اشهر او حتى العام املقبل.

املنطقة احمليطة بصنعاء، تعتبر 
منطقة قاحلة ومن املمكن ان تكون 
العاصمة اليمنية اول عاصمة في 

العالم تعلن نفاذ املياه لديها.
اح���د  ع���ن  نقل���ت  كم���ا 
 � الغربي���ني  الديبلوماس���يني 
رف���ض االفصاح ع���ن هويته � 
قوله »ان التحدي االكبر من هذه 

على ان املضخات التي تضخ املياه 
من حتت االرض تراجعت بشكل 
كبير في عملها، نظرا الحتياجها 
الى الديزل الذي ارتفعت اسعاره 
بش���كل كبير ج���دا واصبح من 

الصعب احلصول عليه.
ونقلت الصحيفة عن بعض 
خبراء البنك الدولي القول.. ان 

نيوي���ورك � أ.ش.أ: اعتبرت 
صحيف���ة »نيوي���ورك تاميز« 
األميركي���ة ان تصاع���د االزمة 
اليمن ستؤدي  السياس���ية في 
الى انهيار اقتصادي، وستحتاج 
اليمن سنوات الس���تعادة قوة 
اقتصادها، وجهود مضنية العادة 
بن���اء مجتمعها الذي يعاني من 

االنقسامات.
وأشارت الصحيفة األميركية 
ف���ي تقرير بثته عل���ى موقعها 
االلكتروني بش���بكة االنترنت 
الى ان���ه بعد اربعة اش���هر من 
االحتجاجات واجلمود السياسي 
في اليمن � التي تعد افقر دولة 
عربية � قام���ت القبائل املعادية 
للرئيس علي عبداهلل صالح بقطع 
امدادات النفط احمللية وشبكات 

الكهرباء على نطاق واسع.
انه نتيج���ة لوجود  وقالت 
خطوط الغاز الميال عديدة بوسط 
العاصمة اليمنية صنعاء اصبحت 
الكهرباء في الوقت الراهن متاحة 
لبضعة ساعات في اليوم، وغاز 
الطهي والديزل اصبحا نادرين 
الغذاء  للغاية وارتفعت اسعار 
بسرعة كبيرة مما ادى الى قيام 
املواطنني بتخزين املؤن االساسية، 

مبا في ذلك املياه.
وأوضحت انه مع نقص امدادات 
العملة االجنبية، بدأ نظام الرعاية 
� والذي يشمل بعض التمويالت 
اخلارجية للقبائل اليمنية - الذي 
حافظ على قدر من االس���تقرار 
في اليمن في التراجع، مش���يرة 
الى ان الرئي���س اليمني والذي 
يقع في ورطة كبيرة يسعى في 
محاوالت يائس���ة الى ان يجعل 
انصاره سعداء وذلك من خالل 
طلبه عدة ماليني من الدوالرات 
كقروض من كبار رجال االعمال 
في اليمن، وذلك وفقا ملسؤولني 

مينيني.
واشارت الى ان اهم املشاكل 
الرئيسية التي تواجهها اليمن، هي 
مشكلة نقص املياه، حيث ارتفعت 
اسعار املياه خمسة اضعاف منذ 
ان بدأت االزمة السياسية في شهر 
يناير املاضي، في بعض املناطق، 
وعشرة اضعاف في غيرها، مؤكدة 

)رويترز( الدخان يتصاعد من سيارة محترقة جراء االشتباكات بني القوات احلكومية وقوات األحمر في تعز  

»فايننشال تاميز«: الرئيس اليمني ينشر قوات خاصة دربتها الواليات املتحدة ضد مقاتلي األحمر
لندن ـ يو.بي.آي: أفادت صحيفة فايننشال تاميز امس 

بأن الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح نشر قوات خاصة 
دربتها الواليات املتحدة ضد مقاتلي الزعيم القبلي 

صادق األحمر مع تصاعد املواجهات بينهما في العاصمة 
صنعاء.

وقالت الصحيفة إن املتحدث باسم احلكومة اليمنية 
طارق الشامي أكد نشر وحدة مكافحة االرهاب من قوات 
األمن املركزي والتي تنفق الواليات املتحدة عليها ماليني 

الدوالرات كل عام بهدف مكافحة الفرع اليمني لتنظيم 
القاعدة.

واضافت أن القوات املوالية للنظام اليمني صالح تخوض 

معركة مع املقاتلني القبليني بعد تراجع الرئيس صالح 
عن صفقة للتنحي في مواجهة أشهر من االحتجاجات 

السلمية املؤيدة للدميوقرطية وفتحت نيرانها ضد 
مقاتلي صادق األحمر زعيم قبيلة حاشد ما أدى إلى 

مقتل 135 شخصا خالل االيام العشرة املاضية.
واشارت الصحيفة إلى أن استخدام القوات التي دربتها 
الواليات املتحدة في النزاع السياسي الداخلي في اليمن 
اثار قلق واشنطن وسارعت بارسال جون برينان كبير 

مستشاري الرئيس باراك أوباما في مجال مكافحة 
االرهاب إلى املنطقة هذا األسبوع واعلن البيت األبيض 

أن برينان سيعقد اجتماعات في السعودية ودولة 

االمارات لرؤية ما ميكن القيام به القناع الرئيس صالح 
بالتنحي.

ونسبت إلى متحدث باسم البيت األبيض قوله »نستمر 
في تقييم الظروف املتعلقة باستخدام قوات مينية 

دربتها الواليات املتحدة في القتال ضد الفصائل املسلحة 
املرتبطة بعائلة األحمر.. واوضحنا مرارا للمسؤولني 

اليمنيني أن قوات مكافحة االرهاب التي مت تدريبها من 
قبل الواليات املتحدة أو بدعم منها ال ميكن استخدامها 

ضد احملتجني«.
واضاف املتحدث »كما هو احلال مع كل بلد نقيم بانتظام 

مساعداتنا لضمان أن يتم استخدامها بشكل مناسب«.

بلقيس.. ثورة مسرحية
في القاهرة تواكب الثورات العربية

القاهرة � رويترز: قب���ل اندالع االحتجاجات املصرية 
احلاشدة كانت ثورة مسرحية في كواليس مسرح )ميامي( 

بالقاهرة.
وإلى ميدان التحرير على خش���بة املسرح حضر ثوار 
برداء فني ليطالبوا بإسقاط الظلم والقهر وحتدوا السلطة 

وهم ينشدون النصر على استبدادها.
لم تكن ثورة بلقيس ملكة س���بأ والضاربة عميقا في 
التاريخ ما قبل امليالدي مجرد رواية ذكرتها الكتب السماوية 
لتس���تعاد وتكت��سب مالم��ح جدي��دة بعد ألوف السنني 
لتلون »ث���ورة 25 يناير« حي�����ث اندلعت االحتجاجات 
الغاضبة املطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني 

مبارك.
وليس هناك من روابط مصطنعة أو أحداث مركبة على 
قياس التغيير في مصر لكن فريق عمل مسرحية )بلقيس( 
وجدوا إسقاطا وقع بني احلالتني وفي ثورثني متباعدتني 

في التاريخ وان اقتربتا قليال في اجلغرافيا.
فبلقيس تلك امللكة املتمردة الوارثة تاج والدها كانت 
س���يدة أرض اليمن البلد الواقع الي���وم على خط زلزال 

الثورات العربية.
وبلقيس هي احلاضرة اليوم في املجتمع املصري من 
خالل عرض مسرحي يستعير من التاريخ حكاية تتوافق 
وروح الث���ورة ولها أن تنس���حب أيضا على الصراع مع 
إسرائيل من خالل فكرة املقاومة احلاضرة في النص عبر 

مقاومة بلقيس أسياد السلطة.
وتستند املسرحية إلى السرد التاريخي فتحكي قصة 
امرأة فرض عليها أن تؤخذ عروس���ا مللك لم يس���بق أن 

رآها.
ال مجال لرفض العريس ألن الثمن سيكون دمار مملكة 
أبيها وعندما أدركت أن الدمار والظلم والشرذمة ستحل 
بشعبها قالت »منوت وال نقبل ما يفرضونه علينا« بعد 
أن رأت الذل كامنا في النفوس وامللك الغريب س���يحتل 

ويرث ويقرر.
وقبل أن يرس���م لها زوجها املفت���رض نهاية ال تليق 
بسبأ قالت بلقيس كلمتها وذهبت إلى قدر التحدي قاصدة 
امللك طالب الود وبدهاء املرأة متكنت منه ورسمت بيدها 

نهاية له.
قتلته لتحيا سبأ وتشهد أكبر مرحلة من االزدهار وهي 
بتلك اخلطوة غامرت بحياتها واستبقت قدرها لتغير في 

مجرياته.
ويقول مؤلف املسرحية محفوظ عبدالرحمن لرويترز 
»أظن أن بلقي���س تضحي بحياته���ا وال تفرط بذرة من 
كرامتها فالكبرياء وس���ام نضعه على صدورنا بأنفسنا 
وال يس���تطيع أحد انتزاعه ألنه ملك لنا وحدنا.. بلقيس 
ه���ذه لم تكن موجودة في التاريخ لو أنها لم تقاتل القهر 
واالس���تبداد وأنا أعرف ماليني الن���اس ممن يتعرضون 

ملواقف مشابهه«.
ويضيف »بلقيس هي واحدة من أعظم ملكات التاريخ مثل 
كليوباترا وسميراميس وشجرة الدر وكاترين وفيكتوريا.. 

كانت وستظل إلهاما للكتاب في كل زمن«.

مجلس التعاون 
اخلليجي يدعو
لوقف القتال

في اليمن.. وواشنطن 
تدين أعمال العنف 
بـ »أقوى العبارات«


