
حري بالمؤتمر الشعبي العام أن  
يراجع أداء حكومته ويقيم مستوى 
تنفيذها لبرنامجه االنتخابي الذي 
حاز به ثقة الشعب بأغلبية منحته نحو %80 

من مقاعد البرلمان.
ويطمح المؤتمر من خالل تشكيلة حكومية 
جديدة الى إح��داث تحول نوعي في مستوى 
األداء باتجاه خدمة الناس واالسهام في صياغة 
المرحلة الجديدة بما يواكب تطلعات التغيير 
ومعالجة االوض���اع االقتصادية واإلداري���ة 

والخدمية.
 ولعل أب��رز المهام الماثلة أم��ام الحكومة 
المرتقبة استيعاب المبادرات التي قدمها فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية- 
رئيس المؤتمر بما يفتح آفاقًا واسعة على كافة 

الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ويتطلع الجميع الى اختيار تشكيلة حكومية 
ق��ادرة على تفعيل دور الدولة ومؤسساتها 
واستكمال االصالحات السياسية واالقتصادية 
التنمية وتعمل بجهد  تستجيب الحتياجات 
ومثابرة لحل قضايا الشباب وخلق فرص عمل 
جديدة تستوعب االعداد المتزايدة من الخريجين 

سنويًا من مختلف المعاهد والكليات.
 أم��ا الجزء األه��م في ه��ذه التطلعات فهو 
االنحياز الكامل لمصلحة المواطن واتخاذ 
خطوات عملية جادة لمحاسبة الفاسدين وسد 
منابع الفساد وهو المطلب الشعبي االول الذي 
سيعيد الثقة بين الحكومة والمواطن وهو ما 
يعني التدقيق والتمحيص في اختيار اعضاء 
الحكومة الجديدة بحيث يكون ه��ؤالء قدوة 

لموظفيهم في النزاهة ونظافة اليد.
إن المرحلة القادمة ال تحتمل المجامالت ولن 
يكون هناك فرص أخرى النقاذ البلد من الدخول 
في الفوضى ما لم تتضافر الجهود وتصحو 
الضمائر وتقدم للوطن والمواطن عماًل واضحًا 
وملموسًا في حياة الناس ويعيشونها على الواقع 
وهي مسؤولية جماعية واختبار لمدى قدرة 
اليمنيين على تجاوز الصعوبات وكسب رهان 

المستقبل.
 ون��درك جميعًا جسامة المسؤولية الملقاة 
على عاتق الحكومة الجديدة والدور الوطني 
الذي ستضطلع به الجتياز التحديات الراهنة، 
ونتمنى أن يكون ذلك حافزًا لها إلدراك حقيقة أن 
المسؤولية ليست مغنمًا نسخره لخدمة مصالح 
شخصية بل مغرمًا يفرض علينا  التضحية 
والعمل من أجل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي 
يستحق منا جميعًا كل التقدير واالحترام نظير 
صبره وتحمله وال يكون هذا التقدير اال بمزيد 
من العمل والسهر على خدمته، وفي هذا السياق 
البد للحكومة من إعادة النظر في دعم الخدمات 
التي تقدم للمواطن واالرتقاء بها وجعلها في 
المستوى الذي يناسب الدخول المتدنية، وإعمال 
الرقابة المستمرة على أسعار السلع وتوافرها 
واتخاذ اإلج��راءات الصارمة إزاء من يتالعبون 

بقوت المواطن أو يحاولون استثمار األزمات.
 إن تفعيل دور الدولة وفرض هيبة النظام 
والقانون كفيل بإنهاء حالة االحتقان التي 
تعيشها البالد جراء استشراء ممارسات الفساد 
المالي واالداري والسياسي وتمددها حتى 
غدت ظاهرة للعيان تمس لقمة العيش وكل 
مظاهر التنمية، وليس عيبًا أن يعترف الجميع 
بأخطائهم، ولكن العيب أن تظل االخطاء بدون 

معالجات.

ماذا نريد من 
الحكومة الجديدة..؟

30 ريااًل السنة الثامنة والعشرون20 صفحة أسبوعية - سياسية

رئيس الجمهورية
رئيس املؤتمر الشعبي العام

المتخاذلون والمفرطون 
في مبادئهم ال يشرف 

الوطن والمؤتمر 
انتماؤهم إليه..
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اللجنة الدائمة للمؤتمر تعقد دورتها االعتيادية األيام القادمة

تشكيل حكومة 
جديدة.. قريبًا

صدر أمس قرار رئيس  
الجمهورية رقم )14( 
لسنة 2011م بإقالة 
الحكومة وتكليفها باإلستمرار في 
تصريف الشئون العامة العادية 

فيما يلي نصه: 
رئيس الجمهورية.. 

ب��ع��د اإلط����الع ع��ل��ى دس��ت��ور 
الجمهورية اليمنية 

وعلى القانون رقم )3( لسنة 
2004م بشأن مجلس الوزراء 

//قرر// 
مادة )1( إقالة الحكومة برئاسة 
ال��دك��ت��ور/ ع��ل��ي محمد مجور 
وتكليفها بتصريف الشؤون العامة 
العادية ما عدا التعيين والعزل حتى 

تشكيل الحكومة الجديدة. 
مادة )2( يعمل بهذا القرار من 
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة 

الرسمية. 
ص��در ب��رئ��اس��ة الجمهورية � 

بصنعاء 
بتاريخ 15 ربيع الثاني 1432ه� 

الموافق 20 مارس 2011م 
علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية 

المؤتمر: المستقيلون فاسدون 
ومحتالون وعادوا ألحزابهم

قال مصدر مسؤول في األمانة   
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
إن استقالة البعض من عضوية 
المؤتمر ال تحتاج الى تعليق ألن الذين 
كانوا مندسين في صفوف المؤتمر قد 
عادوا الى قواعدهم في االحزاب التي 

جاءوا منها.
وأوض��ح المؤتمر أن من يستقيلون 
اليوم هم أشخاص كانوا منتفعين 
وف��اس��دي��ن ومحتالين وعملوا على 
استغالل مواقعهم في البرلمان أو 

في أي جهات أخرى ومحسوبين على 
المؤتمر وها هم اليوم يعودون الى 

أحزابهم.
ولئك  أ لة  استقا لمصدر  ا عتبر  وا  
المنتفعين بأنها ظاهرة صحية ستؤدي 
الى فرز حقيقي للمنتفعين والفاسدين، 
مؤكدًا أن المؤتمريين الصادقين هم 
أص��ح��اب م��واق��ف مبدئية ال تتزعزع 
وسيثبت أولئك الصادقون أنهم يقفون 
دومًا الى جانب الوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره.

مستقيلون من اإلصالح يكشفون مخططًا 
للعنف تنفذه »اإلخوان« ضد اليمن

أع��ل��ن ع��دد م��ن ق��ي��ادات ح��زب االص���الح »االخ���وان   
المسلمون« بمحافظة ذم��ار انسحابهم من ساحة 
االعتصام احتجاجًا على المواقف السلبية ألحزاب اللقاء 
المشترك ومساعيهم الهادفة الى جر البالد نحو الفوضى والدمار 

والدخول في حرب أهلية.
فقد أعلن عدد من قيادات حزب االص��الح بذمار أبرزهم 
الشيخ ناصر علي أبو عاطف وكذا أربعة من أبنائه وكذا القيادي 
االصالحي محمد الثوباني وعبداهلل الشعري انسحابهم من ساحة 
االعتصام واالستقالة من عضوية االصالح مسببين ذلك برفضهم 
لمخطط االخوان المسلمين الهادف جر البالد الى الفوضى والدمار 

وتفجير فتنة بين أبنائها.
 وبين المنسحبون عقب جمعة الوفاق التي أداها مئات اآلالف من 
المواطنين في ساحات الجامع الكبير بمدينة ذمار أنهم اكتشفوا 
مخططات تنفذها بعض العناصر في قيادة االصالح بأعمال 
عنف ضد المعتصمين أنفسهم، وتحميل السلطات مسؤولية 

تلك االعمال.
إلى ذلك أعلن عشرة من أعضاء االصالح »االخوان المسلمين« 
استقاالتهم من االصالح بشكل عام احتجاجًا على ما وصفوه 
أكاذيب قناة »سهيل«  وهم من أبناء مديرية نهم محافظة 

صنعاء.

محافظ مأرب يتماثل للشفاء

ي��ت��وق��ع أن ي��ع��ود محافظ   
محافظة م��أرب من االردن 
دمين  لقا ا ليومين  ا خ��الل 
لمواصلة عمله بعد أن تماثل للشفاء من 
جراء اعتداء غاشم تعرض له االسبوع 
ارهابية  م��ن قبل عناصر  الماضي 
في االص��الح حاولت اقتحام المجمع 

الحكومي.
 وكان فخامة الرئيس قد اطمأن على 
صحة المحافظ وشقيقه والمصابين 
اآلخرين وتمنى لهم الشفاء العاجل 

والصحة والعافية.. معبرًا عن إدانته لهذا الحادث االجرامي 
االرهابي وأكد بأن كل المجرمين المتورطين في ذلك الحادث 

لن يفلتوا من العقاب أمام العدالة.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية صرح بأن مجاميع مسلحة 
تابعة ألحزاب اللقاء المشترك قامت بمهاجمة مبنى المجمع 
الحكومي بمأرب وعندما حاول المحافظ إقناعهم بعدم اقتحام 
المجمع قامت مجموعة منهم باالعتداء بالطعن بالخناجر علي 
الزايدي ومرافقيه مما أدى الى اصابته بإصابات في الرقبة كما 
أصيب 4 من مرافقيه وقد حدث تبادل إلطالق نار أصيب خاللها 

عدد من المواطنين.
في حين استنكرت احزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع 
المدني بمحافظة مأرب االعتداء االجرامي على المحافظ ناجي 
الزايدي من قبل عناصر أحزاب المشترك، وطالبت اجهزة األمن 

بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

مة   فخا سة  ئا بر
االخ علي عبداهلل 
ص���ال���ح رئ��ي��س 
الجمهورية -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام تعقداللجنة 
الدائمة الرئيسية للمؤتمر 
الشعبي العام االيام القادمة 
بالعاصمة دورتها االعتيادية.
لزهيري  ا احمد  لنائب  ا
-ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة 
-رئيس الدائرة التنظيمية 
في تصريح ل��»الميثاق« ان 
الدورة ستقف أمام العديد 
م��ن ال��ق��ض��اي��ا المتصلة 
بالشأن الوطني في ضوء 
التطورات المتسارعة التي 
تشهدها الساحة الوطنية 
والجهود الحثيثة التي يبذلها 
المؤتمر الشعبي العام في 
سبيل تعزيز عملية الحوار 
ال��وط��ن��ي، ب��االض��اف��ة الى 
مناقشة اآلداء المؤتمري 
وع��ب��ر م��خ��ت��ل��ف هيئاته 

وقطاعاته في اطار تقرير 
شامل يقدمه االمين العام 

الى الدورة االعتيادية.
واشار الزهيري ان الدورة 
اهمية  انعقادها  يكتسب 
خاصة في ه��ذه المرحلة 
يتطلب مضاعفة  ل��ت��ي  وا
المزيد من الجهود للمؤتمر 
وال��ه��ادف��ة ال���ى تجنيب 
الوطن مزالق الوقوع في 
الفتنة وتعريض انجازاته 
في الوحدة والديمقراطية 

والتنمية للخطر.
وح��ول االستقاالت التي 
أق���دم���ت ع��ل��ي��ه��ا م��ؤخ��رًا 
بعض العناصر المؤتمرية 
ق��ال الزهيري ان القطاع 
التنظيمي بالمؤتمر الشعبي 
العام لم يتلق أية استقاالت 
خطية سوى أربع استقاالت 
وان��م��ا يتم الحديث حول 
االستقاالت يتم تناقلها عبر 

الوسائل االعالمية.

عقد مساء السبت اجتماع مشترك للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعدد   
من قيادات الدولة المدنية والعسكرية برئاسة فخامة االخ علي عبداهلل 

صالح رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر.
وعبّر االجتماع عن أسفه وإدانته لحادث حي الجامعة األليم الذي يستنكره الجميع 
والذي لم يكن للدولة فيه ناقة وال جمل والناتج عن أعمال التعبئة والتحريض 
التي تقوم بها لألسف أحزاب اللقاء المشترك، والعناصر المرتبطة بها فيما يسمى 

باللجنة التحضيرية للحوار والتي أدت الى خلق هذه الفتنة وإزهاق األرواح بين 
بعض المعتصمين والمواطنين من سكان بعض االحيان المجاورة لساحة االعتصام 

بالجامعة وما نتج عنها من ضحايا أبرياء من أبناء الوطن.
ووقف االجتماع أمام األوضاع األمنية في ضوء إعالن حالة الطوارئ وما يتخذ من 

إجراءات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته والسلم االجتماعي.
تفاصيل ص��2

أكدت أن أحزاب اللقاء المشترك حرّضت على الحادث

المؤتمر يطالب بكشف حقائق حادث حي الجامعة للرأي العام

طالب المؤتمر الشعبي العام اللجنة المشكلة  
للتحقيق في الحادث األليم بحي الجامعة، 
باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للتحقيق في 
الحادث وكشف الحقائق للرأي العام وإحالة من تسببوا 

في الحادث الى أجهزة العدالة- أيًا كانوا-.
وجدد مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر 
دعوته الى تحكيم العقل واالبتعاد عن أساليب 
التهييج وزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد 
وكل ما يؤدي الى االحتقان السياسي، مؤكدًا 
ونشر أن ما حصل هو نتيجة لذلك النهج التصعيدي 

ثقافة الكراهية واألحقاد، محماًل قيادات أحزاب اللقاء المشترك 
ومن حالفهم مسؤولية ما نتج وينتج عن ذلك من سقوط للضحايا 
هم جميعًا مواطنون يمنيون بغض النظر عن اتجاهاتهم أو 

انتماءاتهم السياسية.
ودان المصدر الحادث األليم الذي وقع في الخط الدائري 
المؤدي الى ساحة بوابة جامعة صنعاء »بداية شارع الرقاص« 
والذي ذهب ضحيته عدد من القتلى والجرحى جراء االشتباكات 
التي وقعت بين معتصمين وسكان االحياء المجاورة لساحة 
جامعة صنعاء وعبر المؤتمر عن أسفه الشديد لسقوط 
الضحايا، معزيًا أسر القتلى ومتمنيًا للجرحى الشفاء 

العاجل.
وأش���اد المصدر ال��م��س��ؤول ب��ق��رار رئيس 
الجمهورية باعتبار من سقطوا في الحادث 
شهداء الديمقراطية وتعويض أسرهم وتحمل 
نفقات معالجة الجرحى وتشكيل لجنة للتحقيق 

في الحادث.

بن دغر: مبادرة  الرئيس تستجيب لتطلعات الشباب

حشود جماهيرية تشيِّع شهداء الوطن والديمقراطية

عناصر حوثية وقاعدية
 يقودها المشترك تحاصر 
المجمع الحكومي بالجوف

الميثاق - خاص  
> ناشد العاملون بالمجمع الحكومي  بمحافظة 
الجوف الجيش واألمن مساندتهم وفك حصار 
الموت الذي تفرضه منذ خمسة أيام عناصر من تنظيم 
القاعدة والمتمردين الحوثة بقيادة أحزاب اللقاء المشترك 

عليهم تحت ذريعة االعتصامات السلمية.
 وقال مصدر مسؤول في المجمع في اتصال ل�»الميثاق« 
ان تلك العناصر مدججة باألسلحة الثقيلة المختلفة 
ويقومون باالستيالء على المكاتب التنفيذية في المحافظة 
بقوة السالح الذي يحصلون عليه - حسب ما اكده المصدر 
- من أحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم »مركز دار القرآن 
الكريم« في مديرية الحزم عاصمة المحافظة وتشرف 

عليه عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة.
مؤكدًا أن تلك العناصر وباإلضافة الى تدميرها لعدد 
من مكاتب السلطة التنفيذية بالمحافظة قامت بقطع 
الطرق المؤدية الى المجمع الحكومي ومهاجمة نقاط األمن 
الموجودة  على تلك الخطوط والسيطرة عليها ومنها خط 

»الشعف«.
 مشيرًا في ذات السياق الى أن عناصر حوثية قامت أمس 
بقصف المجمع الحكومي بمديرية »الصفراء« باألسلحة 
الثقيلة والسيطرة عليه وتحويل المجمع الى مخزن 

لألسلحة ومقر لهم.

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر   
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام أن مبادرة فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
- رئيس المؤتمر الشعبي ال��ع��ام في 
المؤتمر الوطني العام في العاشر من 
م��ارس تضمنت ق��راءة جديدة لألوضاع 
السياسية ورؤي��ة تاريخية مستقبلية 
تجمع بين واج��ب الحفاظ على الوحدة 
باعتبارها منجزنا األعظم وبين رؤيتنا  
للحياة السياسية التي تستمد قواعدها 

من نهجنا الوطني الديمقراطي ونزوعنا الدائم نحو 
مزيد من الحرية.

وق��ال الدكتور بن دغ��ر  في كلمة المؤتمر في 

المهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقيم 
في المكال الخميس: إن مبادرة فخامة 
الرئيس تضمنت تصورًا حديثًا مستقبليًا 
تجربة  ه��و خالصة  ليمنية،  ا للدولة 
العقدين الماضيين في عمرها، دولة 
ال مركزية تتضمنها أقاليم بصالحيات 
واسعة تمنح المواطنين فرصة أكبر في 

إدارة الشأن المحلي.
وأشار إلى أن المبادرة تدعو الى دستور 
جديد للبالد ونظام برلماني، يستجيب 
للمتغيرات الوطنية، والتطلعات الشعبية 
والتي  يقف الشباب في مقدمتها والذين خلقوا في 

عصر الوحدة وتعلموا في مدارسها وجامعاتها.
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شيع أمس بصنعاء في موكب جنائزي  
حزين جثامين شهداء الديمقراطية الذين 
استشهدوا يوم الجمعة الماضية جراء 

األحداث المؤسفة التي شهدها حي جامعة صنعاء.
وسار موكب التشييع لجثامين الشهداء الملفوفة 
بعلم الجمهورية اليمنية الى ساحة االعتصام 
قبالة بوابة جامعة صنعاء، حيث تم الصالة عليهم 
ومن ثم تشييعهم ومواراتهم الثرى في مقبرة 
سواد حنش وسط حداد وطني، وحيث أوقفت 
القنوات الفضائية واإلذاع��ات اليمنية الرسمية 
برامجها وبثت تالوات من القرآن الكريم ترحمًا 
على أرواح شهداء الديمقراطية وكل شهداء 

الوطن.
كما نكس العلم الوطني على كافة مؤسسات 
ومرافق الدولة والمقرات الحكومية والسلطات 

المحلية في المحافظات.
وقد ترحم المشيعون الذين تقدمهم أقرباء 
الشهداء وأصدقائهم وذويهم - على أرواح 
الشهداء الطاهرة.. سائلين المولى عز وجل أن 
يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته 

ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن 
بالشفاء العاجل على الجرحى.

واستنكر المشيعون ونددوا بشدة بهذه الجريمة 
الشنعاء.. مطالبين بسرعة تقديم مرتكبيها الى 

العدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.. 
وكان فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية قد أعلن أمس االحد يوم حداد وطني 

ترحمًا على أرواح شهداء الديمقراطية.

خروج محطة مأرب الغازية عن 
الخدمة بسبب عمل تخريبي

الميثاق  - خاص  
> أكد مصدر مسؤول 
ب������وزارة ال��ك��ه��رب��اء 
والطاقة أن خط النقل الكهربائي 
مأرب - صنعاء قد تعرض لعمل 
تخريبي تسبب في خروج محطة 

مأرب الغازية عن الخدمة.
وق���ال المصدر ف��ي تصريح 
ل�»الميثاق«: إن خ��روج محطة 
مأرب عن الخدمة سيترتب عليه 
ئية  لكهربا ا لطاقة  ا ف��ي  عجز 
40%، كما أن انقطاع  بنسبة 
الكهرباء سيستمر لمدة يومين 

يتم خاللهما إصالح األضرار التي 
لحقت بخط النقل الكهربائي، إذا 
تمكن الفريق الفني من دخول 
منطقة العطل وال��ذي يتمركز 

فيها مخربون إلى اآلن.
وأوض��ح المصدر أن الفريق 
الفني التابع للوزارة سيبدأ إصالح 
األض��رار فور انتهاء المواجهات 
الدائرة بين قوّات االمن وعناصر 
تخريبية تسعى لإلضرار بالتنمية 
وتعطيل مصالح  االقتصادية 
المواطنين وعملية االقتصاد عن 

الدوران.

 ترحيب بالوساطة 
السعودية والخليجية

جدد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية   
ترحيبه بوساطة األشقاء في المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بين األط��راف السياسية في 
اليمن.وأكد المصدر أن تلك الوساطة مرّحب بها 
على الدوام. موضحًا أن هناك تواصاًل مع األشقاء في 
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول تلك 
الوساطة ولما فيه مصلحة اليمن والمنطقة.  وأشار 
المصدر إلى أن من يقفون وراء الحادث المؤسف الذي 
حدث يوم الجمعة في حي جامعة صنعاء، كانوا يسعون 
إلى تحقيق عدة أهداف من ورائه منها محاولة إفشال 
تلك الوساطة وإثناء األشقاء في السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي عن االستمرار في جهودهم 
الخيّرة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين األطراف 

السياسية اليمنية لما يجنّب اليمن الفتنة.

اللجنة العامة تعبر عن أسفها لحادث حي الجامعة األليم

تقرير برلماني :

 »الحراك« و»القاعدة« و»أحزاب اللقاء المشترك« 
حاولوا اسقاط مدينة عدن الشهر الماضي

عن    برلماني  تقرير  كشف   <
قيام ما يسمى بالحراك وتنظيم 
القاعدة وأحزاب اللقاء المشترك 
بمحاولة تحويل االعتصامات والمسيرات 
الشبابية التي حدثت في محافظة عدن  
خالل الفترة 3 - 26 فبراير الماضي الى 
الممتلكات  أعمال شغب وتخريب في 

العامة والخاصة وإقالق السكينة العامة.
وقال تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة 
المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث 
الشغب التي تخللت المسيرات والمظاهرات 
بمحافظة عدن - حصلت عليه »الميثاق« 
إن هناك دعمًا ماديًا ومعنويًا من أطراف 
سياسية كأحزاب اللقاء المشترك وما 
يسمى بالحراك وبعض الجمعيات الخيرية 
وغيرها، سيّرت هذه االحداث بما في ذلك 
الدعم المالي واللوجستي والسالح بصورة 
مديري  بعض  تأكيدات  حسب  علنية 

المديريات.
 وبيّن التقرير من خالل المعلومات 
والشهادات التي حصلت عليها اللجنة وبما 

ال يدع مجااًل للشك وجود بصمات ألطراف 
أخرى كانت تحرك وتحرّض الشباب صغار 
السن بدفعهم الى الفوضى من خالل 
التشجيع وتوفير المأكل والمشرب والقات 

ووسائل المواصالت.
وأوض��ح التقرير أن الهجوم على مقر 
محافظة ع��دن ك��ان يهدف ال��ى سقوط 
مدينة ع��دن، وأن الحوار ال��ذي تم بين 
أعضاء االصالح وبين األفراد استمر ساعة 
ونصف وهم يزحفون حتى وصلوا الى 
المحافظة ولم تنزل المدرعة اال لتجنب 
العسكر االصابات باإلضافة الى محاولة 
اسقاط عدد من المباني الحكومية في 

المحافظة.
 وخلص التقرير الى أن المشكلة ليست 
وليدة اللحظة ولكنها ناتجة عن تراكمات 
لم يقم المسؤولون في األجهزة المعنية 
بوضع حلول جادة وحقيقية لكل قضية أثناء 
ظهورها حتى تراكمت وتركت فرصة للبعض 

باستغاللها للتحريض وتحريك المواطنين.
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