
وأك��دت تلك الجماهير تأييدها لمبدأ الحوار 
بين مختلف القوى السياسية وطالبت أحزاب 
اللقاء المشترك الى االستجابة الفورية للمبادرات 
المقدمة من قبل فخامة األخ الرئيس والعودة الى 
طاولة الحوار بالطرق السلمية وعدم جر الوطن 
الى الفوضى، مستنكرين ما تقوم به عناصر 
االخوان وحلفاؤهم من تخريب وتدمير للممتلكات 
العامة والخاصة، وإقالق األمن والسكينة العامة 

وقطع للطرقات.
وخالل المهرجان ألقى محافظ ريمة علي سالم 
الخضمي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام كلمة أكد فيها أن أبناء ريمة يحملون على 
عاتقهم حماية الوطن ووحدته وما تحقق له منذ 
فجر الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والوحدة 
اليمنية المباركة. مشيرا إلى أن أبناء محافظة 
ريمة حريصون على الحوار لتقريب وجهات النظر 
والخروج بالحلول العاجلة والمرضية لكل األطراف 
السياسية في الساحة الوطنية والملبية آلمال 

وتطلعات أبناء الشعب.
وأك��د الخضمي أن خيار الحوار يعد بمثابة 
المرتكز األساسي للنهوض بالوطن وحل كل 

الخالفات وإزالة كل االحتقانات التي قد تؤدي 
بالبلد إلى السقوط في الهاوية.

وتطرق المحافظ إلى مسارات الحوار خالل 
المراحل الماضية والحلول التي كان من الممكن 
الوصول إليها. الفتًا إلى أن االبتعاد عن الحوار 
يشجع الحاقدين على الوطن ويساعدهم على 

تحقيق مصالح األجندات الخارجية الرامية إلى 
زعزعة األمن واالستقرار والسلم االجتماعي.

هذا وقد صدر عن المهرجان بيان ختامي عبّر 
في مجمله عن موقف أبناء مديريات وعزل وقرى 

محافظة ريمة بمختلف الشرائح والتكوينات 
وانتماءاتهم السياسية، حيث أكدوا وقوفهم صفًا 
واح��دًا الى جانب القيادة السياسية والشرعية 
الدستورية، مجددين العهد والوفاء لفخامة 
الجمهورية  األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
واستعدادهم لتقديم أرواحهم ودمائهم في سبيل 

الدفاع عن الوطن والشرعية الدستورية.
وعبروا عن تأييدهم للحوار والمبادرات التي 
قدمها فخامة األخ الرئيس باعتبار الحوار هو 
السبيل الوحيد لحل كافة القضايا، وطالبوا أحزاب 
اللقاء المشترك بتغليب لغة الحوار بداًل عن إثارة 

الفوضى والتخريب وإقالق األمن واالستقرار.
وحمّل أبناء ريمة قيادات أحزاب اللقاء المشترك 
كل ما يترتب على هذه األزم��ة من تداعيات 
انعكست بآثارها السلبية على حياة المواطنين 
ومعيشتهم، واستنكروا في الوقت ذاته ما قامت 
به عناصرها االرهابية من تصرفات هوجاء وغير 
مسئولة ومن ذلك قيامها بأعمال قتل واعتداءات 
وكذلك أعمال التخريب والتقطع في الطرقات لمنع 
وصول امدادات الغاز والوقود من مأرب باالضافة 
الى ضرب كابالت الكهرباء وتفجير أنبوب النفط ما 
خلف االختناقات في توفير هذه المواد الضرورية 

للمواطنين في تلبية احتياجاتهم وكبد االقتصاد 
الوطني خسائر كبيرة باالضافة الى القيام بدفع 
العناصر التخريبية واإلرهابية المتحالفة معها الى 
القيام بأعمال تخريبية وإرهابية وخارجة على 
القانون لتقويض األمن وخلق حالة من الفوضى 
ومن ذلك ما حدث في بعض المحافظات وعلى 

وجه الخصوص في محافظات: أبين، الجوف، 
صعدة، الحديدة، وتعز.. وذلك في اطار مخطط 
مفضوح إلثارة الفوضى واالنقالب على الدستور 
لالنقضاض على السلطة.. ودان أبناء محافظة 
ريمة في بيانهم الختامي كل أساليب التضليل 

واإلرهاب االعالمي وتزييف الحقائق التي تمارسها 
بعض الوسائل االعالمية المحلية أو الخارجية في 

اطار أجندتها التآمرية.
كما دانوا كل أعمال الفوضى والتخريب وقطع 
الطرقات واقتحام المؤسسات التي تقوم بها 
أح��زاب اللقاء المشترك باالشتراك مع تنظيم 
القاعدة والحوثيين واالنفصاليين.. مستنكرين 
ما تقوم به وسائل االعالم المحلية واألجنبية من 
محاولة تضليل وتزييف للحقائق وعدم الحيادية 

والموضوعية في وسائلهم االعالمية.
االن��ق��الب على  القاطع  مؤكدين رفضهم 
الديمقراطية والشرعية الدستورية وأن ذلك أمر 
مرفوض وال يمكن القبول به وسوف يتصدى له 
شعبنا ومؤسساته الدستورية وكل قواه الخيرة 

بحزم وقوة.
وطالب أبناء ريمة في ختام بيانهم علماء 
اليمن والخطباء والمرشدين والمفكرين واألدباء 
واالعالميين القيام بواجبهم الديني والوطني 
لفتنة  ا ه��ذه  بخطورة  المجتمع  توعية  ف��ي 
والتصدي لمثيريها ولكل من يحاول زعزعة األمن 

واالستقرار واإلضرار بالمصلحة العليا للوطن.
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شـهدت مهرجانــًا جماهيريــًا حاشــدًا

أبناء ريمة يعلنون رفضهم القاطع االنقالب على الشرعية

موظفو السلطة القضائية: مواقفنا
 إلى جانب الشرعية الدستورية

 استنكر الموظفون االداريون 
بالسلطة القضائية ما أقدم 
لموظفين  ا م��ن  ق��ل��ة  عليه 
االداريين بوزارة العدل تحت مسمى 
نقابة الموظفين االداريين بالسلطة 
القضائية بتأييدهم ألعمال العنف 
والتخريب التي تقوم بها أح��زاب 
المشترك من ساحة جامعة صنعاء 

وخروجهم عن الشرعية الدستورية.
وأك��دوا في بيان لهم أن النقابة 

المذكورة ال تمثل كافة الموظفين 
االداري��ي��ن في السلطة القضائية 
في عموم الجمهورية وال يمثلون إاّل 
ويبحثون عن مصالحهم  أنفسهم 
فقط وال يحق لهم أن يتحدثوا باسم 

غيرهم.
معلنين في الوقت ذاته تمسكهم 
بالشرعية الدستورية ووقوفهم الى 
جانب رئيس الجمهورية علي عبداهلل 

صالح.

 دان مشائخ وأعيان 
وأف���راد قبيلة الفقمان 
مديرية الخلق محافظة الجوف 
أعمال التخريب والفوضى التي 
تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك 
والتي تضر بمنجزات الوطن 
ومكاسبه العظيمة.. واستنكروا 
التضليل  بيانهم حمالت  في 
والتدليس ألب���واق المشترك 
الكاذبة التي تحاول االض��رار 

باألمن واالستقرار وزرع الفتن 
والكراهية في أوساط المجتمع 
من خ��الل نشرها للمعلومات 

واألخبار الكاذبة.
مؤكدين وقوفهم الى جانب 
الشرعية الدستورية وتأييدهم 
ال��م��ط��ل��ق ل��م��ب��ادرة رئ��ي��س 
الجمهورية الرامية لرأب الصدع 

وللحوار الوطني المسئول.

قبيلة الفقمان بالجوف تستنكر
 تدليس المشترك وأبواقه 

قبائل مراد بمأرب يستنكرون جريمة الفرقة
 استنكرت قبائل 
مراد بمحافظة مأرب 
حادثة االعتداء على 
مشائخ وأعيان قبائل بني 
وب��الد  وسنحان  بهلول 
الروس األسبوع الماضي 
م��ن قبل ج��ن��ود الفرقة 
األول����ى م���درع وأح���زاب 
المشترك وما أسفر عن 
ذلك من ضحايا وإصابات 

بين تلك القبائل.

وأك��دوا في بيانهم أن 
تلك المؤامرة التي دبرت 
ل��ه��ا أح����زاب المشترك 
الغ��ت��ي��ال مجموعة من 
المشائخ وأعيان القبائل 
تأتي في سياق مخططها 
التآمري االنقالبي على 

البالد.
م��وض��ح��ي��ن أن أم��ث��ال 
ه��ؤالء ف��ي المشترك ال 
يرتاحون إاّل بسفك الدماء 

وتخريب البالد وه��و ما 
يسعون لتحقيقه.

وحملوا أحزاب المشترك 
الجريمة  تلك  مسئولية 
الشنعاء التي استهدفت 
ض��رب رج���ال الوساطة 
واألم��ن واالس��ت��ق��رار في 

البالد.
مطالبين بإحالة مرتكبي 
ال��ج��ري��م��ة ال���ى القضاء 

لينالوا جزاءهم الرادع.

أقيم  األسبوع الماضي  بمحافظة ريمة مهرجان جماهيري شارك فيه  أبناء المحافظة من مختلف المديريات والذين توافدوا للمشاركة في المهرجان الحاشد المؤيد 
للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام..وأكد أبناء ريمة وممثلو األحزاب والمنظمات المدنية 

والشخصيات االجتماعية وقوفهم صفًا واحدًا مع الشرعية الدستورية واستعدادهم التضحية والفداء بأرواحهم ودمائهم حفاظًا على الوحدة اليمنية ومكتسباتها في 
ظل موحد اليمن فخامة األخ علي عبداهلل صالح -رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر.

استنكار واسع 
ألعمال المشترك 

اإلرهابية

البيان الختامي: 
على أحزاب 

المشترك االستجابة 
الفورية للحوار!!

آل البهجي صفًا واحدًا  مع الشرعية

نفى االخ ناصر احمد العجي 
لمحافظة  المساعد  الوكيل 
م��أرب االخ��ب��ار التي نشرتها 
ابواق )االخوان(  واكد العجي انه لم 
ينزل الى ساحة االعتصام او ينضم 
الى الشباب كما تم االدع��اء ونشر 

الخبر الكاذب .

وعبر وكيل م��أرب المساعد عن 
اسفه النحدار ابواق المشترك بنشر 
االكاذيب واالفتراءات واثارة الفتنة 

بين افراد الشعب الواحد.
مؤكدًا احتفاظه بحقه في  مقاضاة 

الصحيفة المذكورة.

 أعلن مشائخ وأعيان آل البهجي بمديرية المالجم محافظة البيضاء وقوفهم صفًا 
واحدًا مع القيادة السياسية والشرعية الدستورية، وعبروا في بيانهم عن رفضهم 

للفوضى والعنف والخروج عن المبادئ والقيم والثوابت الوطنية.
مؤكدين ان أي مبادرة التحقق للوطن أمنه واستقراره وتتعارض مع الدستور والقوانين 
النافذة مرفوضة جملة وتفصياًل.. كما عبروا عن ادانتهم الشديدة ألفعال المشترك 

االجرامية بحق الوطن والمواطن.

عبر مشائخ وأعيان قبيلة آل كريش 
مديرية رحبة محافظة مأرب عن تأييدهم 
ووالئهم للقيادة السياسية والشرعية 
الدستورية، وجددوا في بيانهم عهدهم ووالءهم 
لقائد المسيرة التنموية علي عبداهلل صالح 
مؤكدين انهم سيكونون جنودًا أوفياء هلل والوطن 

والجمهورية والدفاع عن المكتسبات الوطنية.

 أكد ابناء آل العطاش 
ودرعان وآل شيخ ببيحان 
محافظة شبوة وقوفهم 
الى جانب الشرعية الدستورية 

وامن واستقرار الوطن ووحدته 
وانهم سيدافعون عن الشرعية 
الدستورية والوحدة الوطنية 
بكل مايملكون وع��ب��روا في 

بيانهم عن رفضهم القاطع 
لالنقالب والتآمر على شرعية 

الوطن ودستوره وقوانينه.
واك��دوا ان التداول السلمي 

للسلطة اليأتي عبر الخروج 
عن الشرعية والديمقراطية 
نهجًا  شعبنا  ارتضاها  لتي  ا

وسلوكًا.

العجي  يكذب
 ابـــــواق »االخـــوان«

آل العطاش ودرعان.. إلى جانب وحدة وأمن الوطن

آل كريش جنودًا 
أوفياء للوطن

الخضمي : متمسكون بالحـــوار لحــل األزمـــة

آل الكثير بالجوف يدعون إلى صد المتطرفين والمخربين 
 أع���ل���ن م��ش��ائ��خ 
وأعيان أفراد قبائل آل 
الكثير بهمدان الجوف 
تأييدهم الكامل للمبادرات 
الوطنية التي قدمها رئيس 
الجمهورية ل��رأب الصدع 

والحوار الوطني الشفاف.

وأكدوا في بيانهم وقوفهم 
الى الجانب أمن واستقرار 
ال��ب��الد ووح��دت��ه المباركة 
وال��ش��رع��ي��ة ال��دس��ت��وري��ة 
التي لبت تطلعات وآم��ال 

المواطنين.
 ودعا أبناء همدان أحزاب 

المشترك ال��ى العودة الى 
ال��ص��واب وتحكيم العقل 
وتجنيب البالد الصراعات 
وال��ح��روب، كما دع��وا أبناء 
الوطن كافة الى عدم السماح 
بين  لمخر ا و فين  للمتطر

العبث بمكاسب البالد.


