
عبر مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام«الحاكم ف��ي اليمن« ع��ن أسفه 
للخطاب المأزوم والسلوك المتهور ألحزاب اللقاء 
المشترك«المعارض في اليمن« والذي يزيد من تفاقم األزمة 

التي قاموا بافتعالها وأضرت بمصالح الوطن والمواطنين.
وق��ال المصدر: لقد ارتكز ذلك الخطاب على الترويج 
للكراهية والبغضاء والنزعات القبلية والمناطقية والجهوية 
والعصبيات المقيتة والمتخلفة التي دفنها شعبنا مع قيام 
ثورته المباركة باإلضافة إلى تلك التصرفات واألعمال 
المتهورة والطائشة واالستفزازية..وأضاف المصدر: إن النظام 
قد تعامل مع تلك التصرفات وتداعيات تلك األزمة بحكمه 
ومسؤولية وتجنب الرد على كل األعمال االستفزازية متحليًا 
بالصبر والتأني وأدار تلك األزمة باقتدار سياسي مسؤول 
هدفه تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء ورفض الخضوع 

ألي ابتزاز من شأنه المساس بسالمة الوطن والمواطنين 
وانطالقًا من ذلك ظل فخامة رئيس الجمهورية يدعو كافة 
األطراف في المنظومة السياسية الجلوس إلى طاولة الحوار 
لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن وتخرجه من أزمته 
بعيدًا عن االنفعاالت والشطط والمقامرة التي تقود البالد 

إلى مصير مجهول.
وأضاف المصدر: لقد برهنت مبادرات أحزاب اللقاء المشترك 
على انعدام الرؤية لديها وانسداد األفق السياسي بإصرارها 
على التمترس في مواقفها الرافضة االستجابة ألي دعوة 
حوار إلنقاذ الوطن مما هو فيه والكف عن تلك الممارسات 
الصبيانية التي أضرت بمصالح المواطنين وتسببت في خلق 
المعاناة لهم وحيث تؤكد الوقائع أن تلك األحزاب وقياداتها 
المقامرة افتقدت المسؤولية والرؤية الصائبة وفاقد الشيء 

ال يعطيه.

المحويت- سعد علي الحفاشي

 طالبت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة 
المحويت فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
بالوفاء بتعهداته التي من أجلها تم انتخابه 
رئيسًا للجمهورية في انتخابات عام 2006م 
من قبل جماهير الشعب وأن يحترم تلك اإلرادة الشعبية 

العارمة والهائلة التي اختارته رئيسًا لليمن حتى عام 
2013م طبقًا للدستور والشرع والقانون وبانتخابات 
ال��دول  تنافسية حقيقية اعترفت بنتائجها جميع 
والمنظمات وكل األحزاب والقوى الوطنية في البالد 
من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها وبالتالي 
يجب أن يلتزم بهذا الخيار ويحترم هذه اإلرادة العارمة 
وأن يرفض القبول بتقديم أي تنازالت يتخلى بموجبها 
عن السلطة قبل انقضاء دورته االنتخابية كرئيس 
للجمهورية ألن أي تنازالت منه تعتبر استهانة بإرادة 
وقناعة األغلبية من جماهير الشعب اليمني المتمسك 
بشرعية بقاء الرئيس ورفض االنقالب على الدستور 

والقانون وعلى الثوابت الوطنية.
وأوض��ح ممثل أح��زاب التحالف الوطني بمحافظة 
المحويت الشيخ/ حسين المنجشي أن جماهير الشعب 
األعم مع الرئيس علي عبداهلل صالح وضد ما تنعق به 
أحزاب اللقاء المشترك المطالبة برحيل الرئيس وسقوط 
النظام وتعميم الفوضى وبالتالي يجب أن يدرك فخامة 
األخ رئيس الجمهورية أن تنازله عن السلطة ضرر 
بالوطن ونكوث بالعهد الذي قطعه لجماهير الشعب 
في عام 2006م ألنه بذلك سيسلم البالد إلى المجهول 
ويودي بها إلى الضياع والفوضى أليدي عابثين فاسدين 
وإرهابيين ومتطرفين لن يراعوا للشعب أي حق من 
حقوق الحياة والحرية والتسامح وسيدمرون فيها كل 

شيء وينهون كل مقومات النجاح والتفوق.
وأش��ار المنجشي أن ال حل مع هذه الفئة الباغية 
»أحزاب المشترك« إاّل التصدي الحازم ألعمالها المخلة 
باألمن والخارجة على العرف والضوابط القانونية وأن 
يرفض الرئيس تقديم أي تنازالت مهما كانت ألنه ال 
يجوز وال يعقل أن تستبد األقلية بإرادة األغلبية وبالتالي 
فإن أي حل ال يفضي إلى إجراء استبيان شعبي يعبر فيه 
اليمنين عن رغبتهم الحقيقية ببقاء أو بسقوط النظام، 
يعتبر حاًل مرفوضًا ألنه يتجاهل إرادة ورغبة وطموح 
أبناء الشعب ويتجاهل السواد األعظم من الجمهور 

الموالي للرئيس وللشرعية الدستورية والنظام.
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العدد: )1554( التنظيمية4
مصدر مسئول في المؤتمر:

قيادات املشرتك وأوالد عبداهلل األحمر وعلي محسن يتحملون مسئولية األزمات وقتل األبرياء

المؤتمر: الخطاب المأزوم للمشترك يزيد من تفاقم األزمةوالنظام تعامل بصبر مع استفزازهم

حمَّل مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي 
العام رموزًا في قيادات أحزاب اللقاء المشترك 
وأوالد عبداهلل بن حسين األحمر واللواء علي 
محسن صالح مسئولية ما يرتكب من أعمال 
إجرامية وتخريبية ضد الوطن والمواطنين .. وفي 
مقدمتها تلك الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها 
مواطنون أبرياء ومنها ما حدث يوم األربعاء من عملية 
قتل متعمد للمواطن الشاب أمين إبراهيم البرعي الذي 
قامت بقتله عناصر من الميليشيات المسلحة التابعة 
للواء علي محسن صالح وحزب األخ��وان المسلمين 
)اإلصالح( في إحدى نقاط التفتيش في منطقة مذبح 
لمجرد أنه كان يحمل اسم شخص مشابه كانوا قد 
أدرج��وا اسمه ضمن قائمة مطلوبين الغتيالهم 
وعمموها على نقاط التفتيش التابعة لهم في تلك 
المنطقة .. باإلضافة إلى قطع ألسنة المواطنين 
وأعضاء من أجسادهم كما حدث في الجريمة البشعة 
النكراء التي اهتز لها مجتمعنا اليمني المسلم وكل 
أصحاب الضمائر الحية والتي تعرض لها الشاعر الشاب 
وليد الرميشي الذي قامت عناصر إجرامية تابعة 
ألحزاب اللقاء المشترك بقطع لسانه في عمل وحشي 
شنيع غير مسبوق لمجرد أنه عبر عن رأيه وألقى 
قصيدة شعرية لم تعجب تلك العناصر المتطرفة 
في تلك األحزاب الشمولية ذات النزعات العدوانية 
واإلقصائية باإلضافة إلى ما حدث من جريمة قتل 
وجرح المواطنين من أعضاء وفد الوساطة من أبناء 
سنحان وبني بهلول وبالد الروس في عملية غادرة 
باإلضافة إلى االعتداء على المعتصمين سلميًا في 
مدينة الثورة الرياضية والتي أدت إلى قتل وإصابة 
عدد منهم وكذا االعتداء الوحشي وغير اإلنساني 

ال��ذي تعرض له اح��د المواطنين من كبار 
السن من ضرب مبرح وانتهاك لحقوقه 

اإلنسانية على م��رأى ومسمع 
من الجميع وعبر أجهزة 
اإلع���الم، وك���ذا قتل 3 
مواطنين من أبناء خارف 

في شارع الستين بالعاصمة 
صنعاء وف��ي س��وق السالم 

في الحيمة باإلضافة إلى قتل 
احد المواطنين في منطقة حراز 

وغيرها من جرائم القتل المتعمد 
واالعتداءات المتكررة التي استهدفت 

العديد من المواطنين األبرياء وأفراد 
ع��ل��ى األمن أثناء أدائهم لواجباتهم في الحفاظ 

األمن والسكينة العامة.
وق��ال المصدر أن تلك ال��ق��ي��ادات الحزبية في 
المشترك وأوالد عبداهلل األحمر واللواء علي محسن 
صالح يتحملون المسئولية الكاملة عما يعانيه اليوم 
االقتصاد الوطني من متاعب وصعوبات نتيجة تصعيد 
األزمة الخانقة الراهنة التي تسببوا فيها والعمل على 

تفاقم تداعياتها ومن ذلك ما قامت به عناصرهم 
وميليشياتهم المسلحة من قطع إلم��دادات الغاز 
والوقود ومنع القاطرات المحملة بها من الوصول من 
مأرب إلى بقية محافظات الجمهورية وتفجير أنبوب 
النفط وضرب أبراج الكهرباء في مأرب بهدف إعاقة 
وصول الكهرباء إلى المواطنين وخلق المعاناة لهم في 
توفير احتياجاتهم من الغاز والوقود والكهرباء وتكبيد 

االقتصاد الوطني الخسائر الفادحة في إطار مخطط 
مكشوف لخلق األزمات للمواطنين واإلضرار بمصالح 
الوطن بعيدًا عن إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق 

االقتراع.
وأض���اف ال��م��ص��در: أن تلك األع��م��ال اإلجرامية 
والتخريبية الخارجة على القانون ال يمكن أن تندرج 
في إطار حرية التعبير السلمي عن الرأي المكفولة طبقًا 

للدستور والقانون ولكنها تأتي في إطار تنفيذ مخطط 
لالنقالب على الديمقراطية والشرعية الدستورية 
الذي يعمل االنقالبيون في أحزاب اللقاء المشترك 
وحلفائهم لالنقضاض على السلطة عبر إراقة الدماء 
والفوضى وارتكاب الجرائم واألعمال العدوانية إلرهاب 
المواطنين وإسكات األصوات المخالفة لهم وإشاعة 
الفوضى والتخريب ومحاولة جر الوطن إلى أتون الفتنة 

والصراع المدمر.
ونبه المصدر تلك القيادات الحزبية المغامرة 
والمتحالفين معها إدراك حقيقة المخاطر التي تضع 
فيها الوطن بما ترتكبه من تلك األعمال الخارجة 
على الدستور والنظام والقانون وما يترتب عليها 
من نتائج مدمرة تضر بمصالح الوطن والمواطنين 
والسلم االجتماعي وكل المكاسب واالنجازات التي 
حققها شعبنا على درب مسيرة ثورته ووحدته ونهجه 

الديمقراطي التي قدم في سبيلها أغلى التضحيات.
المدني  المجتمع  ل��م��ص��در منظمات  ا وط��ال��ب 
والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان 
الوقوف بحزم إزاء تلك الجرائم واالنتهاكات الخطيرة 
للحقوق اإلنسانية والوقوف ضد مرتكبيها، كما دعا 
كافة األخ��وة المواطنين إلى التعاون مع األجهزة 
األمنية ألداء واجبها في ضبط كافة العناصر اإلجرامية 
وتقديمها للعدالة والحفاظ على األمن والسكينة العامة 

والسلم االجتماعي.

مؤتمر الضالع: قطع 
لسان الرميشي منافٍ 

لتعاليم اإلسالم
الشعبي  المؤتمر  ف��رع   دان 
العام- محافظة الضالع- الحادث 
اإلج��رام��ي  المتمثل ف��ي قطع 
الرميشي،  وليد  الشاعر  لسان 
واعتبر ذلك منافيًا لتعاليم ديننا 
االسالمي وكل األع��راف ونهجنا 

الديمقراطي.
كما دان مؤتمر الضالع الحادث 
اإلجرامي الذي حدث يوم السبت 7 
/ 5 / 2011م وسط مدينة الضالع 
بقيام عصابة مجهولة باغتيال 
االخ أحمد سالم علي الهاجري- 
مدير عام بنك التسليف التعاوني 
والزراعي فرع الضالع، حيث أكد 
البيان »أن هذا الحادث الغادر لقي 
استياء وإدان��ة واستهجان أبناء 

الضالع كافة«.
وطالب البيان الجهات األمنية 
بمتابعة الجناة والقبض عليهم 
وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء 

جراء ما اقترفوه من جرائم.

تحالف المحويت يطالب الرئيس باحترام إرادة 
ناخبيه وعدم التنازل عن السلطة

دان االعتداء على الداعية القليصي

مؤتمر صنعاء يطالب بتطبيق النظام والقانون على المخربين والمرتدين
تابعت قيادة فرع المؤتمر بمحافظة 
على  ت  ا لمستجد ا تو ا ر لتطو ا ء  صنعا

الساحة وكذلك األحداث التي قادها 
اللقاء المشترك وشركاؤه من اعتداء 
ملعب  في  المعتصمين  الشباب  على 
الثورة والذي أوقع مئات الجرحى وعددًا 
من القتلى وما استخدموه من أسلوب 

همجي وجبان.
وك��ذل��ك م��ا تقوم ب��ه عناصر اللقاء 
ال��م��ش��ت��رك وش���رك���اؤه م��ن تقطعات 
واع��ت��داءات على الممتلكات الخاصة 
والعامة كان آخرها االعتداء على منزل 

ال��داع��ي��ة الشيخ ش��رف القليصي 
..وعليه فإن قيادة المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة صنعاء تدين وبشدة 
كل هذه التصرفات واألعمال غير 
المسئولة وتناشد العقالء في اللقاء 
لعودة  وا لعقل  ا تحكيم  المشترك 

للحوار للخروج من األزمة.
الجهات  ء  مؤتمر صنعا ل��ب  وط��ا
المختصة بتطبيق النظام والقانون 
على كل العناصر التخريبية وتأييد 
اإلجراءات التي تتخذها الدولة ضدهم، 
مؤكدين أن قواعد وقيادات المؤتمر 

ء  صنعا بمحافظة  لعام  ا الشعبي 
مع الشرعية الدستورية وفخامة 
المشير علي عبداهلل صالح  األخ 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- حفظه اهلل- بدمائهم 
وأرواح��ه��م وأوالده���م.. وانهم مع 
األم��ن واالستقرار والحفاظ على 

منجزات البالد..

بالطجة املشرتك 
يسرقون النائب املؤتمري 

نائف الحمريي بتعز
 ق���ام ع���دد م��ن ب��الط��ج��ة أح���زاب 
األسبوع  تعز  بمحافظة  لمشترك  ا
الماضي أثناء قيامهم بالتظاهر أمام 
بالصعود  لتعليم  وا لتربية  ا مكتب 
إلى منزل الشيخ نائف محمد منصور 
الحميري عضو مجلس النواب عن 
الدائرة )53( بمديرية شرعب الرونة 
والكائن أم��ام بوابة مكتب التربية 
بشارع المصلى حيث قاموا بالتسلق 
إلى البلكونة ومن ثم انتهاك حرمة 
المنزل، وقاموا بتمزيق صور فخامة 
رئيس الجمهورية التي كانت ملصقة 
في جدار المنزل ولم يكتفوا بذلك بل 
دخلوا إلى الغرف وعبثوا فيها.. كما 
سرقوا مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال 

وسواري ذهب وجنيهين.
وعندما حاول الجيران القبض على 
األش��خ��اص المعتدين على المنزل 
استنجدوا بالمشاركين في المظاهرة 

فتم تخليصهم..
هذا وقد تم تقديم بالغ إلى قسم 
باب موسى والذين نزلوا إلى الموقع 
واخ��ذوا البصمات عن طريق البحث 
الجنائي..مطالبًا الجهات المختصة 
بإيقاف م��ا يقوم ب��ه أع��ض��اء اللقاء 
المشترك من اعتداءات على حرمات 

المنازل.

مؤتمر همدان يجدد 
تمسكه بالشرعية 

الدستورية
 ج���ددت ق��ي��ادات وأع��ض��اء 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
بمديرية ه��م��دان محافظة 
صنعاء تمسكهم بالشرعية 
ال��دس��ت��وري��ة ووق��وف��ه��م إل��ى جانب 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، 
واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس 

في سبيل حماية الوطن..
جاء ذلك خالل االجتماع الذي ترأسه 
الركن محمد  العميد  السبت  مساء 
يحيى الحاوري- رئيس فرع المؤتمر 
بمحافظة صنعاء.. وحضره األخ��وة 
قيادة فرع المؤتمر والمجلس المحلي 

بمديرية همدان.
وناقش االجتماع المستجدات على 
الساحة الوطنية وما تتطلبه المرحلة 
م��ن ج��ه��ود للمحافظة على األم��ن 

واالستقرار.

قتل الشاب البرعي برصاص مليشيات اإلصالح وعلي محسن بمذبح دون ذنب
قطع لسان الشاعر 
ال���رم���ي���ش���ي ع��م��ل 

وحشي هز املجتمع 

االنقالبيون  يقرتفون 
ال��ج��رائ��م واإلره����اب 
إلس���ك���ات األص�����وات 

املخالفة لهم

 أقدمت مجموعة 
من سائقي الدراجات 
ال��ن��اري��ة »عناصر 
 » ك لمشتر ا ء  للقا ا
ي���وم األرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
بمحافظة إب االعتداء على 
األخ أح��م��د ع��ل��ي زم��ي��الن 
ال��ج��ب��ري- رئ��ي��س اللجنة 
الشعبية بالمركز )ك( الدائرة 
)86( ومحاولة اختطافه إلى 
خليج س��رت بحجة عالجه 

واسعافه..

وأف��اد البالغ ال��ذي تلقت 
»الميثاق«- نسخة منه- أن 
المذكور تمكن من الفرار من 
بين أيديهم ليسعف نفسه 
بنفسه وبمساعدة أحد أعضاء 
المؤتمر الشعبي العام الذين 
صادف مرورهم في الشارع.

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق حذر 
س��ي��اس��ي��ون وح��ق��وق��ي��ون 
ومثقفون من النهج العدواني 
والعنف الذي تتبعه أحزاب 
اللقاء المشترك التي أخذت 

والتنكيل  القتل  ت��م��ارس 
في  لتخويف  ا و لتعذيب  ا و
حق أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وكل مناصري الشرعية 
األخ  وفخامة  لدستورية  ا
علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الذي انتخبته 
في  ليمنية  ا ه��ي��ر  ل��ج��م��ا ا
ته  فتر تنتهي  و 2م  0 0 6
ال��دس��ت��وري��ة ف��ي سبتمبر 

2013م.

خرباء أجانب لتدريب مليشيات االخوانبالطجة املشرتك بإب تعتدي على الجربي وتحاول اختطافه
 على صناعة القنابل الحارقة يف ساحة صافر

 أكدت مصادر مطلعة في ساحة االعتصام بساحة صافر 
محافظة تعز وجود خبراء عرب مصريين وفلسطينيين 
يقومون بتدريب مليشيات االخوان على صناعة القنابل 
الحارقة »المولوتوف« بهدف استخدامها خالل األيام 
القادمة لمهاجمة المؤسسات والمرافق الحكومية واالعتداء على 

أنصار ومؤيدي الشرعية الدستورية.
وقال المصدر: إن هؤالء الخبراء ينتمون لجماعات متطرفة في مصر 
وفلسطين وكان العديد منهم قد شارك في الحرب االفغانية وهو ما 
يؤكد المعلومات التي تداولتها العديد من الصحف والمواقع االخبارية 

عن وجود تنسيق كامل بين جماعة االخوان وتنظيم القاعدة.

حويلة يكذب »سهيل«
 نفى األخ عبدالفتاح علي ناصر 
حويلة عضو قيادة المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ب��م��دي��ري��ة ح��ري��ب بيحان 
محافظة مأرب ما نشرته قناة »سهيل« 
من خبر ك��اذب ورد فيه استقالته من 
المؤتمر الشعبي العام وانضمامه لشباب 

التغيير.
مؤكدًا وقوفه مع الشرعية الدستورية 
والقيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.

طلب منه عدم ذكر اللواء علي محسن وحميد األحمر

الزميل نزار الخالد يتلقى تهديدات بالقتل
 تلقى الزميل الصحفي نزار علي الخالد 
بمحافظة تعز تهديدًا بالقتل من األرقام 
التالية )736744062-713795183(، 
وأكد في البالغ الذي تقدم به إلى مدير 
أمن تعز وحصلت »الميثاق«- على نسخة منه- أنه 
طلب منه في تلك االتصاالت التوقف عن الكتابة 
عن األحداث الراهنة أو ذكر اللواء علي محسن 

صالح وحميد األحمر.

العيد الوطني
الـ)21( للجمهورية

اليمنية
التمسك بتجسيد أهداف الثورة اليمنية انتصار على نزعات الحقد العنصرية والجهل والتطرف


