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رداع محافظة  شهدت مدينة 
البيضاء االربعاء، مسيرة جماهيريًة 
ح��اش��دة ش��ارك فيها اآلالف من 
المواطنين تعبيرًا عن ابتهاجهم وفرحتهم 
الكبيرة بتعافي فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية وق��رب عودته 
سالماً معافى إلى أرض الوطن لمواصلة 

قيادة السفينة إلى بر األمان.
ورفع المشاركون في المسيرة- التي 
جابت ع��ددًا من ش��وارع مدينة رداع- 
الالفتات والشعارات المعبرة عن تأييدها 
المطلق للشرعية الدستورية ، وإدانتها 
لجريمة االعتداء اآلثمة التي استهدفت 
فخامة األخ رئيس الجمهورية وكبار قادة 
الدولة واالستنكار ألعمال العنف والفوضى 

والتخريب .
وشددوا على ضرورة االصطفاف الوطني 

من أجل تجاوز شر الفتن واتقاء جحيم 
التخريب والتدمير والتمزّق والفوضى.. 
مؤكدين أن محبة زعيم األمة وقائدها 
الحكيم فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل 
صالح تجّذرت في قلوب اليمنيين ووصلت 

إلى درجة ال يمكن أن يطالها أحد.
وقال المشاركون: إن الحوار هو المخرج 
الرئيسي للوطن من هذه األزمة، والتصدّي 
لكل نزعات النقمة والفوضى وجرائم 
القتل اآلثمة التي تُرتكب من قبل الفئات 
المأزومة والعناصر الخارجة على القانون.

وندد البيان الصادر عن المسيرة بمدينة 
رداع بالعدوان الغادر ال��ذي تعرّض له 
فخامة األخ الرئيس وكبار رجال الدولة أثناء 
تأديتهم صالة الجمعة بجامع النهدين في 
دار الرئاسة.. معتبرًا ذلك عماًل إجراميًا 
يتنافى مع كل القيم اإلسالمية واإلنسانية 

واألخالقية.
وأك���د البيان ال��رف��ض المطلق لكل 
المحاوالت الرامية إلى إع��ادة التموضع 
القبلي على حساب الدولة ومؤسساتها، 
والمساعي التآمرية لقطع الطريق على 
الخطوات الجادة لتصحيح المسار وتحقيق 

التطّلعات الوطنية.
السياسية  الفعاليات  ك��اف��ة  داع��ي��ًا 
واالجتماعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في 

وجه كل تلك المحاوالت.
كما دعا البيان العلماء إلى أن يتقوا اهلل 
في الشعب ويراعوا موجبات الشريعة 
اإلسالمية الغراء، وأال ينجرّوا وراء األهواء 
والمقاصد الحزبية والمصالح الضيقة حتى 

يجنّبوا أبناء الشعب شر الفتنة.
وهنأ أبناء رداع جماهير الشعب اليمني 
بسالمة فخامة األخ علي عبداهلل صالح- 

رئيس الجمهورية- بنجاح العملية الجراحية 
، مبتهلين إلى اهلل أن يمن عليه بالشفاء 
العاجل ليعود لوطنه وشعبه سالمًا معافى 

لمواصلة قيادة السفينة إلى بر األمان .
وفي سياق متصل احتفل أبناء مديريات 
رداع وأطلقت األعيرة واأللعاب النارية 
المضيئة وتم إيقاد الشعل على المنازل 
وقمم الجبال ابتهاجًا بقرب عودة فخامة 

رئيس الجمهورية الى أرض الوطن.
وتوافد الشباب من مختلف القرى والعزل 
بمديريات رداع وهم ي��رددون الزوامل 
واألهازيج الغنائية المعبّرة عن فرحتهم 
بقرب عودة فخامة األخ رئيس الجمهورية 
الى أرض الوطن ، فيما خرج رؤساء وأعضاء 
المجالس المحلية الستقبالهم ومشاركتهم 
بهذه الفرحة وتبادلوا التهاني والتبريكات 

بهذه المناسبة..

المؤتمر : نحمل المشترك افتعال األزمة االقتصادية ونطالب بتقديم الجناة للعدالة
سخر مصدر مسؤول في األمانة 
العام من  الشعبي  للمؤتمر  العامة 
األكاذيب واالف��ت��راءات التي تضمنها 
البالغ الصحفي ألحزاب اللقاء المشترك 
حول األوضاع االقتصادية الراهنة التي تسببت 
فيها األزمة التي افتعلوها منذ أكثر من خمسة 

أشهر.
وقال المصدر: إن ماورد في البالغ الصحفي 
ألح��زاب المشترك أمر يثير السخرية ويدعو 
للعجب من محاوالت تلك األح��زاب التهرب 
والتنصل من المسئولية التي تتحملها جراء 
ما تقوم به عناصرها من أعمال تخريبية في 
تفجير أنبوب النفط في مأرب وقطع للطرقات، 
واالعتداءات المستمرة على محطة الكهرباء 
الغازية في مأرب وخطوط النقل التابعة لها 
وما سبب ذلك من انطفاءات متكررة للكهرباء 

على معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف: إن أحزاب المشترك تتناسى أن بعض 
قياداتها وعناصرها وفي مقدمتهم بعض من 
أعضاء مجلس النواب التابعين لهم هم من 
قاموا بقطع الطرقات ونهب القاطرات سواء 
في الحيمة أو مساعدة العناصر الخارجة على 
النظام والقانون وعناصر القاعدة في االعتداء 

على المعسكرات في نهم ويافع والجوف.
ر المصدر أحزاب المشترك باحتفاء وسائل  وذكَّ
إعالمهم بتلك األحداث واعتبارها انتصارًا لهم 

على الدولة.
وقال: إن الدولة كلما اتجهت إلى فرض النظام 
والقانون ضد قطاع الطرق والمتسببين في 
أزمة الغاز والمشتقات النفطية واالعتداء على 
الكهرباء، إذا بأحزاب المشترك هم أول من يقف 
ضد تلك اإلجراءات ويعتبرها انتهاكًا للحقوق 
والحريات رغم إدراكهم أن تلك األعمال التي 
تمارسها عناصرهم هي السبب الرئيسي 
وراء ما تشهده البالد من أزمة في المشتقات 

النفطية واالنطفاءات الكهربائية.
وأضاف المصدر: لقد كان حريًا بأحزاب اللقاء 
المشترك بداًل من التنصل عن مسؤولياتها 
تجاه ه��ذه األزم���ات أن تدين تلك األعمال 
وتتخذ موقفًا وطنيًا إزاء اقتحام ونهب وإحراق 
مؤسسات الدولة من قبل عصابات أوالد األحمر 
او المليشيات المسلحة التابعة لها سواء في 
صنعاء أو تعز أو غيرهما من المحافظات.. 
وقال: كنا نتمنى أن تلتزم تلك األحزاب بوقف 
هذه األعمال التخريبية ومساعدة أجهزة الدولة 
في إعادة االستقرار وتوفير السلع الخدمية 
للمواطنين بداًل من االستمرار في المكايدات 

الحزبية الضيقة التي ال تخدم مساعي التهدئة 
وال تساعد على تجاوز األزمة السياسية الراهنة 
بل تزيدها تعقيدًا وتلقي بسلبياتها على 

األوضاع المعيشية للمواطنين.

وحيا المصدر جماهير الشعب اليمني الوفية 
في كافة محافظات اليمن التي فوتت الفرصة 
على أحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ مخططاتهم 
الرامية من خالل تلك األعمال إلى تهييج 
الشارع ضد النظام السياسي والدولة.. مؤكدًا 
أن الوعي الشعبي أسقط تلك الرهانات ووقف 
إلى جانب الشرعية الدستورية في مشهد وفاء 

قل حدوثه .
وطالب المصدر وزارة الداخلية والنائب العام 
بمتابعة ومالحقة الجناة والمتورطين في هذه 
األعمال التخريبية التي تسببت في حدوث 
أزمات اقتصادية واإلعالن عنهم وتقديمهم إلى 
العدالة حتى يعرف الشعب حقيقة من يرتكبون 
هذه الجرائم ويتسببون في تأزيم األوضاع 

والتأثير على معيشة الناس اليومية.

إب- حميد الطاهري

> سخر محافظ إب القاضي 
أح��م��د ع��ب��داهلل الحجري عضو 
اللجنة العامة مما تناقلته بعض 
المواقع االخبارية حول  تقديم استقالته 
وابتعاده عن ممارسة عمله.. قائاًل: »مثل 
هذه األخبار ال تستحق منا الرد وال حتى 

الحبر الذي يستهلك لكتابته«!!..
وقال في تصريح ل�»الميثاق«: إن كل 
ما يبث وينشر عبر وسائل إعالم أحزاب 
اللقاء المشترك وبعض القنوات الفضائية 
ليس له أساس من الصحة ويندرج ضمن 
األكاذيب التي دأبت على ترويجها تلك 

الوسائل منذ اندالع األزمة السياسية المفتعلة من قبل 
أحزاب اللقاء المشترك، وأن أبناء الشعب اصبحوا يدركون 
أن ما  ت��روج له تلك الوسائل يفتقر إلى الموضوعية 
والمصداقية ويعتمد على اإلث��ارة والمبالغة وتزييف 

الحقائق بهدف تضليل الرأي العام..
وأك��د الحجري أن محافظة إب ستظل عصية على 
االنقالبيين ودعاة الفتن ومن يحاولون النيل من أمن 

واستقرار ومكتسبات الوطن ووحدته المباركة.
مشيدًا ب��دور أبناء إب في ترسيخ األم��ن واالستقرار 
وتعاونهم مع األجهزة األمنية ورفضهم ألساليب الفوضى 
والتخريب.. كما أشاد باإلجراءات التي اتخذتها الدولة في 
مالحقة المخلين باألمن ومثيري الفوضى والتخريب.. 
مؤكدًا على ضرورة حسم األمور واستعادة األمن والنظام 
واخراج الوطن من هذه األزمة المفتعلة من قبل أحزاب 
اللقاء المشترك والمتمصلحين من أمثال أوالد األحمر 
الذين يلعبون بالنار غير مدركين المخاطر التي تحدق 

بالوطن.
وقال الحجري: إن محافظة إب ستظل حصنًا منيعًا ودرعًا 
واقيًا للوطن وقيادته وسيظل أبناؤها كما هو العهد بهم 
دوم��ًا وأب��دًا أوفياء للوطن والثورة والوحدة والشرعية 
الدستورية والقيادة السياسية بقيادة فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، ولن يحيدوا قيد أنملة عن 
هذا النهج وسيقفون إلى جانب اخوانهم األبطال من أبناء 
القوات المسلحة واألمن األوفياء وكل المواطنين الشرفاء 
للذود عن حياض الوطن وعن الثورة والوحدة والشرعية 

الدستورية والمنجزات الوطنية..
 داع��ي��ًا وسائل اإلع��الم المختلفة 
إل��ى توضيح الحقائق واالل��ت��زام 
بالموضوعية والمصداقية في تناول 
األحداث والقضايا الوطنية.. كما دعا 
أح��زاب اللقاء المشترك إلى تحكيم 
العقل واالبتعاد عن أي��ة ممارسات 

خارجة على النظام والقانون..
واستنكر الحجري الحادث اإلجرامي 
الذي استهدف فخامة رئيس الجمهورية 
علي عبداهلل صالح وبعض قيادات 
الدولة أثناء تأديتهم لصالة الجمعة 
في جامع النهدين بدار الرئاسة وقال: 
إن محاولة اغتيال األخ الرئيس تعتبر 

عماًل إجراميًا وإرهابيًا جبانًا.
وندد باألعمال التخريبية التي قام بها أوالد األحمر 
لمنشآت  ا واقتحام  بمهاجمة  المسلحة  باتهم  وعصا
الحكومية وتخريبها.. الفتًا إلى أن أبناء اليمن الشرفاء ال 
يمكن أن يسمحوا لدعاة التخريب والفتنة العبث بمكتسبات 
وطنهم وفي مقدمتها الثورة والوحدة والنظام الجمهوري 

والعملية الديمقراطية..
وقال: إن تلك األعمال مخالفة للدين وتتبرأ منها األعراف 
القبلية والقيم اإلنسانية.. محماًل أوالد األحمر ومن يقف 
وراءهم مسئولية تداعيات أعمال التصعيد سواًء على 
الناحية األمنية أو الخدمات التي تقدم للمواطنين.. وحذر 
من التمادي في أعمال التخريب والفوضى بقصد جر 

الوطن نحو ويالت العنف والفتن..
وطالب األح��زاب والمنظمات المدنية وكافة شرائح 
المجتمع بإدانة ورفض هذه األعمال التي تحاول ادخال 
اليمن في أتون حرب أهلية.. مؤكدًا على ضرورة تعزيز 
االصطفاف الوطني لتكريس سيادة الدولة واحترام النظام 
والقانون ورفض كل اشكال ال��والءات المعادية لوحدة 
الشعب والشرعية الدستورية والنظام والقانون والتصدي 
لكل األعمال الخارجة على القانون والمعادية للنظام وكل 

مكتسبات الشعب ومنجزاته الحضارية..
وشدد المحافظ الحجري على أهمية تضافر كافة الجهود 
الرسمية والشعبية النجاح مهام وأعمال السلطة المحلية 
والمكاتب التنفيذية بالمحافظة وتسهيل وصول الخدمات 

للمواطنين.

القاضي الحجري: محافظة إب عصية على 
االنقالبيين.. وحصن منيع للوطن وقيادته

قيادات المشترك 
تدعم عناصر القاعدة

أزمة المشتقات النفطية 
واالطفاءات الكهربائية 

سببها المشترك

> دان�����ت ق��ي��ادة 
وق����واع����د وأن���ص���ار 
الشعبي  ل��م��ؤت��م��ر  ا
العام بالدائرة )69( بمديرية 
لحج-  بمحافظة  لقبيطة-  ا
ال���ح���ادث االج���رام���ي التي 
استهدف قيادة الدولة الحكيمة 
وعلى رأس��ه��م فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
 وهنأوا في بيانهم الشعب 

اليمني بنجاة فخامة الرئيس 
وخ��روج��ه م��ن المستشفى 
العسكري بالرياض بالسالمة.
 وأك���دوا أن ه��ذه الحادثة 
عبرت عن دموية وإجرام من 
يريدون حكم البالد.. وجددوا 
عهدهم ووالءه���م للقيادة 
الحكيمة، وأنهم  السياسية 
سيكونون دروع��ًا للشرعية 
الدستورية والوحدة المباركة 
ومنجزات ومكاسب الوطن 

العظيمة.

قيادة وقواعد المؤتمر بالدائرة )69( 
بالقبيطة يدينون حادثة النهدين

الزوكا: المراكز الصيفية  تعزز التواصل بين الشباب 

> ت����دش����ن ف��ي 
شهر يوليو القادم 
لصيفية   ا كز  ا لمر ا
ل��ل��ش��ب��اب ف��ي العاصمة 
وع����م����وم م��ح��اف��ظ��ات 
الجمهورية والبالغ عددها 
400م��رك��ز، والتي روعي 
أن تكون هذا العام نوعية 
مع  تخصصية  يبية  ر تد و
مراعاة اعتماد مراكز دائمة 

في عواصم المحافظات وكذا مراعاة 
ظ��روف ك��ل محافظة واإلمكانات 

المتوافرة لديها..
واشاراالستاذ ع��ارف الزوكا- عضو 
اللجنة العامة وزير الشباب والرياضة 
نائب رئيس اللجنة العليا للمخيمات 
والمراكز الصيفية- الى ان من المراكز 
23 مركزًا صيفيًا ثابتًا، و68  مركزًا 
مهنيًا و126 للغات والحاسوب و10 
لذوي االحتياجات الخاصة و16مركزًا 

ري����اض����ي����ًا 
للفتيات و80 مركزًا رياضيًا شبابيًا، 
فيما بقية المراكز موزعة على التنمية 

الثقافية والمرشدات والكشافة.
ولفت في التقرير ال��ذي قدمه الى 
مجلس الوزراء االسبوع الماضي إلى 
الدور الحيوي الذي تضطلع به المراكز 
الصيفية في تعزيز التواصل بين 
الشباب اليمني على المستوى الوطني 
وتعزيز وترسيخ قيم الوالء واالنتماء 
ال��وط��ن��ي ف��ي أوس��اط��ه��م وكذلك 

استثمار أوق��ات الفراغ 
خالل اإلج��ازة الصيفية 
بالمفيد لهم وللمجتمع، 
فضاًل عن تنمية قدراتهم 
وم��ه��ارات��ه��م وإب����راز 
إبداعاتهم ومواهبهم في 
مختلف المجاالت العلمية 
واألدب���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة..
إضافة إلى تكريس قيم 
الوسطية واالعتدال في 
وجدان الشباب بما يؤكد على اهمية 
دوره��م في بناء الوطن وتحقيق 

التنمية الشاملة.
وثمن المجلس الدور الذي اضطلعت 
به اللجنة العليا للمخيمات والمراكز 
الصيفية في التحضير واإلعداد إلقامة 
هذه المراكز الصيفية لما لها من دور 
فاعل في استثمار أوقات الفراغ لدى 
الشباب في العطلة الصيفية بالمثمر 

والمفيد. 

> دعا مؤتمريو مديرية 
السلفية بمحافظة ريمة 
إلى تكاتف كل الوطنيين 
للتصدي للمشاريع االنقالبية التي 
تستهدف خلخلة االوضاع وزعزعة 
االمن واالستقرار وإقالق السكينة 
العامة لالنقضاض على مكتسبات 

الوطن ومقدراته.
مشيرين الى أن المشترك يسعى 
من خالل مليشيات اخوانية الى 
السيطرة على المنشآت الحكومية 
وب��ث الفوضى والتخريب داخل 
المدن الرئيسية لتمرير المشروع 

االنقالبي..

وجدد مؤتمريو السلفية في بيان 
صادر عن لقاء لهم عقد االسبوع 
الماضي ادانتهم الشديدة لالعتداء 
اآلث��م ال��ذي طال قيادات الدولة 
مة  فخا مقدمتهم  وف��ي  لعليا  ا
األخ علي عبداهلل صالح- رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة رئ��ي��س المؤتمر 
الشعبي العام .. مطالبين بسرعة 
القبض على الجناة وتقديمهم 

للعدالة.
وثمنوا في الوقت ذاته مواقف 
االش��ق��اء ف��ي المملكة العربية 
السعودية- ملكًا وحكومة وشعبًا- 

الداعمة ألمن واستقرار اليمن.

مسيرة حاشدة في رداع ابتهاجًا بشفاء الرئيس

أبناء الرجم: مجرمو المشترك يفتعلون 
األزمات لتعطيل الحياة العامة

> استنكر اللقاء الموسع للقيادتين التنفيذية والتنظيمية 
وأحزاب التحالف ومنظمات المجتمع المدني بمديرية الرجم- 
محافظة المحويت- كافة الممارسات الهدامة التي يقوم بها 
المشترك وعصابات أوالد األحمر إلحداث ما يسمى بالفوضى الخالقة 
وتضييق المعيشة على المواطنين بعد أن فشلت مخططاتهم وأفكارهم 

الشيطانية في الوصول الى السلطة.
وجاء في البيان الصادر عن اللقاء الموسع أن مجرمي المشترك 
وعصابات أوالد األحمر يفتعلون األزمات من خالل قطع الطرقات أمام 
مشتقات النفط والغاز والسلع الغذائية وضرب أبراج الكهرباء وإقالق 
السكينة العامة واالعتداء على المنشآت الحكومية بقصد تعطيل الحياة 

السياسية واالقتصادية.
وحمل اللقاء الموسع أوالد األحمر المسؤولية الجنائية والقانونية عما 
قاموا به في منطقة الحصبة وغيرها من المناطق.. مطالبًا بمثولهم 

أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
داعيًا األجهزة األمنية إلى التصرف بحزم وقوة والضرب بيد من حديد 
لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن أو العبث 

بمقدراته.
كما دعا أبناء الشعب الى االصطفاف الوطني والوقوف أمام كل 
التحديات وحماية المصالح العامة والخاصة والتصدي لكل العابثين 

بمكتسبات الوطن ومنجزاته.
واعتبر اللقاء الموسع البيان الصادر عما يسمى ب�»اتحاد علماء اليمن« 
ال يمثل إال علماء االصالح فقط كونه يسخر الدين لخدمة أهدافهم 
الحزبية.. وفيما هنأ تحالف الرجم في لقائهم الموسع الشعب اليمني 
بتعافي الرئيس، فقد طالب النائب العام والجهات األمنية بسرعة 

القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

مؤتمريات القفر يثمنّ المواقف 
البطولية لحماة الوطن

> جددت مؤتمريات مديرية القفر- محافظة إب- استنكارهن 
لالعتداء االجرامي الذي استهدف قيادات الدولة في جامع النهدين 

الجمعة األولى من رجب.
وفيما هنأن أبناء الشعب بتعافي فخامة االخ علي عبداهلل صالح- رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- وكبار المسؤولين، فقد ثمنّ 
مواقف أبناء القوات المسلحة واألمن البطولية في الحفاظ على مقدرات 

الوطن ومواجهة االرهابيين واالنقالبيين.
داعيات الى تكاتف المجتمع بمختلف شرائحه لتفويت الفرصة على 

المتآمرين والحاقدين على وطننا الحبيب.

تدشين 400 مركز صيفي الشهر المقبل في العاصمة وجميع المحافظات

المراكز تتوزع 
بيـــن مهنيــة 
ولغات وحاسوب  

مؤتمر السلفية يدعو للوقوف 
في وجه المشروع االنقالبي


