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¿ إنه متواضع 
ذو خبرة كبيرة 

تستحق االحترام 
والتقدير وله رؤية 

حكيمة تستحق 
ان يؤخذ بها في 

المواقف والقضايا 
العربية والدولية.

خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس

لجنة البرلمان األوروبي تؤكد مساندتها 
لليمن في التغلب على عنف المشترك

أكد االجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية    
في البرلمان األوروبي  والخاصة بمنطقة 
شبه الجزيرة العربية )دول مجلس التعاون 
الخليجي + اليمن( ي��وم ال��ث��اث��اء الماضي 
بالعاصمة بروكسل بمقر البرلمان األوروبي على 
دعم ومساندته لليمن للخروج من أزمته بسبب 
العنف الذي مارسته أحزاب المعارضة للوصول 

إلى السلطة..
 وأشارت السيدة انجليكا بنلر رئيسة االجتماع 
إلى قلق االتحاد األوروب��ي على األوض��اع في 
اليمن والمنطقة وقالت علينا تعزيز العاقات مع 
دول الخليح واليمن وأن نبذل الجهود لتحسين 

إسهامات االتحاد األوروبي بشأن تلك األوضاع..
وقد تحدث الشيخ نبيل باشا عضو مجلس 
النواب شاكرًا جهود االتحاد األوروبي كشريك 
في التنمية  وفي رعاية الحوار إلى جانب دول 
مجلس التعاون الخليجي الذين أسهموا في 
تقديم المبادرة الخليجية، وقال: نحن نرجو من 
إخواننا الخليجيين وأصدقائنا األوروبيين مواصلة 

جهودهم للخروج من هذه األزمة .
واضاف : لم يعد لدينا وقت للصراع والتناحر ، 
مؤكدا ان الحوار هو األنسب واالقصر للوصول إلى 
حل يرضي الجميع  ،وأن الحل لمشكلتنا هو في 
أيدينا نحن اليمنيين وأن طريقة معالجة األزمة 
في بادنا تختلف عن دول أخرى كبلد ديمقراطي 

اليمارس القمع..
وق���ال: وك��م��ا تعلمون جميعًا ب��أن رئيس 
الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والشورى 
ورئيس مجلس الوزراء هم اآلن في السعودية 
للعاج من حادث االعتداء اآلثم الذي تعرضوا له 

في ال�3 من يونيو الماضي .
وبالتالي فإن الدولة بكاملها تعاني من العنف، 
ونريد أن نتجاوز هذه المحنة وأن نفتح باب الحوار 
والمصالحة فليس هناك أي إمكانية لدى جميع 
األطراف على االستمرار وبالضرورة على جميع 
األطراف تقديم تنازالت ولن يخسر أحد وسيكون 

الكاسب الوحيد هو الوطن.
وأضاف النائب نبيل باشا : تعلمون أن هناك 
أغلبية صامتة لم تقل كلمتها حتى اآلن ولكنها 
ستقولها في االنتخابات القادمة، ولهذا كانت 
الدعوة وما زالت النتخابات رئاسية مبكرة رغم 
الظروف السيئة التي يعانيها الشعب ، ألن الحزب 
الحاكم اليتحمل المسئولية ألن الجميع يعرف من 
وراءها وإذا أرادت المعارضة إخراج الحزب الحاكم 
فابد أن يكون ذلك عبر صناديق االقتراع، 

وتطرق الى وجود اقتتال في محافظة الجوف بين 
طرفين من المعارضة هما اإلصاح والحوثيون 
أودت بحياة أكثر من )200( قتيل وهذا يهدد 
األمن واالستقرار ألن المعارضة غير جاهزة حتى 
اآلن، وإذا كان هذا هو وضع المعارضة وهم خارج 

السلطة فكيف سيكونون وهم في السلطة؟!
إن نقل السلطة سلميًا هو المطلوب ونحن نؤكد 
ذلك وبشكل منتظم ألن القفز على ذلك سيحمل 
مخاطر عديدة بما فيها تنامي األفكار المتطرفة 
وأن لدينا دستورًا يجب علينا جميعًا احترامه وهو 

من سيوصلنا إلى الهدف المطلوب .
موضحًا أن رئيس الجمهورية قد دع��ا إلى 

انتخابات مبكرة وهي دعوة إيجابية ونحن ندعوكم 
إلى الحضور واإلشراف على هذه االنتخابات ألن 
التغيير ينبغي أن يكون من خال الصندوق ال من 
خال الفوضى التي تمكن تنظيم القاعدة من 

استغالها لتحقيق أهدافها في المنطقة .
مشيرا في هذا الصدد الى استغال تنظيم 
القاعدة  للظروف األمنية للسيطرة على مدينة 
زنجبار بمحافظة أبين وهو يتجه نحو محافظة 
عدن ولحج وشبوة وأن أعداد ضخمة من القاعدة 
تتجمع في هذه المواجهات ، وأن أقرباء قياديين 
في المعارضة كانوا يقاتلون في صفوف القاعدة 

وكانوا ضمن القتلى وكذا آخرين جرحى.

واضاف : إن مليشيات مسلحة سيطرت على 
العديد من مؤسسات الدولة داخ��ل العاصمة 
صنعاء وأدى ذلك إلى مقتل العديد من المواطنين 
األبرياء وتدمير منازلهم أن هذا هو الوضع 

الحقيقي في اليمن.
وقال : إنا مدعوون جميعًا للعمل بشكل سريع 
لتجاوز األزمة القائمة التي يستفيد منها تنظيم 
القاعدة وتعزز تواجده وارتباطه ببعض قوى 

المعارضة أو ببعض أطراف األزمة.
إنه لمن الواجب علينا أن نتعاون جميعاًَ مع 
المجتمع الدولي من أجل القضاء على تنظيم 
القاعدة من خال إيجاد حل سياسي يخرج الباد 
من األزمة ويكبح نمو نشاط القاعدة والعمل 
على تعزيز النمو االقتصادي في البلد كي نصل 
إلى دولة مدنية حديثة ونظام المركزي ودولة 
مستقرة والحفاظ على األمن والقضاء على األفكار 

المتطرفة الوافدة علينا من الخارج .
وق��ال: نؤكد لكم بأن هذا البلد الفقير لديه 
تجربة عميقة وكبيرة فقد توحدنا في ظروف 
صعبة يعاني فيها العالم حينها من التمزق 
واالنقسام وانتهجنا نظامًا ديمقراطيًا وإنا لنشعر 
باألسى ألن دمًا يمنيًا يسفك واألجهزة القضائية 
تعمل على التحقيق في قضايا الدماء التي سفكت 
وأني ألسأل أيًا من الزماء البرلمانيين األوروبيين 
هل سيقبل أن يغادر رئيسه السلطة باتفاق 

سياسي أن عبر إرادة الناخبين ؟
من جانبها أوضحت نائبة مدير دائرة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية األوروبية 
إنه لمن الصعب إيجاد صورة كاملة وواضحة، بما 
يدور في اليمن فمنذ بدء االحتجاجات بدأ المجتمع 
الدولي يهتم باألوضاع في اليمن ويسهم في 
الحوار الوطني بين كافة الفرقاء للتقريب بين 

وجهات النظر للحزب الحاكم والمعارضة .
وقد أطلقتا مبادرة أصدقاء اليمن مع عدة دول 
شاركت فيها المجموعة األوروبية والدول المجاورة 
لليمن لدراسة اإلصاحات التي يجب على اليمن أن 
يقوم بها والخوض في حوار سياسي وطرح إصاحات 
للقطاعات االقتصادية كل هذه الجهود بدأت عندما 
نشبت االحتجاجات في صنعاء ثم اتسعت لتشمل 
محافظات أخرى في اليمن وقد نادى الجميع بضرورة 
اإلصاح وتحركت الحكومة هي لاصاح ، ونحن 
نعرف أن العنف نشب في الشمال والجنوب وما 
زال مستمرًا، ووصل العنف إلى الرئاسة ونعرف 
أن الرئيس وقيادات الدولة ما زالوا في السعودية 

لغرض العاج إثر ذلك العنف..

نبيل باشا

نبيل الباشا:

 وصول المشترك 
للسلطة لن يتم 
إال عبر صناديق 
االقتراع

الصراع بين 
اإلصالح 

والحوثيين في 
الجوف يهدد 

األمن واالستقرار
استمرار تبني املشرتك للفوضى يمكن »القاعدة« من تحقيق أهدافها يف املنطقة

الدائرة 5 تحيي ذكرى 17 يوليو
ابتهاجًا بشفاء فخامة الرئيس القائد علي عبداهلل   

صالح رئيس الجمهورية وق��رب عودته وحلول 
الذكرى الثالثة والثاثين لمناسبة 17 يوليو أقام شباب 
المؤتمر بالدائرة الخامسة احتفااًل جماهيريًا حاشدًا تحت 
شعار )مع الرئيس القائد على دروب التسامح والحوار( 
وفي الحفل الذي حضره قيادات المجلس المحلي والمؤتمر 
بالمديرية ألقى االخ محمد عبدالجبار المعلمي رئيس فرع 
المؤتمر بالدائرة الخامسة كلمة رحب فيها بالحاضرين، 
مؤكدا ان ابناء مديرية آزال وعلى الرغم من الصعوبات 

التي يواجهونها اال انهم صامدون واثبتوا وفاءهم 
عبداهلل  علي  لرئيس  ا لقائدهم  واخاصهم 

صالح- حفظه اهلل.. مشيرًا الى ان هذا الحفل يعكس 
مدى سعادة وتأييد ابناء المديرية لفخامة الرئيس 
سواًء أكانوا من المؤتمر او من المستقلين او حتى من 

الشباب الموجودين في الساحة والذين انسحبوا 
من اعتصامات تلك االحزاب الحاقدة على 
الوطن وامنه واستقراره ومنجزاته التنموية 

والديمقراطية الوحدوية.

مؤتمر رداع ينعي القيادي 
الشيخ خالد النصيري 

نعت قيادة وق��واع��د وأن��ص��ار المؤتمر   
الشعبي العام بمدينة رداع ومديرياتها 
لقيادي  ا ة  وف��ا ء  لبيضا ا بمحافظة  السبع 
المؤتمري ال��ب��ارز، شهيد الوطن خالد 
علي صالح النصيري - عضو اللجنة 
الدائمة- وال��ذي طالته يد الغدر 
واإلج����رام وال��خ��ارج��ة على 
النظام والقانون يوم 
السبت الماضي في 
ومعه  رداع  مدينة 

أربعة مرافقين.
وأش��ار بيان النعي 
إلى أن رحيل الفقيد مثَّل 
خسارة كبيرة وفادحة على 
المؤتمر بمحافظة البيضاء 
ومنطقة رداع ، لما كان له من 
حضور متميز على مستويات 
العمل التنظيمي والجماهيري.. 
وكذلك إسهاماته في العمل االجتماعي 
كشخصية اجتماعية بارزة كان لها دورها 

في خدمة القضايا االجتماعية والوطنية.
ويعتبر الفقيد من ابرز شباب وقياديي العمل التنظيمي 
والجماهيري بالمديرية واحد الطائع الشبابية الفاعلة 
والنشطة والتي أسهمت بالكثير من المشاركات المميزة 

في تنشيط مفاعات العمل الشبابي للمؤتمر.
وطالب المؤتمر الجهات المعنية باتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية ضد من قاموا بتنفيذ ذلك العمل الجبان والغادر، 
الذي استهدف شيخ مشائخ مدينة رداع الفقيد خالد علي 

النصيري ومرافقيه.
وأعرب المؤتمر برداع في بيانه عن أحر التعازي والمواساة 
ألسر الشهداء، سائًا اهلل تعالى لهم الرحمة والمغفرة 

وألهلهم الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أقام القطاع النسوي للمؤتمر  
الشعبي العام بمحافظة ذمار 
مسيرة حاشدة جابت ش��وارع المدينة 
ابتهاجًا بشفاء فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية وقرب 

عودته إلى أرض الوطن.
وحملت المشاركات صور فخامة الرئيس 
والعبارات المنددة بمرتكبي تلك الجريمة 

الشنعاء وضرورة تقديمهم للعدالة.
واستنكر البيان الصادر عن نساء ذمار 
اولئك المجرمين والقتلة الذين لم يرق 

لهم األمن واالستقرار الذي كانت تنعم 
به اليمن قبل افتعال األزم��ة من قبل 
المشترك. الى ذلك اقامت الدائرة »194« 
بمحافظة ذمار مهرجانًا خطابيًا وفنيًا 
مساء الجمعة ابتهاجًا بسامة االخ رئيس 

الجمهورية وقرب عودته الى الوطن.
وأل��ق��ي��ت ف��ي ال��م��ه��رج��ان الكلمات 
والقصائد الشعرية المعبرة عن فرحة 
الجماهير وادانتهم للعمل االجرامي 
الغادر والمطالبة بتقديم المجرمين الى 

يد العدالة.

الدائرة )194( والقطاع النسوي 
بذمار يحتفل بسالمة الرئيس

فرع المؤتمر بسقطرى 
يهنئ فخامة الرئيس  
بيوم الـ17 من يوليو

ة   د قيا بعثت 
وق������واع������د 
وأن���ص���ار ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام ومشائخ 
وأعيان وأبناء أرخبيل 
سقطرى برقية تهنئة 
إلى فخامة األخ/ علي 
عبداهلل صالح رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
بمناسبة  ه��نَّ�����ؤوه 
الذكرى ال�33 إلنتخابه 
ية  ر للجمهو ئ��ي��س��ًا  ر
في السابع عشر من 
يوليو 1978م والذي 
جاء بمصادقة ومباركة 
القوى الوطنية الفاعلة 
في الشطر الشمالي من 

الوطن حينها، واضافوا 
: وكنتم والزلتم خير 
من اختير لقيادة سفينة 
تحققت  الوطن حيث 
الوحدة الوطنية لليمن 
ال���م���وح���د ف����ي ظ��ل 
قيادتكم وه��و منجز 
وطني عظيم نفتخر به 
وإننا إذ نعبر لفخامتكم 
عن اعتزازنا بالمنجزات 
الوطنية العماقة التي 
تحققت في األرخبيل 
ف���ي ظ���ل ق��ي��ادت��ك��م 
الوطنية المخلصة فإننا 
نؤكد لكم وقوفنا إلى 
جانب قيادتكم الوطنية 
الحكيمة في استمرار 

قيادتكم للوطن.


