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مصدر مسئول في األمانة العامة :

تصريحات المشترك عن الحوار تعكس 
حالة اإلحباط واليأس التي وصل إليها

ووصف المصدر في 
السبت  ل��ه  تصريح 
دع����وات المشترك 
وشركائهم للمجتمع 
ال�����دول�����ي ب��ع��دم 
التعامل مع النظام 
بأنه انعكاس لحالة 
اإلح���ب���اط وال��ي��أس 
ال��ت��ي أص��اب��ت تلك 
األح���زاب بعد فشل 
لتآمري  ا مخططهم 
في االنقضاض على 
السلطة عبر االنقالب 
المسلح ال��ذي وصل 
حد استهداف رئيس 
ر  كبا و ية  ر لجمهو ا
ق��ي��ادات ال��دول��ة في 
جامع دار الرئاسة في 
أول جمعة من رجب 
الحرام الموافق الثالث 
م��ن ي��ون��ي��و2011م 

،وال��ذي كان على رأس ضحاياه شهيد 
لعزيز  عبدا ذ  األس��ت��ا لكبير  ا ليمن  ا
عبدالغني رئيس مجلس الشورى عضو 

اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
وق��ال المصدر: إن تلك التصريحات 
تمثل مجرد أح��الم وأوه���ام ألح��زاب 
المشترك ال يمكن أن تتحقق فقد أثبتت 
الوقائع أن الدولة في اليمن راسخة 
مها  بنظا و ية  ر ستو لد ا تها  سسا بمؤ
الديمقراطي المكتسب لشرعيته من 
الشعب عبر االنتخابات الحرة والنزيهة. 
م��ذك��رًا ب��أن أج��ه��زة ال��دول��ة ومختلف 
مؤسساتها على المستويين المركزي 
والمحلي تواصل أداء مهامها وفقًا لما 
يخوله لها الدستور والقانون، وهو ما 
يعكسه تماسك هذه المؤسسات رغم ما 
واجهته وتواجهه من محاوالت لتدميرها 
عبر استهداف رموزها وقياداتها ، أو عبر 
العنف المسلح واالستيالء واستهداف 
مقراتها وتدميرها ونهبها، أو عبر ضرب 
البنية التحتية كمرافق الكهرباء والنفط 
وغيرها، أو عبر االعتداءات التي تطال 
رجال القوات المسلحة واألمن في أكثر 

من منطقة.
وأض��اف: وتعزز ذلك التماسك القوي 
لمؤسسات الدولة في أداء واجباتها 
بإسناد شعبي وجماهيري عبرت عنه 
كافة جماهير الشعب في عموم أرجاء 
اليمن بمساندتها ووقوفها مع الشرعية 
الدستورية ومع أجهزة الدولة، ورفضها 
لمحاوالت االنقالب والتآمر التي تنفذها 

أحزاب المشترك وشركاؤها .
واستهجن المصدر من أحاديث كيانات 
غير قانونية عن الشرعية، متسائاًل: 
من خول تلك الكيانات التي ال تملك 
أي صفة شرعية أو دستورية أو قانونية 
أو شعبية أن تتحدث عن الشرعية؟! 
،مضيفًا:إن الشعب اليمني وح��ده هو 
من يملك الحق في منح الشرعية لمن 
يريد وه��و م��ا يتضح جليًا م��ن خالل 
تفويته الفرصة على االنقالبيين لتنفيذ 
مخططاتهم الرامية إلى االلتفاف على 
حقه في اختيار من يحكمه، وتمسكه 
بالنهج الديمقراطي وإص��راره على أن 
يتم التداول السلمي للسلطة من خالل 
العودة إليه ليقول رأيه ويمنح ثقته لمن 

يريد عبر االنتخابات 
التنافسية وصناديق 
االقتراع ..واستغرب 
المصدر من التناقض 
الذي تعيشه أحزاب 
ال��م��ش��ت��رك ف��ت��ارة 
لمجتمع  ا ت��خ��اط��ب 
ل���دول���ي بمطالب  ا
وتارة أخرى توجه إليه 
اإلساءات واالتهامات 
في  ء  شقا لأل سيما 
ال��س��ع��ودي��ة ودول 
الخليج ،وق��ال :وفي 
ال��وق��ت نفسه فان 
ت  يحا لتصر ا ت��ل��ك 
تعكس رفضًا واضحًا 
م���ن ق��ب��ل أح����زاب 
قف  ا لمو ك  لمشتر ا
ل��ي  و ل��د ا لمجتمع  ا
ال��م��ت��ك��ررة لكافة 
األط�����راف وال��ق��وى 
السياسية اليمنية بالعودة إلى طاولة 
الحوار وحل األزمة السياسية بالتوافق 

بعيدًا عن العنف والفوضى.
وأض��اف المصدر: أما الشعب اليمني 
فقد حسم أمره في الوقوف مع النظام 
الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج 
الدستورية  والشرعية  الديمقراطي 
وعبر عن ذلك بثباته وصموده ومساندته 
ألجهزة الدولة ولقيادته السياسية التي 
منحها ثقته من خالل الحشود المليونية 
التي تخرج في كل المحافظات وتؤكد 
وقوفها إل��ى جانب األم��ن واالستقرار 
ورفضها للتخريب والفوضى والعنف 
ومحاوالت أحزاب المشترك وشركائها 

االنقالب على النهج الديمقراطي.
وان��ت��ق��د ال��م��ص��در م��واق��ف ق��ي��ادات 
المشترك التي تعتقد بأنها من خالل 
هروبها من الحوار قد تستطيع تحقيق 
مكاسب وصفقات سياسية. مشيرًا إلى 
أنه كلما تقدم المؤتمر الشعبي نحو 
تقديم حلول لألزمة السياسية وجدد 
دعواته إلى الحوار نجد تلك األح��زاب 
وتكرر رفضها  تتخذ مواقف متعنتة 
لدعوات الحوار وتطلق التصريحات 
الرنانة عن ما تسميه التصعيد والحسم 
وغيرها من األلفاظ التي عفى عليها 

الزمن.
واعتبر تصريحات بعض القيادات في 
المشترك حول ما تضمنه موقف المؤتمر 
الشعبي العام األخير مجرد مزايدة. مذكرًا 
بأن تلك القيادات معروفة بارتباطاتها 
وعالقاتها وعمالتها للخارج، ومنها نظام 
العقيد القذافي كماهو حال عبدالملك 
المخالفي ال��ذي يحاول التنصل من 
ارتباطاته تلك من خالل تصريحاته التي 

يطلقها في كل مناسبة.
ونصح المصدر في ختام تصريحه 
أصدقاء اليمن أن يقرأوا الواقع اليمني 
قراءة صحيحة بعيدًا عن التدخل في 
الشأن الداخلي لليمن،وعدم إطالق 
ال��م��واق��ف ال��ت��ي تشجع الخارجين 
عن القانون والشرعية الدستورية 
لممارسة أعمالهم س��واء عناصر 
تنظيم القاعدة اإلرهابي ،أو القيادات 
لمتمردة،أو عصابات  ا العسكرية 

التخريب.

سخر مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام من  
تصريحات ومواقف أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم األخيرة 

حيال دعوات المؤتمر للحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية.

الشعب وحده هو من 
يملك الحق يف منح 

الشرعية ملن يريد

أوهام املشرتك 
اليمكن أن تتحقق 
ألن الدولة راسخة 

بمؤسساتها 
الدستورية

المؤتمر يهنىء الشعب بانتصار الجيش على القاعدة في أبين 

بسم اهلل الرحيم الرحيم 
ْصُر  ُه ِإاَلّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئَنّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َوَما الَنّ قال تعالى )َوَما َجَعَلُه الَلّ

ِه( ..صدق اهلل العظيم ِإاَلّ ِمْن ِعنِد الَلّ
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم :

في هذا اليوم الذي يضاف إلى أيام االنتصارات الوطنية يسر 
المؤتمر الشعبي العام أن يبارك لكافة أبناء شعبنا اليمني 
ولقيادته السياسية ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المؤتمر 
الشعبي العام والمناضل الفريق الركن عبدربه منصور هادي 
- نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام االنتصار العظيم الذي حققه أبطال 
القوات المسلحة واألمن ضد عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي 
ونجاحهم في تطهير عدد من المناطق في محافظة أبين من 
فلول العناصر اإلرهابية وفك الحصار عن اللواء 25 ميكا الذي 
دام أكثر من 3 أشهر من قبل عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة 

أبين والمدعومة من القوى االنقالبية .
يا أبناء شعبنا اليمني:

إنها لمناسبة أن نبعث إليكم ومن خاللكم إلى كافة قيادات 
ومنتسبي القوات المسلحة واألمن التهنئة بما حققوه من نصر 
على شراذم اإلرهاب في محافظة أبين، وهو إنجاز عظيم أفشل 
مخططات العناصر اإلرهابية للقاعدة ومن يدعمها من القوى 
االنقالبية التي كانت تسعى لتحويل محافظة أبين إلى وكر 
لإلرهاب والتطرف وإعالنها إمارة إسالمية ومنطلقًا لتنفيذ 
مخططاتها اإلرهابية ليس ضد اليمن فحسب بل وضد أمن 

واستقرار المنطقة والعالم .
إن االنتصار ال��ذي حققه أبطال القوات المسلحة واألمن 
في محافظة أبين يضاف إلى رصيد اإلنجازات والبطوالت 
والتضحيات التي تقدمها هذه المؤسسة الوطنية التي تؤكد 
كل يوم أنها صمام أمان للوطن ووحدته وأمنه واستقراره ونهجه 
الديمقراطي وشرعيته الدستورية، وكافة منجزاته ومكتسباته 
الوطنية التي تحققت على مدى نصف قرن منذ قيام ثورته 

الخالدة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.
يا أبطال القوات المسلحة واألمن :

لقد استطعتم بهذا اإلنجاز البطولي أن تفشلوا مخططات 
العناصر اإلرهابية والقوى االنقالبية في أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائهم الذين حشدوا إمكاناتهم وعناصرهم من مختلف 
المحافظات لدعم عناصر تنظيم القاعدة بهدف السيطرة 
على محافظة أيبن، وعملوا على إيجاد غطاء إعالمي وسياسي 
للعناصر اإلرهابية وجاهدوا في تضليل الرأي العام المحلي 
والخارجي بمعلومات مغلوطة وكاذبة عن األحداث والمعارك 
التي تدور في محافظة أبين،فمع بداية اندالع المعارك ضد 
عناصر اإلرهاب التي استولت على مدينة زنجبار،حاولت تلك 
القوى إنكار وجود القاعدة والتقليل من خطر اإلرهاب ،وحين 
انكشف الغطاء عن وقوفها ومساندتها لعناصر اإلرهاب بالعثور 
على قيادات تنتمي لتلك األحزاب ضمن قتلى تنظيم القاعدة 

في أبين حاولت أحزاب المشترك وشركاؤها ذرف دموع التماسيح 
وذهبوا لتصوير المعارك في أبين بأنها إعتداءات من قبل القوات 
المسلحة واألمن على المواطنين ،بل وصل بها األمر إلى وصف 
قتلى العناصر اإلرهابية من القاعدة بأنهم شهداء خصوصًا 
تلك القيادات المتطرفة في حركة اإلخوان المسلمين )حزب 

اإلصالح(.
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم :

إن وقوف ومساندة القوى االنقالبية في المشترك وشركائهم 
لعناصر القاعدة لم تقف عند ذلك الحد بل عملت تلك القوى 
وبالتزامن مع المعارك التي كانت تدور ضد القاعدة في أبين 
على تجميع عناصرها المتطرفة في مناطق مختلفة في نهم 
وأرحب والحيمة وتعز وبدأت تشن إعتداءات مسلحة على أبناء 
شعبنا اليمني المنتمين إلى القوات المسلحة واألمن والذين 
يؤدون واجبهم الوطني في مواقعهم في تلك المناطق منذ 
عشرات السنين،وعمدت من خ��الل مليشياتها المسلحة 
وعصاباتها التخريبية إلى ضرب البنية التحتية بتفجير أنابيب 
النفط،واالعتداءات المتكررة على منشآت الكهرباء،وقطع 
الطرقات، وذل��ك في محاولة يائسة منها لتشتيت جهود 
الدولة والقوات المسلحة واألمن وتخفيف الضغط عن عناصر 
القاعدة في أبين معتقدين أنهم بتلك األعمال والممارسات 
سيستطيعون هدم كيان الدولة وتحقيق األهداف المشتركة 
لهم بالسيطرة على محافظة أبين ،لكن أبطال القوات المسلحة 
واألمن ومعهم الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني قد سطروا أروع 
البطوالت والتضحيات وقدموا لتلك القوى دروسًا في الوطنية 
والصمود والثبات وأسقطوا كل الرهانات التي راهنت عليها 
القوى االنقالبية سواء في أرحب أو نهم أو تعز أو الحيمة ،وما 

تحقق في محافظة أبين من انتصار إال دليل جديد على ذلك .
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم :

إنه لمن حسن المصادفة أن يتزامن انتصار أبطال القوات 
المسلحة واألمن على عناصر اإلرهاب في أبين مع ذكرى هجمات 
ال�11 من سبتمبر 2001م اإلرهابية التي ضربت الواليات 

المتحدة األمريكية، لتؤكد هذه االنتصارات للعالم من جديد 
أن اليمن كانت وستظل شريكًا فاعاًل مع المجتمع الدولي في 

محاربة اإلرهاب من خالل مؤسسة الوطن الدفاعية واألمنية .
ولعله من المناسب التذكير بأن المؤتمر الشعبي العام كان 
السباق إلى تبني ودعم ومساندة جهود الدولة في مكافحة 
اإلرهاب من خالل مواقفه الرافضة لإلرهاب والتطرف والغلو 
في كل أدبياته وبرامجه السياسية واالنتخابية، و من خالل 
برامج حكوماته المتعاقبة التي أخذت على عاتقها مهمة محاربة 
اإلرهاب ، إدراكًا منه بأنه خطر ال يهدد أمن واستقرار اليمن 
فحسب بل المنطقة والعالم أجمع، خصوصًا وأن اليمن كانت من 
أوائل الدول التي تضررت من آفة اإلرهاب اقتصاديًا وأمنيًا، في 
حين كانت القوى السياسية األخرى في المعارضة- وال تزال- 
تتهرب من إعالن موقف واضح يدين اإلرهاب تارة، وتارة أخرى 
تنكر وجوده، بل عملت على عرقلة جهود الدولة في مكافحة 
اإلرهاب من خالل التضليل اإلعالمي والسياسي مع كل عمليات 
تنفذ ضد عناصر القاعدة في مختلف المناطق اليمنية، وصواًل 
إلى تورطها المباشر في دعم ومساندة عناصر القاعدة كما 

حدث في أبين .
والمؤتمر الشعبي العام يجدها فرصة مناسبة ليجدد موقفه 
الرافض لإلرهاب فكرًا وممارسة ومساندته لجهود الدولة في 
استئصال هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار اليمن أرضًا وإنسانًا.

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم:
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يجدد لكم التهنئة على 
النجاحات البطولية التي تحققت ضد عناصر القاعدة في أبين 
والتي تأتي وشعبنا اليمني يستعد لالحتفال بالذكرى ال�49 
لثورة ال���26 من سبتمبر، ليؤكد أنه كان وسيظل يرى في 
القوات المسلحة واألمن بأنها المؤسسة الوطنية الحامية لوحدة 
الوطن وأمنه واستقراره وشرعيته الدستورية ومنجزاته وصخرة 
تتحطم عليها كل معاول الهدم ومحاوالت النيل من المنجزات 

التي تحققت للوطن .
إن المؤتمر الشعبي العام يجدها فرصة ليدعو الحكومة 
إلى إيالء المزيد من الرعاية واالهتمام لكافة منتسبي القوات 
المسلحة واألمن والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، 
وبالذات أسر الشهداء والجرحى الذين قضوا وهم يدافعون عن 
الوطن وأمنه واستقراره في مختلف المناطق من أرجاء اليمن 
الحبيب وفي مقدمتهم أولئك الذين حققوا هذا االنتصار الرائع 

ضد عناصر القاعدة في أبين .
الرحمة والغفران للشهداء األبرار الذين قدموا أنفسهم في 
سبيل الوطن وأمنه وحريته واستقراره ووحدته وعزته وتقدمه 

وازدهاره. 
اَس َفَيْمُكُث ِفي  ا َما َيْنَفُع النَّ َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّ ا الزَّ قال تعالى ) َفَأمَّ

ْرِض ( صدق اهلل العظيم  اْلَ

صادر عن المؤتمر الشعبي العام 
صنعاء السبت الموافق 10-9-2011م  

هنأ المؤتمر الشعبي العام الشعب اليمني وقيادته السياسية باالنتصار العظيم الذي حققه أبطال القوات المسلحة واألمن ضد عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي  
ونجاحهم في تطهير عدد من المناطق في محافظة أبين من فلول العناصر اإلرهابية وفك الحصار عن اللواء 25 ميكا الذي دام أكثر من 3 أشهر من قبل عناصر 
تنظيم القاعدة بمحافظة أبين والمدعومة من القوى االنقالبية .. ووصف المؤتمر الشعبي العام االنتصار باالنجاز العظيم الذي » أفشل مخططات العناصر اإلرهابية للقاعدة 
ومن يدعمها من القوى االنقالبية التي كانت تسعى لتحويل محافظة أبين إلى وكر لإلرهاب والتطرف وإعالنها إمارة إسالمية ومنطلقًا لتنفيذ مخططاتها اإلرهابية ليس ضد 

اليمن فحسب بل وضد أمن واستقرار المنطقة والعالم .«..
وقال بيان صادر عن المؤتمر« إن االنتصار الذي حققه أبطال القوات المسلحة واألمن في محافظة أبين يضاف إلى رصيد اإلنجازات والبطوالت والتضحيات التي تقدمها 
هذه المؤسسة الوطنية التي تؤكد كل يوم أنها صمام أمان للوطن ووحدته وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي وشرعيته الدستورية، وكافة منجزاته ومكتسباته الوطنية 

التي تحققت على مدى نصف قرن منذ قيام ثورته الخالدة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.«.. وفيما يلي نص البيان :

استياء شعبي واسع من محاولة المشترك 
الفاشلة الغتيال الزايدي

دان مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي  
العام  محاولة االغتيال الفاشلة التي تعرض لها محافظ 
مأرب الشيخ ناجي بن علي الزايدي صباح االربعاء على أيدي 
مليشيات مسلحة من حزب االصالح وأدت إلى استشهاد أحد 

مرافقيه وإصابة أربعة آخرين بينهم شقيقه. 
واعتبر المصدر :أن استهداف القيادي وعضو اللجنة الدائمة 
الرئيسية للمؤتمر ورئيس هيئته التنفيذية في محافظة مأرب 
الشيخ ناجي بن علي الزايدي من قبل مليشيات مسلحة تابعة 
لحزب اإلصالح تصعيدًا خطيرًا يستهدف تأجيج األزمة السياسية 
التي تشهدها البالد ومحاولة لنقل الخالفات السياسية إلى مربع 
العنف. .وأضاف المصدر:أن محاولة اغتيال المحافظ تؤكد حقيقة 
سعي أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب اإلصالح إلى تنفيذ 
مخطط إجرامي يقوم على العنف والتصفية الجسدية للخصوم 
السياسيين، ومحاولة لجر البالد نحو التصعيد والعمل المسلح 
الذي تزايد الحديث عنه في اآلون��ة األخيرة في تصريحات 
ومواقف أحزاب المشترك وفي المقدمة متطرفو حزب اإلصالح. 
وقال المصدر إن المحاولة الفاشلة الغتيال محافظ مأرب من 
بل اإلصالح مؤشر خطير يشعل األزمة السياسية. مشيرًا إلى  قِّ
أن عمليات االغتياالت جزء من مخطط التصعيد المسلح الذي 
ر المصدر من مغبة النتائج  تتحدث عنه تلك األحزاب. .وحذََ
المترتبة على لجوء تلك األحزاب إلى العنف، مطالبًا أعضاء 
وكوادر المؤتمر إلى االلتزام بضبط النفس وعدم االنجرار إلى 
ما تسعى إليه تلك القوى الظالمية من جرهم إلى أعمال عنف 

انتقامية. 
وطالب المصدر كافة القوى والتنظيمات السياسية والمنظمات 
المدنية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى إدانة واستنكار هذه 
األعمال والوقوف بحزم ضد أعمال العنف واإلره��اب التي 

تمارسها أحزاب المشترك وفي المقدمة اإلخوان المسلمين. 

وطالب المصدر في الوقت نفسه أجهزة األمن بسرعة مالحقة 
وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

من جانبه أكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب 
أن محاولة اغتيال الزايدي داللة واضحة على نوايا العناصر 
االجرامية التي تنتمي للمشترك في السعي لتصفية كافة 
القيادات الوطنية من خالل القيام بأعمال تخريبية ال تمت بصلة 

إلى أخالقيات ديننا االسالمي الحنيف أو األعراف.
ووصف أبناء مأرب في بيان لهم استهداف المحافظ بأنه 
من جرائم الحرب التي تشنها أحزاب المشترك ضد القيادات 

التنفيذية والتنظيمية من أجل زعزعة أمن واستقرار البلد.
 من جانبها اعتبرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر قبائل اليمن 
هذا االعتداء مؤشرًا خطيرًا لما يقوم به التجمع اليمني لإلصالح 
والمتشددين فيه وفي اللقاء المشترك وبعض الخارجين على 
القانون والقيم واألعراف القبلية من خالل الزج بالمغرر بهم من 
أبناء القبائل للقيام بأعمال تؤدي إلى االحتراب واالقتتال بين 

القبائل وتهديد السلم االجتماعي والسكينة العامة للمجتمع.
وأهاب قبائل اليمن في بيان لهم بالعقالء في أحزاب المعارضة 
بضرورة إيقاف مثل هذه الظاهرة الغريبة على شعبنا والتي لن 
يسلم منها أحد إذا لم يتم استنكارها وردع من يقوم بها أو 

يخطط لها كائنًا من كان.
واختتمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر قبائل اليمن بيانها بحمد 
اهلل على سالمة المحافظ الزايدي ومرافقيه مترحمة على من 

سقط في هذه العملية النكراء .
إلى ذلك طالبت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق 
والحريات بمحافظة مارب معالي النائب العام ووزير الداخلية 
واألجهزة المعنية ومشائخ ووجهاء محافظة مأرب ومنظمات 
المجتمع المدني الوقوف بشدة ضد من يقوم بهذه األعمال 
اإلجرامية وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم 
الرادع ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذه األعمال 
التي ال تخدم أمن واستقرار المواطن والبلد ، وحتى ال تصبح 
مثل هذه األعمال اإلجرامية ذريعة لتلبية مطالب غير مشروعة 

ال سيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلد.
كما دعت المنظمة في بيان لها كافة المواطنين الوقوف 
صفًا واحدًا ضد كل من تسول له نفسه القيام بأعمال التقطع 
واالعتداءات وقتل النفس المحرمة بالطرقات العامة والسعي 
للحفاظ على أمن واستقرار البالد لينعم الجميع بحياة هادئة 

ومستقرة.
وأكد أبناء مديرية بدبدة، حيث وقع االعتداء االرهابي على 
المحافظ الزايدي ادانتهم الشديدة للجريمة التي أقدمت عليها 

مليشيات تابعة ألحزاب اللقاء المشترك،.
 كما أكدت السلطة المحلية وقيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام ومشائخ وشباب المديرية في بيان لهم أن 
هذا االعتداء يتنافى مع قيم وأخالق وعادات الشعب اليمني 
وطالبوا بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم الرادع.

قيادة المؤتمر بالساحل تعقد اجتماعًا استثنائيًا 
لمناقشة األوضاع األمنية والتنظيمية في البلد

 فائز سالم بن عمرو 

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة  
حضرموت الساحل صباح االربعاء اجتماعًا استثنائيًا 
لمناقشة األوضاع األمنية والسياسية والتنظيمية في بالدنا وفي 

المحافظة .
وقد ترأس االجتماع األستاذ عوض عبد اهلل حاتم رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام ووقف االجتماع أمام  األوض��اع األمنية 
والتنظيمية على الساحة.واستعرض متابعة ق��رار الرئيس 
بتفويض اللجنة العامة بالمؤتمر  إلجراء الحوار مع أحزاب اللقاء 
المشترك بشأن اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية والعمل على 
تنفيذها بهدف إخراج البالد من األزمة الراهنة إضافة الى مناقشة 

خطة العمل والنزول الميداني.
 وقد اطلع رئيس الفرع الحضور على المستجدات السياسية 
واالمنية في الساحة .. مؤكدًا على ان المؤتمر الشعبي العام 
اختار نهج الحوار والتفاهم والشراكة لحل جميع المشكالت 
التي تواجهها بالدنا ويرفض االحتكام للعنف والقتل والفوضى 
والتخريب ويدين هذا السلوك الذي -لالسف- سلكته بعض 
االحزاب .. مشيرًا الى أن اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة المناضل 
عبد ربه منصور � نائب رئيس الجمهورية االمين العام للمؤتمر  
ناقشت  اإلع��داد والتحضير للتفويض ال��ذي اعطاه رئيس 
الجمهورية   للجنة العامة بشأن وضع اآللية التنفيذية للمبادرة 
الخليجية مع المشترك واقرارها من اجل اخراج اليمن من األزمة 
الراهنة وذلك عن طريق الحوار وااللتزام  بالثوابت الوطنية 
والتداول السلمي للسلطة، وتطرق االستاذ حاتم بالتفصيل 
لمناقشة خطة عمل المؤتمر الشعبي العام للفصل الماضي 
واالعداد للفصل الحالي عن طريق تنشيط العمل التنظيمي 
للمؤتمر  بقيادة المحافظة وفي الفروع والمديريات من خالل 
النزول الميداني وااللتقاء بالقيادة وتفعيل النشاط الجماهيري 
وانتظام االجتماعات وشرح الوضع السياسي والتنظيمي العضاء 

المؤتمر ومناصريه .

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش والحوار وتمت مناقشة نقاط 
االجتماع واالستماع الى المشكالت والهموم التي تعاني منها 
الفروع واعضاء المؤتمر سواء على مستوى المحافظة والمديريات. 
هذا وقد رحب االجتماع بما اتخذته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام من قررات حول تفويض فخامة رئيس الجمهورية لها بوضع 

آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية .
وطالب المؤتمر بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات حول 

جريمة استهداف القيادة السياسية ومحاكمتهم بأسرع وقت.
ودعا المؤتمر كافة االحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع 
ابناء المحافظة  الى ضرورة استمرار العام الدراسي وانتظام 
الدراسة في المحافظة ، ورفض تسييس واستغالل التالميذ 
والطالب الهداف سياسية وحزبية ضيقة يكون اوالدنا وطالبنا 

ضحية الحرمان من التعليم وتعطل تحصيلهم العلمي.

مؤتمر الضالع ينعي وفاة القيادي والتربوي عبده ريشان 

نعى ف��رع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة  
الضالع وفاة القيادي المؤتمري والتربوي القدير 
المغفور له -بإذن اهلل تعالى- عبده عبداهلل ريشان الذي 
وافته المنية الخميس  في قرية ريشان مديرية قعطبة 

بمحافظة الضالع .
وللفقيد دور كبير وحضور فاعل في الوسط اإلجتماعي 
والتربوي وكان مثااًل للتواضع وخدمة أبناء منطقته وتقلد 
عددًا من المسؤوليات كان أخرها مديرا إلدارة التربية 
بمديرية قعطبة، كما تولى مهام المسؤول التنظيمي 

ونائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام . 
هذا وقد عبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
الضالع عن حزنها برحيل ه��ذه الشخصية الوطنية 
والمؤتمرية المتميزة  ، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله 

وذويه الصبر والسلوان .
يذكر ان  جثمان الفقيد  ووري بمسقط رأسه بحضور عدد 
من القيادات في السلطة المحلية والتنظيمية والشخصيات 

اإلجتماعية وجمع غفير من المواطنين.

الجيش صمام أمان للوطن 
ومنجزاته ويجب تحسين 

حياتهم المعيشية
عناصر القاعدة والمشترك أرادوا 
اقامة امارة »طالبانية« في أبين


