
5متابعات االثنين:  11 / 8 / 2014م  العدد:  )1722(
15/ شوال / 1435هـ

المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها اإلرهابيون بحق 14 جنديًا بحضرموت
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"..صدق الله العظيم.
دان المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف 
الوطني الديمقراطي بشدة الجريمة اإلرهابية 
البشعة المتمثلة بإقدام عناصر الشر واإلرهاب 
بإعدام 14 جنديًا بطريقة وحشية يوم الجمعة 
وهم على حافلة نقل مدنية وبلباسهم المدني في 

محافظة حضرموت )شرق اليمن(.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف وهم 

يدينون ه��ذه الجريمة اإلرهابية التي تعكس 
نفوس أصحابها المريضة التي أصبحت ال تستطيع 
العيش إال وسط مناظر الدماء، والقتل ،والترويع 
،والتمثيل باإلنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى 
على جميع مخلوقاته، ليعبرون عن قلقهم البالغ 
من تصاعد وتيرة الهجمات اإلرهابية التي تنفذها 
عناصر اإلره���اب والتطرف وم��ن يقف خلفها 

ويدعمها ويمولها.
ل��ق��د ك���ان ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام وح��ل��ف��اؤه 
سباقون إل��ى تحذيرهم المتكرر من أن مسألة 
مكافحة اإلره���اب والتطرف والعنف يجب أن 
تأخذ في االعتبار مواجهة شاملة ال تقتصر على 
محاربة العناصر التي تقوم بتنفيذ هذه العمال 
فحسب؛ بل ومحاربة وملحقة وكشف وضبط من 

يمولون هذه العمال اإلرهابية ويساندونها ماديًا 
وسياسيًا وإعلميًا وفكريًا.

ه يؤكدون أن  إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
الحرب على اإلره��اب باتت اليوم قضية وطنية 
لنها تتعلق بمصير الوطن كله وأمنه ،واستقراره، 
ووحدته، وهو ما يحتم على كافة الطراف والقوى 
الوطنية اإلسهام الفاعل والمباشر في المعركة 
ضد اإلرهاب والتطرف بكافة أشكاله ومسمياته، 
ومواجهة الفكار الظلمية التي تستبيح قتل 
النفس التي حرم الله لهداف ال صلة لها باإلسلم 
وال بقيمه السمحاء؛ بل إنها تعكس صورة تشوه 
اإلسلم والمسلمين أمام الرأي العام العالمي كله.

إن المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وأح���زاب التحالف 
ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي ي��دع��ون ك��اف��ة ال��ق��وى 

السياسية والمنظمات المدنية إلى إدانة ومواجهة 
جرائم اإلره��اب ،ومن يقف خلفها،كما يطالبون 
المجتمع ال��دول��ي ليس إل��ى إدان��ة ه��ذه الجرائم 
اإلرهابية فقط،بل والى العمل على فرض عقوبات 
ضد عناصر الشر واإلره��اب ومن يقف خلفهم 
ويمولهم ويدعمهم ،باعتبار أن اإلرهاب آفة ال 
دين لها وال وطن ،وان خطرها يهدد المن والسلم 

الدوليين .
ه ليجددون  إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
وقوفهم ومساندتهم للقيادة السياسية ممثلة 
بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد العلى للقوات المسلحة ولمنتسبي المؤسسة 
العسكرية والمنية في المعركة ضد اإلره��اب، 
ويؤكدون أن كل قيادات وكوادر المؤتمر وحلفائه 

كانوا وال يزالون وسيظلون يقفون صفًا واحدًا 
لمساندة المعركة ضد اإلرهاب والتطرف، سيما 
وأن قيادات وكوادر المؤتمر هم أول من اكتوى 
بنار اإلرهاب وسقط منهم المئات من الشهداء 
والمصابين في أعمال إرهابية خلل العوام الثلثة 

الخيرة.
ه يجددون  إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
ال��دع��وة لكل ال��ق��وى السياسية والوطنية إلى 
اصطفاف وطني واسع لمحاربة اإلرهاب والتطرف 
فكرًا وم��م��ارس��ة، وال��وق��وف خلف أب��ن��اء القوات 
المسلحة والمن في المعركة ضد اإلرهاب حتى 
تحقيق االنتصار عليه واستئصال شأفته باعتبار 
ذلك واجبًا دينيًا ،ووطنيًا ،ودستوريًا تقتضيه 
المصالح العليا لليمن وفي مقدمتها الحفاظ على 
ثوابته في الجمهورية والوحدة والديمقراطية 
ورفض العنف والمشاريع التدميرية التي باتت 
تمثل الخطر الكبر على أمن واستقرار اليمن 

وشعبه.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف وهم 
يجددون إدانتهم الشديدة للجريمة اإلرهابية 
التي أدت إلى استشهاد 14 جنديًا من قبل عناصر 
القاعدة في حضرموت بطريقة وحشية، ليعبرون 
عن خالص العزاء والمواساة لسر الشهداء الذين 
طالتهم يد الغدر واإلرهاب، ويطالبون الحكومة 
بتوفير الرعاية واالهتمام بأسرهم �ويترحمون 
ع��ل��ى ال��ش��ه��داء، سائلين ال��م��ول��ى ع��ز وج���ل أن 
يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته 
مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك 

رفيقًا..حفظ الله اليمن .. وال نامت أعين الجبناء

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
 وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء -السبت الموافق 9-8-2014م

في بيـــــــان صادر عنهم :

نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد اإلرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم
ندعو كافة القوى السياسية إلى االصطفاف الوطني لمحاربة اإلرهاب والتطرف

نقف إلى جانب المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونساند القوات المسلحة واألمن في المعركة ضد اإلرهاب حتى النصر عليه
دان المؤتمر الشــعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بشدة الجريمة اإلرهابية البشعة المتمثلة 
بإقدام عناصر الشر واإلرهاب بإعدام 14 جنديًا بطريقة وحشية الجمعة الماضية وهم على حافلة نقل مدنية 

وبلباسهم المدني في محافظة حضرموت.
وقال المؤتمر الشــعبي العام وحلفاؤه في بيان صادر عنهم : إن المؤتمر الشــعبي العام وأحزاب التحالف وهم 
يدينــون هذه الجريمــة اإلرهابية التي تعكس نفوس أصحابها المريضة التي أصبحت ال تســتطيع العيش إال 
وسط مناظر الدماء، والقتل ،والترويع ،والتمثيل باإلنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته، 
ليعبــرون عن قلقهــم البالغ من تصاعد وتيرة الهجمات اإلرهابية التي تنفذها عناصر اإلرهاب والتطرف ومن 

يقف خلفها ويدعمها ويمولها.
وجدد المؤتمر الشــعبي العام وحلفاؤه وقوفهم ومســاندتهم للقيادة السياســية ممثلة بالمشــير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المســلحة ولمنتســبي المؤسسة العسكرية واألمنية في 
المعركــة ضد اإلرهاب، مؤكديــن أن كل قيادات وكوادر المؤتمر وحلفائه كانوا وال يزالون وســيظلون يقفون 
صفًا واحدًا لمســاندة المعركة ضد اإلرهاب والتطرف، ســيما وأن قيادات وكوادر المؤتمر هم أول من اكتوى 

بنار اإلرهاب وسقط منهم المئات من الشهداء والمصابين في أعمال إرهابية خالل األعوام الثالثة األخيرة.
وعبر المؤتمر الشــعبي العام وأحزاب التحالف عن خالص العزاء والمواســاة ألسر الشهداء الذين طالتهم يد 
الغدر واإلرهاب، مطالبين الحكومة بتوفير الرعاية واالهتمام بأســرهم.. مترحمين على الشــهداء.. ســائلين 
المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن 

أولئك رفيقًا.. »الميثاق« تنشر نص البيان :

نجدد التأكيد على دعمنا ومساندتنا للمعركة ضد اإلرهاب

يجب مالحقة وكشف وضبط من يمولون هذه األعمال 
اإلرهابية ويساندونها ماديًا وسياسيًا وإعالميًا وفكريًا

الجريمة اإلرهابية تعكس نفوس أصحابها المريضة التي 
ال تعيش إال وسط مناظر الدماء والقتل والتمثيل باإلنسان

الحرب على اإلرهاب باتت قضية وطنية
 اإلسهام فيها واجب ديني ووطني

نترحم على الشهداء األبطال ونطالب الحكومة بتوفير الرعاية ألسرهم

القيادي المؤتمري عبدالمنعم صالح ينجو من االغتيال 
في تعز

> تعرض القيادي المؤتمري االستاذ/ عبدالمنعم صلح لمحاولة اغتيال 
أمام بوابة المركز الثقافي في تعز أثناء حضوره فعالية اللقاء الموسع للمؤتمر 

الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني.
وعلمت »الميثاق« أن سيارة القيادي المؤتمري تعرضت لست طلقات نارية 

من قبل أحد أفراد الحراسة للمركز الثقافي..
الجدير بالذكر أن مدير أمن المحافظة ومجموعة من القيادات المنية قدموا 
اعتذارًا للستاذ عبدالمنعم جراء ذلك االعتداء االجرامي الذي يندرج ضمن 

ات الممنهجة التي تطال قيادات المؤتمر الشعبي العام. االعتداء

تهديد الزميل جميل الجعدبي بالتصفية
تلقى الزميل جميل الجعدبي مدير تحرير موقع »المؤتمر نت« تهديدًا 

بالتصفية أمس عبر الهاتف..
»الميثاق« أنه ال توجد لديه عداوة شخصية  وأكد الزميل الجعدبي ل�
مع أحد، متهمًا من يقف وراء تهديده بالتصفية المتضررين من نشر 
تحقيقاته الصحفية حول سفريات وزراء المشترك وما بددوه من أموال..

هذا وقد رفع الزميل الجعدبي بلغًا إلى قيادة وزارة الداخلية بالتهديد، 
فإلى نص البلغ:

االخ وزير الداخلية
 االخ نائب وزير الداخلية

  االخ المفتش العام
تحية وبعد..                              

 تلقيت اتصااًل هاتفيًا من رقم خاص في الساعة الثالثة والنصف عصر 
اليوم االحد على رقم جوالي 736993999 وقد تضمن االتصال تهديدًا 
بالتصفية حيث طلب المتصل مني تجهيز كفن لي وق��ال انهم سوف 

يؤدبونني..  وبناء عليه اضع بين ايديكم هذا البلغ ... 
مقدم البالغ /جميل عبدالله الجعدبي
عضو نقابة الصحفيين اليمنيين - مدير تحرير صحيفة »المؤتمرنت االلكترونية«

< هذا ودان واستنكر إعلميو المؤتمر الشعبي هذا التهديد والترهيب 
ال��ذي تعرض له الزميل الجعدبي، مطالبين الج��ه��زة المنية تحمل 
مسؤوليتها وحماية الزميل الجعدبي وأسرته من أي خطر.. محملين 

الداخلية مسؤولية أي تقصير..


