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األعمال اإلرهابية تلحق أضرارًا مدمرة بأمن البالد وإقتصاده

المؤتمر يدين اإلعتداء اإلرهابي  على صحيفة »شارلي ايبدو«
تزامن جريمتي صنعاء وباريس يؤكد أن اإلرهاب الدين له والوطن

عزا االصدقاء الفرنسيين وأسر الضحايا

ينفذها حاقدون على شعبنا ويشوهون صورة  اإلسالم دين المحبه والسالم

نعزي أسر الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى

دان المؤتمر الشعبي العام الهجوم االرهابي الذي 
تعرضت له صحيفة )شارلي ايبدو( الفرنسية في 
العاصمة باريس األسبوع الماضي وادى الى سقوط 

12 قتيال وعدد من الجرحى .
وعبر المؤتمر الشعبي العام عن رفضه المطلق 
وإدانته الشديدة للعنف واإلره��اب في أي مكان 
وزم��ان ،معتبرا ان تزامن الهجوم االرهابي الذي 
شهدته العاصمة الفرنسية باريس مع الهجوم 
االرهابي في العاصمة صنعاء يؤكد ان االرهاب ال 

دين له وال وطن .
وع��ب��ر المؤتمر الشعبي ع��ن ت��ع��ازي قياداته 
وقواعده لألصدقاء الفرنسيين ،وألس��ر الضحايا 
،وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. هذا وتوالت 
ردود الفعل المنددة بالهجوم ال��ذي استهدف 
األرب��ع��اء صحيفة »ش��ارل��ي اي��ب��دو« الساخرة في 
باريس، وذهب ضحيته 17 شخصًا، وعبر العديد 

من القادة عن تضامنهم مع الشعب الفرنسي.
ف��ي ب��روك��س��ل، وق��ف ن���واب البرلمان األوروب���ي 
الخميس دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا 
االعتداء على الصحيفة فيما نظمت فعاليات أخرى 
في المؤسسات األوروبية التي نكست أعالمها..

وش��ارك مئات البرلمانيين والموظفين في هذا 
التكريم في ساحة البرلمان، »تعبيرًا عن التضامن 
مع المواطنين الفرنسيين والسلطات وضحايا 

االعتداء الدامي«.
وت��ج��م��ع م��ئ��ات االش��خ��اص م��س��اء األرب���ع���اء في 
نيويورك وواشنطن وكندا متحدين الصقيع، 

تنديدًا باالعتداء ودفاعًا عن حرية الصحافة.
وانضمت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين 
الغ���ارد ال��ى نحو 300 متظاهرًا ف��ي واشنطن 
لالعراب عن »تضامنها مع مواطنيها وتعاطفًا 

مع الضحايا«.
عربيًا، دانت االعتداء مصر وليبيا واألردن وسوريا 
واليمن، وأدان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
»الحادث االرهابي« الذي استهدف صحيفة »شارلي 
ايبدو« معلنًا دعم مصر لعملية مواجهة اإلرهاب.

ودانت دمشق بشدة »االعتداء اإلرهابي« معتبرة 
أن��ه اث��ب��ات على أن »االره����اب ف��ي س��وري��ا سوف 
يرتد على داعميه« وعلى »قصر نظر السياسات 
األوروبية« بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
وأرس���ل ع��اه��ل األردن الملك عبدالله الثاني 

الخميس برقية للرئيس الفرنسي معزيًا إياه.

في بيان صادر عنه:

المؤتمر يدين بشدة الجريمة اإلرهابية التي استهدفت الملتحقين بكلية الشرطة
الجريمة أظهرت عجز الدولة عن توفير األمن واألستقرار للمجتمع

ودان المؤتمر الشعبي العام بشدة الجريمة االرهابية التي استهدفت 
كلية الشرطة وادت الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى .

واصدرت االمانة العامة بيانًا فيما يلي نصه :
وقفت االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام امام الحادث االرهابي 
الجبان ال��ذي استهدف كلية الشرطة وادى الى استشهاد واصابة 

العشرات .
ان االمانة العامة للمؤتمر تدين بشدة وتستنكر ه��ذا العمل 
االجرامي االرهابي وتجدد رفض المؤتمر الشعبي العام لالرهاب 
والعنف وتعتبر هذا العمل انعكاسا لما وصلت اليه حالة االنفالت 
االمني في البالد وعجز الدولة عن القيام بواجباتها في توفير االمن 

واالستقرار للمجتمع .

ان هذا الحادث االرهابي الذي استهدف كلية الشرطة يأتي في سياق 
ما تقوم به عناصر االرهاب من عمليات تعكس نوازع الشر واالجرام 
في نفوس من خططوا ونفذوا هذا العمل االجرامي ومدى حقدهم 
على المجتمع وامنه واستقراره، حيث باتت هذه العمليات االرهابية 
تشوه االسالم وقيمه السمحاء في السالم والمحبة والتسامح وتلقي 
بانعكاساتها السلبية المدمرة على البلد واقتصاده وامنه واستقراره .
ان االمانة العامة للمؤتمر وهي تجدد ادانتها الشديدة لتحذر من 
استمرار مخاطر االرهاب والعنف والفوضى التي تضرب البالد وتجدد 
دعوة المؤتمر لخلق اصطفاف وطني شامل ضد االره��اب وتطالب 
اجهزة الدولة القيام بواجباتها في مالحقة من يقفون خلف هذه 
الجريمة النكراء والقيام بواجباتها في حماية امن واستقرار المجتمع .

ان االمانة العامة للمؤتمر تترحم على الشهداء الذين سقطوا في 
هذا العمل االرهابي الشنيع وتعزي اسرهم وذويهم وتسأل الله العلي 
القدير ان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته 

وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل .

صادر عن االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
صنعاء األربعاء 7 يناير 2015م
الى ذلك دعت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وانصاره الى التوجه لمستشفيات العاصمة واإلسهام في 
مساعدة فرق اإلنقاذ الطبية لجرحى االعتداء االرهابي الذي استهدف 
الطلبة المتقدمين للتسجيل في كلية الشرطة صباح األربعاء بالعاصمة 

صنعاء .
وفي تعميم صادر عن االمانة العامة دعا المؤتمرالشعبي العام 
ه للتبرع بالدم لجرحى االعتداء االرهابي الذي بلغ عددهم أكثر  اعضاء

من سبعين جريحا وفقًا آلخر المعلومات الرسمية.
وأشارت المعلومات األخيرة الى أن عدد شهداء الجريمة اإلرهابية 
التي استهدفت فجر األربعاء المسجلين في كلية الشرطة ارتفع إلى 
43 شهيدًا فيما بلغ عدد المصابين 71 مصابًا.وانفجرت سيارة 
مفخخة صباح األربعاء استهدفت تجمعًا للطلبة المتقدمين للتسجيل 

في كلية الشرطة .
واعلنت حالة االستنفار في اقسام الطوارئ بمستشفيات امانة 

العاصمة الستقبال جرحى االعتداء االرهابي

نحذر من مخاطر اإلرهاب 
وإستمرار أعمال العنف والفوضى

ندعو إلصطفال 
وطني ضد اإلرهاب 

على أجهزة الدولة القيام 
بواجباتها ومالحقة المجرمين

احزاب التحالف تحمل 
الرئيس  والحكومة 

مسئولية االنفالت االمني
دان المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
الحادث االرهابي الشنيع الذي استهدف الطالب المتقدمين 
للتسجيل في كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء اليوم وادى الى 

سقوط العشرات بين شهيد وجريح .
ان المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يدين 
ويستنكر بشدة الجريمة االرهابية التي اودت بعشرات الضحايا 
وا ونصب اعينهم خدمة الوطن  من الطالب االبرياء الذين جاء
في احدى اهم المؤسسات االمنية وهي كلية الشرطة ،وإننا في 
المجلس االعلى ألحزاب التحالف لنؤكد ان مثل هذه االعمال 
االرهابية المستمرة لم تكن لتقع اال نتيجة للغياب الكامل 
ألجهزة الدولة عن اداء مهامها وواجباتها الدستورية في حفظ 

امن واستقرار وسالمة المجتمع.
ان المجلس االعلى ألح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي 
يحمل رئيس الجمهورية والحكومة واألجهزة االمنية مسؤولية 
استمرار حالة االنفالت االمني الذي وصل الى مرحلة خطيرة 
باتت تهدد بانهيار البلد في اتون العنف والفوضى واإلرهاب 
،وتطالبهم القيام بواجباتهم في كشف من يقفون خلف هذه 
الجرائم االرهابية واتخاذ كافة التدابير الالزمة لحفظ االمن 
واالستقرار. ان المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني يدعو 
كافة االح��زاب والمنظمات المدنية الى ادان��ة هذه الجرائم 
والوقوف صفا واحدا ضدها باعتبارها تستهدف البلد والمجتمع 

بشكل عام .
 ان المجلس االعلى ألح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي 
يترحم على ارواح الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث 

ويعزي اسرهم ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل .

نرفض رفضًا مطلقًا أعمال العنف واإلرهاب


