
عّبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام واالمين العام االسبق للمؤتمر  
الشعبي العام االستاذ عبدالقادر باجمال عن مخاوفه على وحدة 
اليمن وأمنه واستقراره وسالمة أراضيه وذلــك بالتزامن مع تنامي مظاهر 
العنف والفوضى والممارسات الالمشروعة ومحاوالت تدمير مؤسسات الدولة 

واإلنجازات والتحوالت التي تحققت للشعب اليمني خالل العقود الماضية .
وعبر رئيس الوزراء االسبق االستاذ باجمال عن إدانته لإلرهاب بكافة صوره 
وأشكاله وإدانته للعنف والفوضى وحالة االقتتال وسفك دماء اليمنيين وحالة 
التمزق التي تمر بها البلد كحالة وصفها باجمال بانها غير مسبوقة في تاريخ 
اليمن . وجاء حديث القيادي المؤتمري باجمال خالل لقائه باالمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني السبت بالعاصمة االردنية عمان .

و عبر األستاذ باجمال عن شكره وتقديره للبركاني ولجميع من سألوا عنه 
وأبلغوه تحياتهم.. مضيفًا أنه بهذه األيام يشعر بحزن عميق وألم بالغ مما 

تعيشه اليمن وما يعتمل على أرضها وللدماء التي تسيل هنا وهناك.
وكان الشيخ سلطان سعيد البركاني األمين العام المساعد للشئون السياسية 
والعالقات الخارجية رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام قام بزيارة 
لألستاذ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء األمين العام للمؤتمر األسبق نائب 
رئيس المؤتمر حاليًا في منزله بالعاصمة األردنية عمان أطمأن فيها على صحته 
ونقل إليه تحايا قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله 
صالح والعديد من أصدقاء باجمال ومحبيه ومن عملوا معه بمختلف المناصب 

التي شغلها وتمنياتهم له بالصحة والسالمة.

القوات المسلحة واألمن مؤسسة وطنية انبثقت من هذا  
الشعب ليجسد أبطالها الميامين الشجعان مبادئه وقيمه 
الدينية واألخالقية وروحه اإلنسانية الحضارية.. فكانوا هم الحامل 
الحقيقي ألماله المعبر عن تطلعاته في الحرية واالنعتاق والوحدة 
واألمــن واالستقرار، مقدمين في هذا الطريق المجيد التضحيات 
وقوافل الشهداء ضاربين أروع المالحم في الفداء واالستبسال من 

اجل عزة هذا الوطن وازدهاره.
هذه هي المعاني والمضامين التي ينبغي ان يستحضرها كل يمني 
مدركًا ومستوعبًا ان مؤسسته الدفاعية واألمنية هي الحصن المنيع 
الذي يلوذون به عندما يواجهون التحديات وتحدق بهم األخطار 
وتشتد عليهم الفتن التي بلغت اليوم مدى غير مسبوق في تاريخ 
اليمن المعاصر بسبب رهانات بعض القوى على مشاريعها الصغيرة 
المنبثقة من عقليات تآمرية صغيرة أوصلتها مصالحها األنانية الى 
االعتقاد ان غايتها لن تتحقق بوجود جيش وامن وطني يمني قوي 
متماسك البنيان فسعت الى استهداف منتسبيه تارة بمحاوالت استقطابه الى صفوفها وتارة أخرى بتفكيكه 
وشرذمته تحت مبررات وذرائع الهيكلة وقبل هذا وبعده باغتيال قيادته وكوادره الوطنية الكفؤة والمخلصة 
ولعل األسوأ في هذا كله ما قامت وتقوم به العناصر اإلرهابية ضد أبناء هذه المؤسسة الوطنية الكبرى وهم 
يؤدون واجبهم المقدس في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن سيادته وصون وحدته وحماية انجازات 
الشعب ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره.. وها هو الحقد والغل الذي تكنه تلك األطراف يبلغ مداه 
من خالل تحالفها مع عناصر اإلرهاب من تنظيم القاعدة وانصار الشريعة و(داعش) التي صهرت مؤخرًا 
بعدن وأبين ولحج في بوتقة واحدة سميت اللجان الشعبية التي مارست أقبح وابشع صور العدوان الحاقد 
على الحرس الرئاسي وقوات االمن الخاصة والنجدة في محافظات عدن وابين ولحج متبعة أساليب وحشية - 
قتًال وسحًال وذبحًا وحرقًا- وعلى نحو إجرامي يشكل عدوانًا على كل الشرائع السماوية وكل القيم والمبادئ 
االنسانية. . واألدهى واألمر ان هذه اللجان تعمل وتمارس جرائمها تحت غطاء (شرعية) الرئيس المستقيل 
هادي ومليشيات عصابته الجهوية المناطقية بغية تحقيق أهداف تدمير الوطن وتمزيق نسيجه االجتماعي 
وتشظيته الى كيانات متصارعة ومتناحرة تحت يافطات شعارات مناطقية وطائفية ومذهبية دخيلة على 
شعبنا اليمني الذي سيظل موحدًا في الحاضر والمستقبل.. وستبقى القوات المسلحة واالمن صمام امان 

وحدة اليمن واليمنيين وغدهم المشرق.
إننا نراهن اليوم على هذه المؤسسة الوطنية والوطن تحدق به االخطار من كل جانب فعليها تقع مسئولية حماية 
البالد ومكاسب الشعب وإسقاط المؤامرات وحماية المؤسسات الدستورية والتعددية والديمقراطية والوحدة 
والضرب بيد من حديد لكل من يحاول أن يمس بالوطن وأمنه ووحدته واستقراره، فقد حصحص الحق وحان الوقت 

ليقول حماة الوطن كلمتهم ويسقطوا المؤامرة التي أصبحت تهدد كل اليمن وأبناء الشعب.

المؤتمر وحلفاؤه يحملون قيادة البالد المسئولية الكاملة عن الدماء التي تسفك والممتلكات التي تنهب
«باجمال» يعبر عن مخاوفه على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسالمة أراضيه

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وأنه رقم يفوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..
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الرهان 
المشروع

«هادي» يشعل الحرب األهلية«هادي» يشعل الحرب األهلية
مصادر محلية بعدن: عناصر «متطرفة» تجوب الشوارع و«هادي» تحت اإلقامة الجبرية
مواجهات في مأرب.. واشتباكات في الضالع.. ومخاوف من تفجر الوضع في تعز

 إعدام «٤٥» جنديًا واختطاف العشرات في لحج وعمليات نهب واسعة للمعسكرات والمرافق العامة
 الداخلية: تسلل مجاميع داعشية إلى منطقة العبر الستهداف حضرموت وشبوة
 مصدر أمني: لجان «هادي» تعتقل ضباطًا وأفرادًا ونحذر من تصفيتهم بتهمة التمرد

في اجتماعات متواصلة برئاسة الزعيم لمتابعة تداعيات األوضاع على الساحة

المؤتمر يدشن اللقاءات الموسعة للقيادات في فروع المحافظات والمديريات والدوائر
المؤتمر وحلفاؤه يدعون كل األطراف إلى التهدئة ووقف ردود األفعال وتجنب المماحكات
يجب استكمال المرحلة االنتقالية في أسرع وقت واالنتقال إلى الشرعية الدستورية
على الجيش واألمن تحمل مسئوليتهم الوطنية في حماية الوطن والتصدي لإلرهاب
غياب الدولة وراء إقدام اإلرهابيين على قتل األبرياء في المساجد وذبح الجنود

تـــواصـــل الــلــجــنــة الــعــامــة   
وقيادات أحــزاب التحالف 
ــي اجــتــمــاعــاتــهــا بــرئــاســة  ــوطــن ال
الزعيم علي عبدالله صالح للوقوف 
أمام تداعيات األوضاع في الساحة 
الــوطــنــيــة واألخـــطـــار الــمــحــدقــة 
الــتــي تــهــدد وحـــدة الــوطــن وأمنه 
ــراره والـــوحـــدة الوطنية  ــق واســت

والسلم االجتماعي.
 وقــد حمل المؤتمر الرئيس 
الــمــســتــقــيــل ولـــجـــانـــه ومــعــهــم 
الجماعة االرهابية مسؤولية ذبح 
أكثر من ٤٥ ضابطًا وجنديًا في 
لحج خالفًا إلى سفك دماء الجنود 

والمواطنين في عــدن وغيرها، 
وفـــي ذات الـــوقـــت حـــــذروا من 
مــؤامــرة ضــرب الــوحــدة الوطنية 
والسلم االجتماعي ومحاولة نقل 
سيناريوهات الحرب الطائفية 

والمذهبية والمناطقية لليمن.
ودعـــا المؤتمر والتحالف كل 
الــقــوى السياسية الــى التهدئة 
ووقف المماحكات وإنجاز الحوار 
وســـرعـــة اســتــكــمــال الــمــرحــلــة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة فــــي أســــــرع وقـــت 
ــى الشرعية  ممكن واالنــتــقــال ال

الدستورية.. 
تفاصيل صـ٢

تدشينًا للقاءاته التنظيمية الموسعة

الزوكا: اليمكن للخارج أن يتجاوز المؤتمر مهما تعامل مع أي قوى أخرى

باجمال يعبر عن قلقة من تدمير مؤسسات الدولة ومنجزات الشعب اليمني

يشهد األداء التنظيمي الوطني للمؤتمر   
الشعبي العام نشاطًا ملحوظًا هذه األيام 
بتوجيهات من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
ــك بعد فترة مــن الــركــود فــي األداء  المؤتمر، وذل
ومحاوالت تعطيل مهام وأدوار المؤتمر الشعبي 
العام على المستويات كافة كان يهدف لتحقيقها 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام سابقًا 
عبدربه منصور هادي. ودشن األمين العام للمؤتمر 

االستاذ عارف الزوكا خالل اليومين الماضيين برامج 
ات التنظيمية الموسعة لقيادات وأعضاء  اللقاء
المؤتمر في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، مؤكدًا 
بأن قيادة المؤتمر لن تتخلى عن أعضائها وكوادرها 
كما يروج البعض..  داعيًا الى استشعار المسؤولية 
وتغليب المصلحة الوطنية العليا في ظل األحداث 
المؤسفة التي يشهدها الوطن في الشمال والجنوب.
 تفاصيل.. صـ٥ ، ٦

المؤتمر متحالف مع الوطن وليس تابع لهذا أو ذاك ولن يشارك في السلطة إال بحجمه

خالل زيارة 
البركاني له

عمليات نهب واسعة وانتشار مسلح في الشوارع

لجان «هادي» ومسلحو «الحراك» وعناصر «القاعدة» يعبثون بعدن ولحج والضالع
تصفية واعتقال جنود ومواطنين وتهريب ٦٩٧ سجينًا معظمهم من اإلرهابيين

تتواصل عمليات نهب مؤسسات الدولة في محافظتي عدن  
ولحج ولم يتم استثناء حتى السجون حيث تعرض السجن 
المركزي بعدن لالقتحام والنهب عقب عملية االقتحام والنهب 
الفظيعة التي تعرض لها معسكر القوات الخاصة بعدن الخميس 

الماضي والتنكيل بأفراده قتِالً وسحًال وتعذيبًا واعتقاًال..
وتفيد مصادر متطابقة أن اللجان التابعة للرئيس المستقيل هادي 
ومتطرفين ينتشرون في شــوارع عــدن ولحج مدججين بمختلف 

األسلحة يقتحمون مؤسسات الدولة ومحالت التجار الشماليين ونهبها.
وبهذا الخصوص فقد اقتحمت لجان هادي سنترال االتصاالت في 
مدينة الشعب ونهبوا كافة محتوياته بما فيه "جرار" خاص بمكتب 

االتصاالت.
كما اقتحمت عصابة أخرى من اللجان مدينة "الصالح السكنية" في 

المديرية ونهب كافة محتوياتها بما فيها "النوافذ واألبواب".
تفاصيل ص٣

صورة من اإلرشيف


