
بالطجة المشترك يعتدون على 
الصحفي وليد غالب بالحديدة

تعرض الزميل وليد   
علي غ��ال��ب- عضو 
لصحفيين  ا بة  نقا
اليمنيين- العتداء من قبل 
بالطجة أحزاب اللقاء المشترك 
في مدينة الحديدة الخميس 

حيث تعرض إلصابات بليغة.
وأكد الزميل وليد غالب أن 
بالطجة المشترك اعترضوا 
طريقه أثناء عودته إلى منزله 
وقاموا بضربه واالعتداء عليه 
بطريقة غ��ادرة مما أدى إلى 
إص��اب��ت��ه ب��ج��روح ف��ي رأس��ه 
ويديه، مستخدمين هراوات 
مختلفة والذ إرهابيو المشترك 

بالفرار..
هذا وقد تم اسعاف الزميل 
وليد الى المستشفى من قبل 

بعض المارة في الشارع.
موضحًا أن العناصر التي 
اعتدت عليه هددته بعقاب 
أشد إن هو استمر في نشر 
أخبار عما يقوم به عناصر 
المشترك ف��ي ال��ح��دي��دة، أو 
إجراء مقابالت صحفية مع من 

يخالفونهم الرأي.
وج����اء اع���ت���داء بالطجة 
المشترك على الزميل وليد 
غالب بعد إجرائه لقاء مع نساء 
تعرضن لالعتداء من قبل 
للمشترك  ينتمون  بالطجة 
بسبب رفعهن األعالم الوطنية 
وصور الرئيس علي عبداهلل 

صالح.
هذا ودان الصحفيون في 
وسائل إعالم المؤتمر الشعبي 
العام »الميثاق والمؤتمرنت، 
22 مايو، وتعز والمسيلة« 
الزميل وليد  له  ما تعرض 
من اعتداء من قبل بالطجة 
المشترك، وط��ال��ب��وا نقابة 
الصحفيين وقف التمايز بين 
اعضائها والتستر على بالطجة 
المشترك خصوصًا أمام مثل 
ه��ذه األع��م��ال واالنتهاكات 
التي يتعرض لها الصحفيون 
من قبل عناصر تنتمي ألحزاب 
المعارضة، كما طالبوا الجهات 
ة  لجنا ا بمالحقة  ألم��ن��ي��ة  ا

وتقديمهم للعدالة.
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أبناء ذمار يستنكرون تطاول المشترك على العلماء

وألقى الناطق الرسمي باسم أحزاب التحالف الوطني حسين  
احمد الصوفي البيان الصادر عن المسيرة »أبناء عنس 

ومدينة ذمار«.
 أكد فيه أن أبناء مدينة ذمار ومديريات عنس بمختلف تكويناتهم 
االجتماعية بقلق بالغ واستياء شديد ما تتعرض له بالدنا هذه األيام 
من مؤامرات خطيرة وتحديات جسام والتي دخلت منعطفا خطيرا 
بفعل االحداث الجارية في المنطقة العربية وإصرار البعض في بالدنا 
ممن تستهويهم عادة ركوب الموجة مع كل منعطف يمر به الوطن 
ومحاولة االصطفاف ضده والتأليب عليه في انتهازية صرفة هدفها 
االبتزاز والظهور وتقمص أدوار هي أكبر منهم وذلك ما يبرز جليا 
وواضحا في اندفاع هؤالء للبروز بثوب الدعاة تارة وبثوب القبلية تارة 
أخرى دون إدراك منهم للحقيقة أن القبيلة في اليمن محكومة بقيم 
وطنية وأعراف حضارية وتقاليد أصيلة تجعل منها دوما عونا للدولة 
وقوة للدفاع عن الوطن ومكتسباته وانجازات ثورته ووحدته المباركة 
وأنها بما تملكه من وعي ال يمكن أن تصبح سلما يتسلق عليه بعض 
النفعيين والوصوليين الذين يمارسون لعبة خطرة عبر تنصيب أنفسهم 
أوصياء الوطن وعلى بعض القبائل المتاجرة بأسمائها وببعض القوى 
والقيادات السياسية والحزبية في بالدنا والمصابة بحالة من الهوس 
والهستيريا التي تعطلت معها قدرتهم على التفكير الصائب والعقالني 
في تطرف سياسي ال يقل خطورة عن التطرف والغلو الذي يسطر على 
شخصيات مارست التطرف الديني واعتنقت فكر اإلرهاب الذي يرفض 

ويستعدي اآلخر.
ودع��ا المشاركون كافة أب��ن��اء الشعب واألح���زاب 
والتنظيمات السياسية إلى تفعيل أدوات العقل والمنطق 
دفعا للفتنة التي تخطط لها دوائر مشبوهة وحاقدة تنفيذا 
لمخططات خارجية تهدف إلى الدفع بشبابنا إلى محارق 
الفتن والتضليل واستهداف الثورة والجمهورية والوحدة 
الوطنية. كما طالبوا أحزاب اللقاء المشترك إلى سرعة 

االستجابة لدعوات الحوار المتكررة..
مؤكدين تأييدهم الجازم والمطلق لكل المبادرات التي 
أعلنها فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية- 

حفظه اهلل- واعتبار الخروج عليها تآمرا على اليمن.
وأنهم جاهزون ومستعدون للحفاظ على الشرعية 

الدستورية بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة.
وعبروا في بيانهم عن استيائهم الشديد من تطاول أحزاب 
المشترك على أصحاب الفضيلة العلماء ورفض المبادرة 
التي قدمها علماء اليمن محملين العلماء مسئولية تاريخية 

لتوضيح الحقائق لعامة الشعب. 
وقالوا في بيانهم: نؤكد رفضنا للمحاوالت التي تستهدف 
تعطيل مسار التنمية وإقالق األمن والسكينة العامة ونعلن 
تقديرنا الكبير لألجهزة األمنية التي تتعامل بحكمة وصبر 
مع المسيرات واالعتصامات في عموم محافظات الجمهورية.

وألقيت خالل المسيرة كلمات من 
قبل وزي��ر الشباب والرياضة حمود 
محمد عباد ومحافظ ذمار يحيى علي 
العمري ومدير مديرية ذم��ار محمد 
السيقل أشادت في مجملها بالمواقف 
الوطنية البارزة ألبناء محافظة ذمار 
خالل مختلف المراحل الوطنية، ومنها 
خروجهم في هذه المسيرة الحاشدة 
للتعبير عن رأيهم في إط��ار النهج 
الديمقراطي ال��ذي كفله الدستور, 
داع��ي��ن إل��ى م��زي��د م��ن االصطفاف 
الوطني في صف الشرعية الدستورية 
خلف قائد المسيرة فخامة األخ علي 

عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
وأطلق المشاركون في المسيرة التي 
شارك فيها أمين عام المجلس المحلي 
بالمحافظة مجاهد شايف العنسي 
وعضو مجلس الشورى رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام حسن محمد عبد 
الرزاق, وقيادات أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي بذمار وعدد من أعضاء 
مجلس النواب ومختلف قيادات السلطة 
المحلية بالمحافظة والمديريات ووكالء 
المحافظة ومنظمات المجتمع المدني 
وطالب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة 
ذم��ار, شعارات تؤكد وقوفهم خلف 
القيادة السياسية وتمسك الشعب ب� 

علي عبد اهلل صالح رئيسا للجمهورية 
, معبرين عن رفضهم لدعوات الفتنة 
والفوضى التي تروج لها أحزاب اللقاء 
المشترك والتي دأبت على التحريض 
على الفتنة  واالقتتال بين أبناء الوطن 

الواحد.
داعين أح��زاب اللقاء المشترك إلى 
احترام قناعات أغلبية أبناء الشعب 
اليمني ال��ذي��ن يخرجون ك��ل يوم 
ت  محافظا مختلف  ف��ي  لماليين  با
رئيس  لمبادرة  تأييدا  الجمهورية 
الجمهورية والشرعية الدستورية , 
مؤكدين استعدادهم الدائم للوقوف 
في وجه من يصادر حقوقهم ويسفه 
أراءه��م، منتقدين ممارسة القنوات 
الفضائية التي دأب��ت على تعميق 
هوة الخالف بين أبناء الوطن الواحد 
وتوسيع الخالفات خدمة ألغراض ال 

تنسجم مع مصلحة اليمنيين.
كما عبروا عن إرادتهم في القضاء 
على الفساد المالي واإلداري والفساد 
السياسي الذي تقوده بعض األحزاب 
ع��ن مصلحتها  إال  تبحث  ال  ل��ت��ي  ا
باستخدام مختلف الوسائل واألساليب 
غير الشرعية , وهو أمر دأبت عليه 
أحزاب اللقاء المشترك منذ نشأتها بما 

لديها من ماض دموي اسود.

اللقاء الموسع ألعضاء النواب والمحليات بإب  يثمن دور 
علماء اليمن وحذر  المشترك من استغالل الشباب

إب »الميثاق«   
ثمن مشائخ وأعيان وأعضاء مجلسي 
النواب والشورى والمحليات بمحافظة 
إب دور وجهود فضيلة العلماء االجالء للعودة 
للحوار الوطني ورأب الصدع فيما بين السلطة 

والمعارضة.
وأك��د بيان صدر الجمعة حصلت »الميثاق« 
على نسخة منه تمسك أبناء محافظة إب بكافة 
شرائحهم بالمبادرة الحكيمة لرئيس الجمهورية 

ومبادرة العلماء ذات النقاط الثمانيه.. داعية 
لالستجابة للعقل وتغليب مصلحة الوطن على 
المصالح الحزبية والعودة الى طاولة الحوار بما 
يفضي إلى الخروج من االزمة وتجنيب الوطن 
مزالق الصراعات ونار الفتنة التي يحاول البعض 

اشعالها..
ودعا البيان احزاب المشترك الى عدم استغالل 
الشباب والدفع بهم الى أتون صراعات وفتنة 
لتنفيذ أجندة خاصة، كما دعا ابناء الوطن الى 
الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات والتصدي 

لكل المؤامرات وعدم االنجرار وراء الدعوات 
اآلثمة.

وثمن المشاركون في اللقاء الموسع توجيهات 
استيعاب خريجي  الجمهورية بشأن  رئيس 
الجامعات والمعاهد لهذا العام واعفاء الطالب 
من الرسوم الجامعية واقترح المشاركون تشكيل 
لجنة فرعية من قيادة المحافظة والشخصيات 
المؤثرة للحوار والتحاور مع الشباب ومعرفة 
مطالبهم ومعالجة مايمكن في اطار السلطة 

المحلية.

قبائل الجدعان واالشراف يدعون 
لتفويت الفرصة على أعداء اليمن

استقالة )5( من حزب اإلصالح 
برداع وانضمامهم إلى المؤتمر

أعلن عدد من قبائل   
مشائخ وشخصيات 
ق��ب��ائ��ل ال��ج��دع��ان 
واالش��راف بمحافظة مأرب 
فخامة  لمبادرة  ييدهم  تأ
رئيس الجمهورية والعلماء 
االج���الء ال��خ��اص��ة بالحوار 
الوطني الشامل والخروج 
من األزم��ة وتجنيب الوطن 

الفتنة.
واك��دوا في رسالة حصلت 
»الميثاق« على نسخة منها 

انهم يقفون صفًا واحدًا الى 
جانب ال��ق��ي��ادة السياسية 
واالمن واالستقرار والتنمية 
ويرفضون قطعًا كل أعمال 
لتي  ا لتخريب  وا لفوضى  ا

يحاول البعض اثارتها.
ودع����ا ال��ب��ي��ان االح����زاب 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال���ى تفويت 
الفرصة على اع��داء اليمن 
وعدم ركوب الموجة الرامية 
الى ادخال البالد في صراعات 

دموية.

رداع/ محمد صالح المشخر

أعلن بمدينة رداع محافظة البيضاء 5   
أعضاء من حزب اإلصالح استقاالتهم 
العلنية، وانضمامهم إلى المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ع��ن قناعة تامة بفكره 

وتوجهاته.
وأك��دوا أن قرار انضمامهم للمؤتمر جاء 
بعد دع��وة اإلص��الح الصريحة ألعضائه 
وتحريضهم على القيام بأعمال الفوضى 
والشغب في المنطقة، مشيرين إلى أن 
المؤتمر يعد التنظيم الوطني الرائد الذي 
يشكل مستقبل الوطن وأمنه واستقراره 

همه األكبر..
وأوض��ح رئيس ف��رع المؤتمر الشعبي 

العام بمدينة رداع عبداهلل علي ادريس في 
تصريح ل�»الميثاق« أن )5( من الشخصيات 
االجتماعية البارزة من أبناء مدينة رداع وهم 
الشيخ عبدالواحد أحمد العباسي وعبداهلل 
عتيق أب��وب��ادي ويوسف عتيق أبوبادي 
ومحمد عتيق أبوبادي ونادر عتيق أبوبادي 
والذين كانوا من أبرز القيادات في اإلصالح 
إضافة إلى أنهم من رجال األعمال بمنطقة 
رداع، استقالوا من حزب اإلصالح، وطلبوا 
االنضمام إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام 
عن قناعة كاملة ورغبة صادقة بتوجهاته 

الوطنية..
مشيرًا إلى أن قيادة المركز التنظيمي قامت 

باستكمال إجراءات قبولهم كأعضاء جدد.

جاب مئات اآلالف من أبناء محافظة ذمار شوارع مدينة   
ذمار في مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدا لمبادرة رئيس 

الجمهورية الداعية للحوار الوطني ونبذ الفوضى والتخريب.
وضمت المسيرة مئات اآلالف من عناصر المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني أبناء قبائل عنس بمديرياتها األربع » 
مدينة ذمار وعنس وميفعة عنس ، ومغرب عنس » وكذا اآلالف من 
أبناء مديريتي وصاب السافل ووصاب العالي، كما شارك اآلالف من 
أعضاء أحزاب اللقاء المشترك المعارض المؤيدين لألمن واالستقرار 

ومبادرة علماء اليمن.

في بيان صادر عن المسيرة:

القبيلة لن تكون سلمًا لالنتهازيين 


