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أبناء الصحراء بحضرموت سيتصدون لدعاة الفتنة والخراب
أعلن مشائخ ووجهاء وأعيان وشباب وكافة  

المواطنين من أبناء مديريات الصحراء 
ثمود ورماه والقف بمحافظة حضرموت تأييدهم 
للمبادرة الوطنية التي أعلنها فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، وكذا دعوته لكافة 
منظومة العمل السياسي للحوار الوطني المسؤول.
وعبر بيان صادر عنهم عن وقوفهم مع امن 
واستقرار وسالمة الوطن والحفاظ على وحدته 
ونظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي التعددي، 
مشددين على ضرورة أن يكون التداول السلمي 

للسلطة عبر صناديق االقتراع في مواعيدها 
المحددة دستوريًا وقانونيًا.

وأكدوا رفضهم المطلق للفوضى والتخريب 
وتجار األزم��ات واالنقالبات، وقالوا إنهم 
سيتصدون لكل دع��اة الفتنة وال��خ��راب 
بكل حزم وقوة.. وأضافوا: لن نسمح لهم 
بتحقيق مطامعهم ومآربهم الخبيثة مهما 
كانت التضحيات ولن نسمح لقلة قليلة أن 
تفرض أهواءها ورغباتها الشيطانية على 

وطن وشعب بأكمله.

آل الشوخي يؤكدون وقوفهم 
إلى جانب الشرعية الدستورية 

أكد مشائخ وعقال وأفراد قبيلة آل الشوخي بمحافظة إب وقوفهم  
الى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم ألعمال العنف والتخريب 
والفوضى التي يقودها احزاب المشترك. وقال بيان صادر عنهم ان مشائخ 
وعقال وأفراد قبيلة آل الشوخي يؤكدون انهم يدٌ واحدة موالين ومجددين العهد 
والوالء للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 

العام.
وأضاف البيان ان ما قام به المغرر به قاسم الشوخي ال يمثل إال نفسه وال يمثل 
آل الشوخي وان ادعاءاته باطلة. ودعوا في بيانهم كل شباب اليمن إلى توحيد 
الصف من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على وحدته والمنجزات العظيمة 

التي تحققت في ظل القائد الرمز فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح.

االثنين : 14 / 3 / 2011م 
 الموافق :9 / ربيع ثاني / 1432هـ 

العدد: )1546( وقائع16

تواصل االستقاالت الجماعية من »اإلصالح« و»االشتراكي« و»مجلس التضامن«
احتجاجًا على تبني المشترك للعنف:

استقالة 88 عضوًا من اإلصالح 
وانضمامهم للمؤتمر

أسماء المنضمين من مديرية 
العرش 

1- عادل أحمد محمد الملجمي 
2- عبداهلل محمد محمد عواس 

3- محمد صالح أحمد عواس 
4- حسين صالح أحمد عواس 

5- أحمد محمد الملجمي 
6- أحمد علي بن علي الصالط 

7- علي صالح سعيد الصانع 
8- علي بن علي حسين الصالط

9- أحمد بن أحمد حسين 
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محسن 
11- زايد محمد محمد الحلقبي 

12- نصر قايد أحمد عواس 
13- سيف أحمد حسين عواس 

14- عبدالكريم ضيف اهلل علي 
15- فهد علي محمد الملجمي 

16- عبدالاله حسين علي عواس 
17- ناصر صالح أحمد عواس 

18- عبداهلل علي محمد الملجمي 
19- أحمد حسين علي عواس 

20- علي أحمد أحمد عواس 
21- مراد محمد صالح عواس 

22- محمد أحمد الجبري 
23- طالب محمد علي رشيد 
24- صالح سعيد عوض 

كريش 
25- عبداهلل صالح أحمد 

عواس 
26- سالم عبداهلل صالح 

الرممي 
27- أحمد مسعد عبداهلل 

عواس 
28- عبداهلل محمد علي 

الرممي
29- عبداهلل أحمد محمد 

عواس 
30- ص��ال��ح أح��م��د أحمد 

عواس 
31- عايد ناصر علي عواس 
32- عبداهلل علي صالح 

الرممي 
33- أحمد محمد الحلقبي 

34- سيف علي عبده رشيد 
أحمد  35- عايش محمد 

عواس 
36- أحمد علي عبده رشيد

37- أحمد حسين عبداهلل 

الملجمي 
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السباعي 
39- نايف علي أحمد عواس 

40- محمد علي صالح الرممي 
41- محمد صالح سعيد الصانع 

42- محمد أحمد سرحان 
43- سيف عبداهلل أحمد عواس 

44- عبد ربه محمد محمد عواس 
45- مقبل عادل مقبل الحداد 
46- محمد عادل مقبل الحداد 

47- طاهر محمد طاهر 
48- ع��م��ار ع��ب��دال��وه��اب علي 

الطهيف 
49- أحمد محمد علي الطهيف 
50- ناصر علي محمد الطهيف 
51- محمد علي محمد الطهيف 
52- جالل حسين سيالن الواح 
53- ناصر علي أحمد الطهيف 
54- علي محمد علي الطهيف 

55- محمد ناصر الطهيف 
56- صالح محمد علي البدوي 

57- محمد عبداهلل صالح العوبلي 
58- ع��ب��دال��وه��اب أح��م��د علي 

الطهيف 
59- نصر أحمد علي الطهيف

لوهاب  عبدا  -60
علي محمد الطهيف 

61- محمد أحمد علي الطهيف 
62- أحمد ناصر علي الطهيف 

63- عامر عبدالوهاب علي محمد 
الطهيف 

64- محمد عبدالوهاب علي محمد 
الطهيف 

65- حافظ على أحمد الطهيف 
66- صالح علي أحمد الطهيف 

67- علي علي أحمد الطهيف 
68- ضيف اهلل صالح محمد جميل 
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الحاقلي 
70- منير صالح علي الحاقلي 

71- إبراهيم علي مثنى 
72- ناصر محمد جبران 

73- أحمد علي طاهر الفرزعي 
74- صالح علي سعيد الفرزعي 

75- عبداهلل أحمد صالح الفرزعي 
76- علي عبداهلل علي الفرزعي 
77- يحيى أحمد علي الفرزعي 

78- بشير محمد عتيق الفرزعي
79- رشدي صالح راشد الفرزعي 

80- خالد صالح ناصر محمد المجربي 
أحمد  ل��ح علي محمد  81- ص��ا

المجربي 
82- محمد عبداهلل محمد المجربي 
83- ع��ب��داهلل محمد ع��ب��داهلل 

المجربي 
84- صالح علي طاهر الفرزعي 
أسماء المنضمين من 

مديرية رداع: 
1- عبدالواحد أحمد طاهر 

العباسي 
2- عبدالرحمن عتيق أبو 

بادي 
3- محمد عتيق أبو بادي 

4- يوسف عتيق أبو 
بادي.

أعلن 88 عضوًا استقاالتهم من التجمع اليمني لإلصالح وانضمامهم إلى المؤتمر الشعبي العام   
بمديريتي العرش ورداع بمحافظة البيضاء.

وجاء انضمام األعضاء إلى المؤتمر الشعبي العام إثر ما وصفوه بتخبط أحزاب اللقاء المشترك وانقالب 
تجمع اإلصالح على مبادئه وأهدافه وتبنيه مواقف مشبوهة على حساب تاريخ اإلصالح ونضاله الوطني .

وفيما يقدم رئيس الجمهورية المبادرات تلو المبادرات استجابًة لمطالب أحزاب اللقاء المشترك، ال يزال 
موقف األخير يتجه نحو الدعوات للفوضى واالنقالب على الشرعية الدستورية والعملية الديمقراطية .

كما استقال قادة من الحزب االشتراكي اليمني ومجلس التضامن وذلك احتجاجًا على الممارسات االجرامية 
التي  تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك وتبني العنف والفوضى  لإلضرار بالوطن واالنقالب علىالشرعية 

الدستورية..

»الميثاق« تنشر فيما يلي أسماء المنضمين من  
التجمع اليمني لإلصالح إلى المؤتمر الشعبي العام  

في محافظة البيضاء:

قيادي اشتراكي بإب 
ينضم للمؤتمر

قدم األخ نجيب محمد صالح   
السريحي عضو قيادة الحزب 
االشتراكي- سابقًا- بمديرية ريف 
إب استقالته م��ن ال��ح��زب نتيجة 
السياسة الهمجية للحزب في إطار 

تكتل اللقاء المشترك.
كما أعلن السريحي في الوقت 
ذات��ه انضمامه للمؤتمر الشعبي 
العام انطالقًا من قناعته الوثيقة 
بهذا التنظيم السياسي »المؤتمر« 
الذي يقود مسيرة التحوالت الوطنية 

والديمقراطية والسياسية.
ودان عضو ق��ي��ادة االشتراكي 
سابقًا بالدائرة )84( محافظة إب- 
في رسالة االستقالة- كافة أعمال 
التحريض والتخريب التي يقودها 
ما يسمى باللقاء المشترك لتقويض 
مسيرة التنمية والبناء والتحديث 
التي يقودها المؤتمر الشعبي العام 
وك��ل قواعده وقياداته الوطنية 

المخلصة.
م��ن جهة ثانية انضم الشيخ/ 
حسين ناجي الغزي واخوانه إلى 
أن  بعد  لعام  ا الشعبي  المؤتمر 

قدموا استقاالتهم من الحزب 
االشتراكي.

استقالة نائب رئيس مجلس التضامن احتجاجًا 
على اعتداءات المشترك ألبناء ظليمة

استقالة إصالحيين احتجاجًا على 
نزوع حزبهم نحو العنف

أع��ل��ن نائب   
رئ������ي������س 
م���ج���ل���س 
لوطني  ا لتضامن  ا
ال���ش���ي���خ ي��ح��ي��ى 
مجاهد أبو شوارب 
اس��ت��ق��ال��ت��ه من 
مجلس التضامن 
اح��ت��ج��اج��ًا على 
عناصر  ق��ي��ام 
اللقاء المشترك 
وم�����ج�����ل�����س 
التضامن بأعمال 
ب��ل��ط��ج��ة ن��ت��ج 
عنها إصابة عدد 
طنين  ا لمو ا م��ن 
م���ن أب���ن���اء ح��ب��ور 
فظة  محا  - ظليمة
عمران- الذين كانوا 
متوجهين السبت إلى 
مدينة عمران لحضور 
المهرجان الجماهيري 
الكبير تأييدًا لمبادرة 
ف��خ��ام��ة األخ علي 
ع���ب���داهلل ص��ال��ح- 
ية  ر لجمهو ا ئيس  ر
رئ���ي���س ال��م��ؤت��م��ر 

الشعبي 
التي أعلنها  العام- 
في المؤتمر الوطني 
ال��ع��ام وال��ش��رع��ي��ة 
الدستورية واألم��ن 
واالستقرار والوحدة 
للفوضى  ورفضهم 

وال����ت����خ����ري����ب 
واالن��ق��الب على 

الديمقراطية. 
وع���ب���ر ال��ش��ي��خ 
أبو  يحيى مجاهد 
شوارب في تصريح 
ل�)سبتمبرنت( عن 
يد  لشد ا ه  ر ستنكا ا
لكبير  ا نه  ستهجا ا و
لتلك ال��م��م��ارس��ات 
التي تستهدف الوطن 
والثورة والجمهورية 
والوحدة، هذا وكان 
علي  يحيى  لشيخ  ا
ناصر شويط عضو 
ال��ش��ورى  مجلس 
بمجلس التضامن 
والشيخ  الوطني 
هاني محمد علي 
أبو شوارب عضو 
سيسية  لتأ ا للجنة  ا
من  لتضا ا لمجلس 
قد قدما استقالتهيما 
من المجلس احتجاجًا 
ع���ل���ى األس���ال���ي���ب 
الملتوية التي تقوم 

بها قيادة المجلس

أع���ل���ن ع����ش����رات م��ن   
المنتمين لحزب االصالح 
استقاالتهم من التجمع 
احتجاجًا على ما وصفوه بتدليس 
وأكاذيب حزبهم وتوظيفه لخدمة 
أه���داف شخصية على حساب 
تاريخ الحزب ونضاله الوطني 
في الدفاع عن الثورة والجمهورية 

والوحدة.
وقالت مصادر محلية بمحافظة 
عمران ل�»المؤتمرنت«: إن أعضاء 
اإلصالح الذين أعلنوا استقاالتهم 
في مهرجان جماهيري السبت 
اس��ت��ن��ك��روا ب��ش��دة م��ا وصفوه 
يقوم  لتي  ا لبلطجة  ا ل  عما بأ

ونزوعهم  أعضاء حزبهم  بها 
نحو العنف والتخريب وتزييف 
الحقائق، مؤكدين رفضهم لحملة 
التضليل والتشويه التي يتزعمها 
حزب التجمع اليمني لإلصالح 

بهدف اإلساءة للوطن وللشعب.
وأعلنوا تأييدهم لمبادرة رئيس 
لخميس  ا لمعلنة  ا لجمهورية  ا
ل��ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��ام السياسي 
معتبريها مخرجًا لجميع المشاكل 
ومرضية لجميع االطراف. هذا وقد 
أعلنوا استقاالتهم في مهرجان 
جماهيري كبير ُأقيم في محافظة 
عمران تأييدًا لمبادرة الرئيس 

علي عبداهلل صالح.

الزرانيق يدعون الجميع لاللتفاف 
حول مبادرة رئيس الجمهورية

قبيلة   أك����دت 
ال���زران���ي���ق- 
الطرف اليماني- وقوفها 
مع م��ب��ادرة فخامة األخ 
ع��ل��ي ع���ب���داهلل ص��ال��ح 
رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
لفتنة  ا لوطن  ا لتجنيب 
ببعض  عصفت  ل��ت��ي  ا
ال���دول العربية، وأك��د 

بيان ص��ادر ع��ن قبيلة 
ال��زران��ي��ق وقوفهم مع 
الحوار الوطني، ودعوا 
كافة األحزاب السياسية 
ب��م��خ��ت��ل��ف أط��ي��اف��ه��ا 
إل����ى ت��ح��ك��ي��م ال��ع��ق��ل 
واالصطفاف صفًا واحدًا 
تجاه المبادرة الوطنية 

لرئيس الجمهورية . 

قبائل الجوف تؤكد تأييدها 
لمبادرات الرئيس

أك��دت قبيلة بني   
نوف أده��م وأهالي 
مديرية المصلوب محافظة الجوف التأييد 
الكامل لمبادرات األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية المتتالية التي يقدمها من أجل المصلحة 

الوطنية العليا.
وقال بيان صادر عن القبيلة بمحافظة الجوف: نعلن 
وقوفنا صفًا واحدًا مع قائد المسيرة ومحقق الوحدة وصانع 
اإلنجازات، ونهيب بإخواننا في أحزاب المعارضة سرعة االستجابة 
للمبادرات، وندعوهم إلى تحكيم العقل وتقديم المصلحة الوطنية على 

جميع المصالح الذاتية والحزبية الضيقة.

بون افتراءات أبواق المشترك أعضاء المؤتمر بإب يكذِّ
كذبت عدد من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام   

بمحافظة إب اف��ت��راءات القناة المزعومة ب�»سهيل« 
واألخبار التي تفيد استقالتهم من المؤتمر.

وق��ال ك��ل م��ن ع��ادل عبدالعزيز 
الحبيشي عضو محلي محافظة إب، ومحمد محمد معوضة 

رئىس فرع المؤتمر بالدائرة )92( مديرية المخادر، ومحمد 
حمود حارث رئىس الفرع بالدائرة )98( مديرية العدين، 

وعبداللطيف محمد المعلمي مدير األوقاف بالمحافظة أن ما 
نشرته هذه القناة ال أساس له من الصحة وزيف يضاف إلى موسوعة 

أكاذيبهم السياسية.
وأوضحوا أن نشر تلك األخبار الكاذبة التي لجأت إليها أبواق المشترك يأتي 

في متابعة إفالسهم السياسي المعهود.
مؤكدين أنهم يحتفظون بحقهم في مقاضاة هذه األبواق ووضع حد 
لتلك المهازل المشتركية واألكاذيب التي تلصقها بأبناء الوطن الشرفاء.


