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ورفع المشاركون في المسيرة 
السلطة  قيادة  تقدمها  لتي  ا
المحلية وق��ي��ادات ف��روع عدد 
من األحزاب ومنظمات المجتمع 
ال��م��دن��ي وع��ل��م��اء ومثقفين 
ومشائخ ووجهاء, رفعوا علم 
الجمهورية اليمنية وصور رئيس 
الجمهورية والفتات كتب عليها 
شعارات تؤيد المبادرة الرئاسية 
وتدعو القوى السياسية إلى 
تحكيم العقل والمنطق و انتهاج 
الحوارللخروج من األزمة الراهنة 
بما يجنب ال��وط��ن اإلن���زالق 
إلى الفتنة وص��ون مكتسباته 

ووحدته وسلمه االجتماعي.
وف��ي س��اح��ة تجمع المسيرة 
بوسط المحافظة أقيم مهرجان 
جماهيري, تحدث فيه محافظ 
الحديدة أك��رم عبداهلل عطية 
كلمة أكد فيها أن أبناء محافظة 

الحديدة يقفون صفًا واحدًا مع 
المبادرات التي أعلنها فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية والتي تدعم وحدة 
الصف الوطني وتحافظ على 
المنجزات والمكتسبات الوطنية 

العظيمة.
وأش����ار إل���ى أن ال��م��ب��ادرات 
رئيس  فخامة  قدمها  ل��ت��ي  ا
الجمهورية للشعب كشفت عن 
الحكمة اليمانية التي اتصف 
كل  ف��ي  لقائد  ا بها  ويتصف 
األزم��ات التي تواجه الوطن..

ودع��ا محافظ الحديدة أحزاب 
المعارضة إلى إعادة النظر في 
موقفها المتصلب والتجاوب مع 
المبادرات الرئاسية وأن يحكموا 
العقل والمنطق ويغلبوا مصلحة 
الوطن العليا على مادونها من 

مصالح .
وأه������اب ب��ك��اف��ة األح�����زاب 
صة  لفر ا يت  بتفو سية  لسيا ا
على المغرضين وإحباط أية 
م��خ��ط��ط��ات ت��أم��ري��ة تسعى 
لتقويض استقرار اليمن وتدمير 
مكتسباته وج��ره إل��ى براثين 

الصراعات و التشرذم .
وش��دد المحافظ عطية على 
أهمية اللجوء إلى الحوار باعتباره 
الوسيلة المثلى لمعالجة قضايا 
الوطن والسبيل الوحيد للخروج 
من هذا المنعطف الذي تعيشه 
بالدنا الغالية دون المساس 
بالمكاسب والمنجزات الوطنية.

وح��ي��ا محافظ ال��ح��دي��دة هذا 
لغفير  ا ي  هير لجما ا لحشد  ا
م��ن أب��ن��اء ال��ح��دي��دة ال��ذي��ن 
توافدوا من مختلف مديريات 
المحافظة للمشاركة في هذا 

المهرجان تعبيرًا عن تأييدهم 
مة  فخا درة  لمبا ركتهم  ومبا
رئيس الجمهورية التي أعلنها 
لعام  ا الوطني  المؤتمر  ف��ي 
بهدف تطوير النظام السياسي 
ودعمهم للحوار الوطني الشامل 
ورفض الفوضى والعنف والفتن 
واإلن���ق���الب ع��ل��ى الشرعية 

الدستورية.
تخلل المهرجان إلقاء العديد 
نالت  الشعرية  القصائد  من 

استحسان الجميع. 

شهدت مدينة الحديدة الخميس الماضي مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها مئات اآلالف من مختلف الشرائح االجتماعية إلعالن 
تأييد ومباركة أبناء المحافظة لمبادرة رئيس الجمهورية التي أعلنها في المؤتمر الوطني العام بهدف تطوير النظام السياسي وكذا 

دعمهم للحوار الوطني الشامل ورفض الفوضى والعنف والفتن واالنقالب على الشرعية الدستورية.

عطية: التمترس خلف االعتصامات 
ســيزيد الوضــع ســوءًا
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أصيب 16شخصًا من أنصار المؤتمر الشعبي 
العام بجروح جراء اعتداء بالطجة من أحزاب 
المشاركين في  اعترضوا  الذين  المشترك 
المسيرة الجماهيرية الحاشدة عقب خروجهم 

من المسيرة.
وأكد مصدر محلي أن المؤتمر الشعبي العام أعطى 
توجيهات ألنصاره بإقامة المسيرة بعيدًا عن مكان 
اعتصام احزاب المشترك بمسافة 4كم حرصًا منه على 

عدم حدوث أي احتكاكات بين الطرفين.
وأض��اف أن المشاركين في المسيرة الجماهيرية 
الحاشدة فوجئوا بقيام معتصمين منتمين لحزب التجمع 
اليمني لالصالح بمواجهتهم إلى الطريق العام عقب 
انتهاء المسيرة واالعتداء عليهم مما ادى إلى إصابة 

16شخصًا من أنصار المؤتمر .
وأشار المصدر إلى أن بالطجة اإلصالح قاموا بمهاجمة 
أعضاء المؤتمر ورشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة 

وتكسير السيارات التي تحمل االعالم الوطنية وصورًا 
لفخامة رئيس الجمهورية علي عبد اهلل صالح.

وحول وفاة شخص قال المصدر إن المتوفى هو أحد 
أعضاء المؤتمر الشعبي العام توفي في حادث سير في 

شارع الخمسين بعد خروجه من المسيرة.
وأك��د المصدر أن ماتبثه وسائل إع��الم المشترك 
والموالية لها هو محاولة للتشويش على تلك المسيرة 
المليونية التي أكدت وقوف أبناء محافظة الحديدة مع 
االمن واالستقرار ورفضهم للفوضى والعنف والتخريب 
ومساندتهم للشرعية الدستورية ورفض االنقالب 

عليها.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام حمود عباد أن ما أوردته قناة سهيل مجرد مزاعم 
وأنه لم يكن موجودًا أثناء اإلعتداءات التي قام بها 
بالطجة المشترك ضد أنصار المؤتمر وأنه كان قد 

غادر المسيرة.

إصابة 16مؤتمريًا في اعتداء لبالطجة المشترك في الحديدة 

أبناء الحديدة يتعهدون بإسقاط املؤامرة

هذا وقد صدر في ختام المهرجان بيان القاه عبدالرحمن 
خرجين نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة تضمن تأكيد 
أبناء محافظة الحديدة من مختلف الفعاليات السياسية 
واإلجتماعية والمحلية رجااًل ونساًء اصطفافهم خلف فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية ومباركتهم 
الصادقة  تطلعاته  التي عكست  الشجاعة  لمبادراته 
والمخلصة لمستقبل أفضل لليمن تتكافأ فيه فرص أبنائه 

جميعًا بكافة الحقوق المدنية المكفولة شرعيًا ودستوريًا.
وأكد البيان أن أبناء محافظة الحديدة يعلنون مباركتهم 
للمبادرات الرئاسية لتطوير النظام السياسي واالنتخابي 
وتحقيق التوافق الوطني لالنتقال إلى حكم محلي كامل 
الصالحيات في إطار أقاليم تستوعب البعد الجغرافي 
واالقتصادي وإلعادة صياغة الدستور وترسيخ مقومات 
الحكم البرلماني وتعزيز الممارسة الديمقراطية بما يسهم 
في التخفيف من الفقر والبطالة والنهوض بالتعليم في كافة 

مستوياته، واستنكر المشاركون مظاهر الفوضى والعنف 
واقالق السكنية العامة وتعطيل مصالح المواطنين وزعزعة 

امن البالد واستقراره.
وأكدوا رفضهم للدعوات التحريضية الحزاب اللقاء المشترك 
والتمترس خلف شعارات براقة لجر شعبنا إلى أتون فتنة 
عمياء اليستفيد منها سوى أعداء األمة والساعين لزعزعة 
األمن واالستقرار والمتربصين بمستقبل اليمن والطامعين 

في خيراته وثرواته.
ودعا البيان كافة العقالء والمستنيرين إلى الوقوف بحزم 
وتحديد موقف واض��ح من تلك الممارسات الفوضوية 
واإلس��اءات المشتركية التي تجاوزت كل القيم الدينية 
والوطنية األصيلة لشعبنا األبي الذي يأبى اإلنزالق إلى 
مستويات منحطة تتنافى مع ثقافته وقيمه وإخالقياته 
النبيلة.. وأكد ابناء الحديدة تمسكهم بالخيار الديمقراطي 
الذي يكفل التبادل السلمي للسلطة أما اإلنقالب على 

الشرعية الدستورية فلن يجر البالد إال إلى الدمار الشامل.
ودعا البيان كافة األحزاب والتنظيمات السياسية العودة 
إلى طاولة الحوار الشامل بما يكفل الحفاظ على وحدة 
الوطن وأمنه واستقراره وتجنيبه االن��زالق نحو العنف 
والفتن والتأكيد على رفض كافة أشكال العنف والتخريب 
وأعمال الشغب والفوضى أو مصادرة حقوق المعتصمين من 
الشباب المستقلين والحرص على تلبية مطالبهم الحقوقية 

المشروعة وفقًا للدستور والقانون.
كما دعا البيان أصحاب الفضيلة العلماء إلى اإلضطالع 
بدورهم في توعية أبناء المجتمع بأهمية تحكيم لغة العقل 

وعدم االنجرار إلى الفوضى والفتنة .
حضر المهرجان أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن 
أحمد الهيج ووكالء المحافظة والوكالء المساعدون وأعضاء 
الهيئة اإلدارية للمجلس المحلي وأعضاء المجالس المحلية 

بالمديريات وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.

في البيان الختامي:

نرفض البذاءات والتمترس خلف الشعارات الكاذبة

قبائل الطويلة يتعهدون بالتصدي 
ألعمال الفوضى والتخريب

ت��ع��ه��د م��ش��ائ��خ 
ووج���ه���اء وأع���ي���ان 
وم��واط��ن��و قبائل 
الطويلة  م��دي��ري��ة 
بمحافظة المحويت بالتصدي 
لكل أعمال وأنشطة التحريض 
وال��ف��وض��ى التي تحشد لها 
أحزاب اللقاء المشترك والقوى 
الضالة والناقمة على اليمن 
ومنجزاته ورفض كل الدعوات 
واألباطيل الممقوتة والحاقدة 
ال��ت��ي ت��دع��و إل��ي��ه��ا اح���زاب 
ال��وط��ن إلى  المشترك لجر 
مستنقع الفوضى والعبث من 
خالل االعتصامات والتجمهرات 
المريبة والمرفوضة والتي من 

شأنها ان تثير الفوضى والفتنة 
وت��خ��ل ب��األم��ن واالس��ت��ق��رار 
وتعطل التنمية وتدخل في 
دوامة من الصراعات والفوضى 
تحت أي مسمى من المسميات.
وأع���رب االج��ت��م��اع القبلي 
ال��م��وس��ع لمشائخ ووج��ه��اء 
وم��واط��ن��ي قبائل مديرية 
الطويلة وال��ذي عقد السبت 
عن تأييدهم الكامل لمبادرة 
ل��رئ��ي��س علي عبد  ا فخامة 
اهلل صالح والتي اعلنها أمام 
المؤتمر الوطني العام وطالبوا 
السياسية  االح����زاب  جميع 
وال��ق��وى الوطنية في البالد 

وفي مقدمتهم أح��زاب اللقاء 
المشترك ال��ى القبول بهذه 
بكونها  ييدها  وتأ درة  لمبا ا
تمثل مخرجًا للبالد من أزماتها 

الراهنة.
واصدر المشاركون في اللقاء 
بيانا جماهيريا مهمًا دعوا فيه 
جميع أب��ن��اء ال��وط��ن اليمني 
الواحد إل��ى التالحم والتآزر 
واالصطفاف الشامل لما من 
شأنه إفشال كل مخططات 
ال��ت��آم��ر وأع���م���ال الفوضى 
ونزعات الفتنة وحماية مكاسب 
الوطن وانجازاته من التدمير 

والهتك والعبث.

مسلحون يتبعون النائب حسن 
عنان ينضمون لمعتصمي اب  

أك��د شهود عيان في محافظة 
إب أن عناصر مسلحة انضمت إلى 
اعتصام أحزاب اللقاء المشترك في 
خليج سرت .وحسب الشهود فان 
ع��ددًا من العناصر المسلحة تتبع النائب 
البرلماني حسن علي عبداهلل ناشرعنان 
انضمت إل��ى صفوف المعتصمين بحجة 
إل��ى أن جميع تلك  حمايتهم ،مشيرين 

العناصر تنتمي لحزب اإلصالح .
ونقل شاهد عيان عن احد المعتصمين 
المنتمين لحزب اإلصالح أن النائب حسن 
عنان وعد المعتصمين بتزويدهم بأسلحة 
متنوعة في إط��ار مساع إصالحية إلثارة 

أعمال عنف وفوضى في المحافظة .


