
“الميثاق” - خاص
عقد صباح األربعاء اجتماع تنظيمي لقيادة 
فرع المؤتمر بمحافظة حضرموت الساحل 
مع قيادات ف��روع مديريات ب��روم وميفع 
وأرياف المكال وغيل باوزير والشحر والريدة 
وقصيعر والديس الشرقية برئاسة األخ / عوض 
عبد اهلل حاتم � وكيل محافظة حضرموت لشؤون 
مديريات الساحل ، رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بحضرموت الساحل ، وقد ناقش االجتماع 
جملة من القضايا التنظيمية والسياسية في الوطن 

والمحافظة .
وأشار األخ عوض حاتم إلى هذا االجتماع يأتي 
استكمااًل لخطة قيادة المحافظة بااللتقاء والنزول 
إلى كافة الفروع والمديريات وقد اجتمع األسبوع 
الماضي بقيادة الدائرة 141 و142 بمديرية مدينة 
المكال الطالعهم على قرارات وتوصيات اجتماع 
اللجنة الدائمة المنعقد في صنعاء الشهر الفائت 
واطلع األخ رئيس الفرع قيادات الفروع على األوضاع 
السياسية واألمنية والتنظيمية في المحافظة وعلى 
مستوى الوطن ..  وبعد ذلك تمت مناقشة محاضر 

ونقاط اللقاء التي جاءت على النحو اآلتي :
أوال : مناقشة التقرير الذي قدمه األخ المناضل 
/ عبد ربه منصور هادئ � نائب رئيس الجمهورية  
النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام � األمين 
العام في اجتماع اللجنة الدائمة والذي شرح عملية 
الحوار والمبادرات التي قدمها المؤتمر مع أحزاب 
اللقاء المشترك ومنها المبادرة األخيرة التي قدمها 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
� رئيس المؤتمر الشعبي العام في اللقاء الوطني 
الموسع الذي عقد في صنعاء والتي جاءت استجابة 
للمتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 
تعيشها بالدنا وشملت المبادرة إعداد دستور جديد 
واالنتقال إلى النظام البرلماني ونقل كافة صالحيات 
الرئيس إلى الحكومة وإنشاء حكم محلي واسع 

الصالحيات وإنشاء أقاليم على أسس اقتصادية 
وجغرافية وتشكيل حكومة ائتالف وطني وصياغة 
قانون انتخابات جديد يقوم على أساس القائمة 
النسبية.. وهذه المبادرة الخيرة -لألسف- رفضت من 
قبل أحزاب اللقاء المشترك رفضًا قاطعًا مما ادخل 
البالد في حالة فوضى واحتراب وفوتت على الوطن 

وعلى نفسها فرصة عظيمة كانت ستسهم في 
استقرار الوضع وتأسيس لحكم ديمقراطي سلمي .
ثانيًا : متابعة توصيات وقرارات اللجنة الدائمة 
من تمسكها بالشرعية الدستورية والقانونية التي 
يمثلها األخ الرئيس كرئيس منتخب من قبل الشعب 
في انتخابات نزيهة وشهد لها العالم وتنتهي فترة 

واليته عام 2013م وكذلك قرار اللجنة الدائمة 
بحصر األعضاء والقيادات التي قدمت استقالتها 
من المؤتمر الشعبي العام وفصلها من المؤتمر مع 
محاورة ومناقشة األعضاء الذين مورس ضدهم 

العنف واإلكراه .
ثالثًا : مناقشة قرار تشكيل اللجان الشعبية على 
مستوى المحافظة والمديريات واألحياء ورفض أي 
مجلس قام على أساس حزبي وسياسي ورفض 
التعامل مع اللجان التي لم تنسق مع السلطة 
المحلية أو التي حاولت تجاوز السلطة المحلية أو 
التي أرادت ان تقوم مقام السلطة المحلية واألجهزة 
األمنية وتحميل هؤالء األف��راد والشخصيات كل 
النتائج التي تضر باألمن العام للمحافظة وللمواطن 

 .
رابعًا : المطالبة بتفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر 
الشعبي العام في المحافظة وف��روع المديريات 
واإلشادة بدور المؤتمر الشعبي العام صانع التاريخ 
واإلن��ج��ازات التنموية والديمقراطية والمؤسس 

للدولة الحديثة والعصرية .
وبعد ذلك تم االستماع إلى مالحظات وآراء اإلخوة 
القيادات في الفروع والمديريات وقد خرج االجتماع 
بعدة قرارات وتوصيات تسهم في تطوير العمل 
لعام  ا الشعبي  للمؤتمر  والسياسي  لتنظيمي  ا

بالمحافظة والمديريات .
حضر االجتماع األخ / محمد احمد بامقداد العكبري 
� نائب رئيس الفرع واألخت أسوان سالم بن حويل 
� رئيسة القطاع النسوي بالمحافظة والدكتور عبد 
اهلل الخالقي � مسؤول النشاط السياسي بالمحافظة 
واألخ / عبد السالم عبد اهلل باعبود � رئيس دائرة 
الشباب والطالب واألخ / محمد سالم باهبري � رئيس 
دائرة الخدمات واألخ / احمد اسكندر محسن � رئيس 
قطاع الرقابة والتفتيش بالمحافظة واألخ / سعيد 
باوزير � رئيس اللجنة التربوية بالمحافظة وقيادة 

الفروع بالمديريات .
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مؤتمر جامعة حضرموت 
يوجه باستبدال المستقيلين

 شكل فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة حضرموت لجنة 
للنظر في من قدموا استقاالتهم وسرعة استبدالهم من كان 

لديه منصب تنظيمي سواًء في قيادة الفرع أو فروع الكليات.
وفي االجتماع الذي رأسه الدكتور عبداهلل الخالقي رئيس الفرع 
األربعاء الماضي أكد مؤتمريو جامعة حضرموت وقوفهم الدائم 
الى جانب الشرعية الدستورية ووفائهم للقيادة السياسية ممثلة 

بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وتأييدهم لكافة مبادراته الوطنية التي قدمها للخروج 

بالبالد من األزمة.
مجددين تمسكهم بالحوار كوسيلة مثلى ونجاعة لمواجهة 

التحديات التي يواجهها الوطن.
وأش��اد مؤتمر جامعة حضرموت بالمواقف المشرفة 
والشجاعة التي تجسدها الجماهير اليمنية الحاشدة في 
مختلف المحافظات والصورة الوفية التي ترسمها الماليين 
من أنصار الشرعية رفضًا للفوضي والتخريب واالنقالب 

على الديمقراطية.
س����ي����ر ووقف فرع المؤتمر على الدور الذي يجب أن يضطلع به إلنجاح 

العملية الدراسية في جامعة حضرموت والوقوف بقوة الى جانب رئاسة 
الجامعة لمواجهة التحديات التي قد تواجه العملية الدراسية.

هذا وكان االجتماع قد استعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة في دورتها 
الرابعة وما اتخذته من مواقف داعمة لألمن واالستقرار.

مؤتمريو جامعة عدن يؤكدون وقوفهم 
مع الشرعية الدستورية

 أكدت قيادة وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن وقوفهم مع 
الشرعية الدستورية والقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة األخ علي عبداهلل 

صالح رئيس الجمهورية-رئيس المؤتمر الشعبي العام.
ودان اجتماع عقده فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن الخميس الماضي برئاسة 
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الفرع األعمال الخارجة عن القانون التي 

يمارسها بالطجة أحزاب اللقاء المشترك.
االجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية وقيادة الفرع وقيادات 

فروع الكليات ناقش جملة من القضايا التنظيمية والسياسية والتعليمية.

الحاوري يلتقي بالتكوينات 
التنظيمية بمديرية همدان

 »الميثاق«:
 أكد المشاركون 
ف����ي االج���ت���م���اع 
التنظيمي للقيادات 
لمختلفة  ا ت  ينا لتكو ا و
ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي 
العام بمديرية همدان 
على  ء  صنعا فظة  محا
قفهم  ا بمو تمسكهم 
ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ؤي��دة 
ية  ر ستو لد ا عية  للشر
ورف���ض���ه���م ال��ق��اط��ع 
االنقالبية  للمؤامرات 
ع��ل��ى ال��ش��رع��ي��ة التي 
تقوم بها أح��زاب اللقاء 

المشترك .
وفي االجتماع اطلع األخ محمد يحيى الحاوري رئيس الفرع 
الحاضرين على آخر المستجدات التي تشهدها الساحة وحثهم 
على االضطالع بالمهام واألعمال المناطة بهم.. وتفعيل العمل 

التنظيمي بشكل يتواكب مع ما تتطلبه المرحلة.
معبرًا عن شكره وتقديره لكل الجهود التي يقوم بها أبناء 
مديرية همدان من أجل مساندة الشرعية الدستورية القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية.

مؤتمر نهم يشكل لجانًا شعبية لحفظ أمن المديرية
 استنكر االجتماع التنظيمي ألعضاء وقيادة المؤتمر بمديرية نهم محافظة صنعاء االعتداء على 

الوساطة القبلية من قبائل سنحان وبالد الروس وبني بهلول من قبل جنود الفرقة األولى مدرع.
واعتبر فرع المؤتمر بنهم القيادات التنظيمية والتنفيذية والشخصيات االجتماعية المؤتمرية لجانًا 

شعبية للمديرية للحفاظ على أمنها واستقرارها وتجنيبها المهاترات السياسية.
وأكد المجتمعون على أهمية رفع وتيرة العمل التنظيمي وتكاتف الجهود الوطنية في المديرية والعمل 

بصورة مستمرة في التوعية وتوضيح وتكذيب االشاعات واألكاذيب التي تبثها أحزاب المشترك.
وجدد المؤتمريون عهدهم ووالءهم للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية رئيس المؤتمر والوقوف ضد من يحاول المساس بأمن الوطن واالساءة لمنجزاته العمالقة.

 استهجن مصدر مسئول بالمؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة تعز تلك 
االدع���اءات الزائفة التي تنشرها 
أبواق المشترك ومنشورات بساحة الحرية 

-تعز.
وأك���د المصدر أن م��زع��وم ث��ورة 
الشباب ليست سلمية وإنما تخريبية 
دموية إذ أن الثورات ال تقوم على 
الكذب والخداع وال على االدع��اءات 
التي ما أنزل اهلل بها من سلطان.. 

وأن تحريض المشترك للعامة واستنفاره 
لمثيري الشغب ومنحهم صفات المناضلين 
وألقاب البطولة والنضال كذبًا وزورًا تسبب 
بسقوط كثير من األبرياء.. وقال المصدر: 
البلطجي ومن يؤسس لحرب أهلية هو من 
يدعو الناس الى العصيان المدني ويرهبهم 
بالقوة والتهديد ومن يعمد الى تعطيل 
الحياة وافراع اآلمنين وممارسة الفوضى 
على نطاق واسع.. والتجارب والمشاهدات 
اليومية تؤكد وتدل على ذلك من خالل ما 

يمارس واقعًا من قبل أولئك البالطجة.

وأض��اف : يا هؤالء إن تعز مدينة العلم 
والعلماء وهي أرض العطاء والنقاء وهي 
مداد قلوبنا وعشقنا األبدي الدائم فلماذا 
تريدون قتلها وتلويث هوائها والعبث بأمنها 
واالساءة الى أبنائها.. تعز لن تكون إاّل نقية 
كنقاء قلوب أبنائها وبهاء هوائها وسمائها 
وطهر ترابها.. ستبقى تعز ساحة للسالم 
ال للبلطجية.. أما الشغب وقطع الطرقات 
وإشعال الحرائق وتعطيل الحياة ليس نضااًل 

سلميًا إاّل بنظر المشترك.

مؤتمر حضرموت الساحل يناقش آليات تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة

التأكيد على التمسك بالشرعية الدستورية  للرئيس املنتخب من قبل الشعب
تشكيل لجان شعبية على مستوى المحافظة والمديريات 

واألحيــاء ورفض أي مجلس قام على أسـاس حــزبي

مصدر مؤتمري بتعز يستنكر افتراءات المشترك

 استنكرت قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني بمحافظة مأرب أعمال العنف 
والتخريب التي تستهدف المنشآت العامة 
والمصالح الوطنية وأعمال التقطعات 
التي مارستها ميليشيات المشترك والقاعدة 
لقاطرات الغاز وضرب المحوالت الكهربائية.. 
مؤكدة أن تلك الممارسات ال تدل إطالقًا على 
ممارسات سياسية ديمقراطية بقدر ما تؤكد 
العجز والفشل الذريع لسياسة وخطط أولئك 
المتآمرين واالنقالبيين التي لم تحصل على 

التأييد المحلي وال��دول بقدر ما حصلت على 
االنتقاد واالستنكار والتأكيد على ضرورة العودة 

الى الحوار واالساليب الديمقراطية السلمية.
وعبر اعضاء وق��ي��ادات المؤتمر التحالف 
بمديريات »مجزر وماهيلة وجبل مراد وبدبدة 
وخريب القراميش وآل زبع الجدعان ورغوان« 
عن رفضهم القاطع لكل تلك الممارسات 
واألساليب الفوضوية.. مجددين عهدهم 
ووالءهم للشرعية الدستورية والقيادة الوطنية 
وتمسكهم بالديمقراطية كبديل وحيد للتداول 

السلمي للسلطة دون مساومات أو تنازالت 
وأثنت أح��زاب التحالف بمأرب على المواقف 
البطولية والشجاعة ألبناء القوات المسلحة 
واألم���ن وال��ش��رف��اء المرابطين ف��ي مختلف 
المواقع للذود عن مكتسبات الوطن والتصدي 

لإلرهابيين والخونة والمجرمين.
مشيدين في الوقت ذاته بالمواقف الوطنية 
وحالة االصطفاف لمشائخ وأع��ي��ان وأبناء 

محافظة مأرب المساندة للشرعية الدستورية

أحزاب التحالف بمأرب تستنكر اعتــــداء المشترك
 على المنشآت العامة 

 هل يعقل أن يتحول االعالم الى أدوات 
للتدليس والتغرير على كل شيء وفي 
كل شيء حتى لو كان ذلك بمخالفة 
الشرائع السماوية واالنسانية مثلما يراه ويسمعه 
الشعب لواقع مرّ تفرضه أحزاب اللقاء المشترك 
الفعال لم يسبقهم بها أح��د من العالمين، 
فإلى جانب استخدام كافة الوسائل المشروعة 
والمحرمة زجَّ بالنساء واالطفال والشيوخ الى 
مسارح اعتصاماتهم وحشودهم وهباتهم كرًا 
وفرًا على االماكن والشوارع والساحات العامة.. 
الخ، وكل ذلك للضغط على الرأي العام والتأثير 
على الشباب حتى يشوشوا على ارادت��ه��م 
ويبقوهم مشتتين.. وفي الوقت الذي تسعى 
احزاب اللقاء المشترك بكرة وعشيًا سرًا وعالنية 
داخليًا وخارجيًا الى تفكيك الدولة والغاء كافة 
السلطات لتحل محلها، نسأل اهلل ان يجنب الوطن 
وابناءه فتن وشر هذه االحزاب وأن يلهم الشباب 
الى التعاطي مع قضايا الوطن وتصرفات هذه 
االحزاب بموضوعية ولهم أن يتعظوا بالحقائق 
التي تجرم كل تلك التصرفات التي يقوم بها 

المشترك والمتمثلة في اآلتي :
- كانت مشيئة اهلل بأن اليكون االنسان مخلدًا 
وانما تسير حياته بالتعاقب جياًل بعد جيل، وفي 
ثالث مراحل تبدأ بالوهن وهي الطفولة والنمو 
حتى بلوغ سن الرشد ثم القوة والشدة وهي 

الشباب.
واخيرًا يصيبه الوهن والشيخوخة واعتبار 
المرحلة االولى من أهم المراحل التي تتطلب 
الرعاية والتنشئة السليمة بعيدًا عن العنف 
واالحقاد باعتبار ان العقل لم ينضج ويكتمل 
نموه ليتحمل الصعاب وتكتمل البصيرة، ولذلك 
فالشرائع السماوية التكلف الطفل بالعبادات 
الشاقة كالجهاد او الصيام بل ان القلم مرفوع 
عن الطفل حتى يبلغ واعتبار االسرة مسئولة عن 
التنشئة السليمة، ومثل ذلك توافقت التشريعات 
لعنف  ا تحرم  لتي  ا االنسانية  والمعاهدات 
واستخدام االطفال في األعمال وتحزيبهم.. الخ، 
ولم يحدث في التاريخ مثل تلك التصرفات اللهم 
بعض الوقائع والتي منها مافعله المشركون في 
غزوة حنين لحكمة رآها زعماؤهم بان يضمنوا 
بقاء الرجال يقاتلون بوتيرة عالية ودون تقهقر.

-ال أحد ينكر بان المؤتمر الشعبي العام وبقيادة 
رمز االمة فخامة رئيس الجمهورية هو من صمم 
على توحيد التعليم وتحريم ومنع المدارس 
»الحزبية« التي حولت الشباب الى حمم لنيران 
الفتن كما كان في التدريس الحزبي على نظرية 
»لينين« تحت مسمى »شباب أشيد« التابع 
للحزب االشتراكي وشباب الفتية الذي درس في 
المعاهد العلمية التي كانت تتبع االصالح والذي 
يمارسها بشكل خفي تحت مسميات متعددة 
والى اليوم، فقد قام الحوثي وانصاره ومؤيدوه 
على التدريس الحزبي وفرض مناهج لخرافات 
اشخاص بداًل عن مناهج الدولة.. الخ، ولوال نصر 
اهلل واصرار المؤتمر الشعبي العام لكان الشباب 
اليوم ينحر بعضهم بعضا، واما اللقاء المشترك 
وف��ي مقدمتهم ح��زب االص��الح فقد اي��د كل 
مايقوم به الحوثيون بل لقد اعلن تحالفه معهم.
- أل���م ت��ك��ن االح����زاب ق��د ن��م��ت وم��ارس��ت 
انشطتها حتى أصبحت قائمة بذاتها وذلك في 
ظل الدستور والشرعية الدستورية والدعم 
من موازنة الدولة رغم محاولتها المتكررة 
لشرعية  وا لديمقراطية  ا على  الن��ق��الب  ا
الدستورية والمشهد الذي ظهرت عليه اليوم 
بمنع االنتخابات النيابية مرة وبالتأجيل اخرى 
بتهييج الشارع حتى وصل االمر الى ما وصل 
اليه، والغريب ان تسعى تلك االحزاب »القلة« 
لمصادرة حق األغلبية وحزب األغلبية المؤتمر 
الشعبي العام وتبقي الشباب المستقل دون 
كيان ينظمهم وهذا ما دعا اليه فخامة رئيس 
الجمهورية بان يقوم الشباب بتنظيم انفسهم 
سياسيًا بتشكيل ح��زب لهم.. ما سيمكنهم 
من التمثيل في كافة سلطات الدولة باعتبار 
الديمقراطية التقوم إال على  التعددية الحزبية 

والسياسية.
وأخيرًا.. هل من مصلحة الوطن والشباب ان 
يفكك بنيان الدولة وتنهار سلطاتها وان يحرم 
االطفال والشباب من التعليم لثأر اليخدم 
إال اللقاء المشترك بمفرده، فهو من يتجمهر 
بعتاده وذراري��ه.. أما بقية الشعب فان خرجوا 
فقد تجنبوا النعرات الحزبية والطائفية وجنبوا 
االطفال والنساء ولم يعطلوا مرفقًا او عماًل.. 
فرحيلهم وحشودهم تتم في العطل كما انهم 
لم يستهدفوا مضايقة السكان والمارة أينما 
وجدوا ولم يجهزوا سجونًا خاصة بهم ولم يتقولوا 

على اآلخرين. وباهلل التوفيق..

#رئيس دائرة الشئون القانونية

الشباب.. 
واألحزاب

  ناصر  محمد العطـار  <

لجان مساندة الرئيس ترفض 
التدخالت في الشؤون الداخلية

أك�����دت ال��ل��ج��ان 
ة  ند لمسا لشعبية  ا
البرنامج االنتخابي 
لرئيس الجمهورية دعمها 
الكامل للدفاع عن الوحدة 
طية  ا يمقر لد ا و ليمنية  ا
 . . لعظيمة ا سبها  مكا و
ورفضها القاطع للتدخل 
ف��ي ال��ش��ؤون اليمنية، 
وأيدت في بيان  صادر عنها 
مبادرات رئيس الجمهورية 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي كونه 
الوسيلة المثلى للخروج 

من األزمة الراهنة.

وج���ددت وقوفها صفًا 
واحدًا الى جانب الشرعية 
ال��دس��ت��وري��ة وم���ع قائد 
لتي  ا لتنمية  ا ة  م��س��ي��ر
يقودها فخامة االخ علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة وال��رف��ض 
ت  مخططا لكل  طع  لقا ا
ومساعي التآمر والفوضى 

ألحزاب اللقاء المشترك.
ودع��ت اللجان الشعبية 
الجميع للحفاظ على امن 
واستقرار الوطن وسكينته 

العامة.

أبناء مبين بحجة: االنقالب على الشرعية 
الدستورية مرفوض قطعًا

 جدد أبناء مديرية مبين 
فضهم  ر ح��ج��ة  فظة  محا
المطلق لمحاولة االنقالب 
ع��ل��ى ال��ش��رع��ي��ة ال��دس��ت��وري��ة 
والديمقراطية وأعمال الفوضى 
والتخريب وقطع الطرقات واالعتداء 
ع��ل��ى ال��م��ص��ال��ح وال��م��ؤس��س��ات 

الحكومية.
 وأك��دوا في بيان صادر عن لقاء 
موسع ألبناء المديرية تأييدهم 
للشرعية الدستورية ومساندتهم 
ووقوفهم صفًا واح��دًا ال��ى جانب 
القيادة السياسية ومبادرته الوطنية.

 ودان أبناء مبين الهجمة االعالمية 

الشرسة التي تتعرض لها البالد 
وتصرفات احزاب اللقاء المشترك 
واعتداءاتهم على أعضاء المؤتمر 
وأبناء المديرية التي تتنافى مع 
القيم والمبادئ واالخالق اليمنية، 
كما دان��وا االع��ت��داء السافر على 
الوساطة القبلية من قبل مليشيات 
المشترك وط��الب جامعة االيمان 
وجنود الفرقة االولى مدرع الثالثاء 
الماضي.. وأك��د أعضاء ومناصرو 
مهم  ا لتز ا حجة  بمبين  تمر  لمؤ ا
بالحوار الوطني الجاد والمسؤول 
لتجاوز المشكالت والوصول السلمي 

للسلطة.

ج��دد  ق��ي��ادات وك��وادر 
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
وك��اف��ة أب��ن��اء ومشائخ 
وأعيان محافظة البيضاء العهد 
لألخ علي عبداهلل صالح رئيس 
تمر  لمؤ ا ئيس  ر ية  ر لجمهو ا
الشعبي العام بالوقوف صفًا 
واح����دًا ال��ى ج��ان��ب الشرعية 

الدستورية.
وقالوا في بيان لهم: إن أبناء 
البيضاء ي��درك��ون جيدًا حجم 
التآمرات التي يخطط المشترك 
لتنفيذها إلدخ��ال الوطن في 
أت���ون ال��ص��راع��ات واالق��ت��ت��ال 
األه��ل��ي، وه��ذا ما لم تستطع 

تلك االح��زاب تحقيقه في ظل 
التكاتف الشعبي واالصطفاف 
ال��وط��ن��ي ال��ى ج��ان��ب وح��دات 
الجيش واألمن األوفياء لوطنهم 
والمخلصين لشعبهم..مؤكدين 
رفضهم القاطع للتدخل القطري 
السافر في الشأن اليمني وعدم 

احترام إرادة الشعب.

أبناء البيضاء يرفضون تدخل
 قطر السافر في الشأن اليمني


