
دع��اوى ومزاعم »سلمية«  
تقوم  لتي  ا االعتصامات 
بها عناصر اللقاء المشترك 
تتساقط كل يوم وتنكشف أقنعة الزيف 
عنها حين نشاهد أفعال المعتصمين 
الذين تحولوا من دعاة تغيير وإصالح 
ت  لطرقا ا يقطعون  مخربين  ل��ى  إ
ويشعلون الحرائق ويثيرون الرعب 
والخوف في أوس��اط الناس وأصحاب 
المحالت التجارية ويقطعون أرزاق 
الناس، مشهد التخريب ال��ذي نفذه 
مخربو اللقاء المشترك في ش��وارع 
مدينة تعز ه��و دليل على سقوط 
األك��اذي��ب عن سلمية هؤالء.وشكا 
المواطنون وأصحاب المحالت التجارية 
من تعرضهم للضرب واالعتداء من 
قبل بالطجة المشترك الذين نزلوا الى 
الشوارع وقاموا بقطع الطرقات واجبار 
اصحاب المحالت التجارية على اغالق 
محالهم ومنع مرور المواطنين والطالب 
والموظفين .كماقالت مصادر محلية في 

محافظة تعز ان عناصر تابعة للمشترك 
قامت األسبوع الماضي بإشعال حرائق 
في عدد من شوارع مدينة تعز بهدف 
إثارة الرعب والخوف بين المواطنين 
وأصحاب المحالت التجارية إلجبارهم 
على إغالق محالتهم لتنفيذ العصيان 
المدني. وقال شهود عيان من أبناء 

الحريق شمل  ان  تعز  محافظة 
شارع جمال وسط المدينة وشارع 
عصيفرة وعدد من الشوارع األخرى 
في محاولة لطرد أصحاب البسطات 
والبائعين المتجولين وتهديدهم 
من ممارسة إعمالهم وإجبارهم على 

العصيان المدني.

تعز عصية على دعاوى المشترك
فشلت كل الدعاوى والتصريحات التي أعلنتها أحزاب اللقاء  

المشترك ومن دار في فلكها في تحقيق العصيان المدني 
على ارض الواقع في تعز وبقى حلما يراود مخيلتهم ارادوا 
تحقيقه بالمسيرات في الشوارع التجارية تارة وبالبيانات 
والتهديد تارة أخرى ولكن طموحاتهم اصطدمت بوعي 
أبناء تعز الذين أصبحوا أكثر تيقنا من غيرهم بان األرزاق 
التي تسببت المسيرات واالعتصامات في قطعها ال 
يمكن ان يستجاب لمطالبها بفرض العصيان بعد 
ان أصبح دعاة المستقبل الجديد اداة للتخريب 
والدمار  ، ولتغطية فشلهم اقتنصت وسائلهم 
اإلعالمية اجازة يوم الجمعة لتصوير المحالت 
التجارية حيث ال محالت مفتوحة باعتباره إجازة 
وعطلة دينية إلثبات وهم العصيان، ولكن 
رغم ذلك لم تتحقق مآرب اللقاء المشترك 
في فرض العصيان على تعز رغم محاولتهم 
األخرى مثل قطع الشوارع وتهديد اصحاب 

المحالت ونشر اإلشاعات . فقد 

أكد مصدر مسئول بالسلطة المحلية بمحافظة تعز أن الحياة العامة 
في المدينة تسير سيرا طبيعيا وليس هناك ما يعكر صفوها أو يؤثر 

على نشاط الناس وأعمالهم . ونفى المصدر في تصريح صحفي 
األنباء التي تناولتها بعض القنوات والمواقع اإلخبارية وزعمت 
فيها أن العصيان المدني الذي دعت إليه أحزاب اللقاء المشترك 
قد شل الحياة وحركة الناس بمدينة تعز . وقال المصدر :«إن 
تلك األخبار الكاذبة تعكس مدى اإلفالس الذي وصلت إليه تلك 

القنوات والمواقع اإلخبارية ومن ويقف وراءها«. 
وثمن المصدر الوعي الوطني الكبير الذي يجسده دوما 
أبناء محافظة تعز الذين لم تعد تنطلي عليهم مثل تلك 
األكاذيب أو تزعزع ثقتهم بوطنهم ووحدتهم ونظامهم 
الجمهوري, مشددا أن أبناء تعز سيظلون دومًا مع الشرعية 
والنظام والقانون رافضين كل أنواع االنقالبات والفوضى 

والعنف.

 أعمال الفوضى والتخريبالمنظمات المدنية تدين
 

والقانون التي شهدتها بعض محافظات األعمال الخارجة عن الدستور المدني بمحافظة تعز بشدة كافة من جهتها دانت منظمات المجتمع 
اليمن ومنها محافظة تعز من أعمال فوضى 
وتخريب وقطع للطرقات والشوارع العامة 
ومن اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم 
الخاصة.وأكدت المنظمات في بيان لها على 
أهمية قيام الجهات المعنية المنوط بها حفظ 
األمن واالستقرار وحماية أرواح وممتلكات 
المواطنين بواجباتها الدستورية والقانونية 
والعمل على فرض هيبة الدولة والضرب بيد 
من حديد على كل من تسول له نفسه العبث 
بأمن واستقرار الوطن والمواطن وإقالق 
السكينة العامة واإلضرار بالسلم االجتماعي 
.ودعا البيان قيادات أحزاب اللقاء المشترك 
إلى تحكيم عقولهم وضمائرهم والعودة 
إل��ى ج��ادة ال��ص��واب فالحوار هو الوسيلة 
المثلى والحل األنجح للخروج من هذه األزمة 
ومعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن 

والشعب .
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رئيس مجلس الشورى يدعو الشباب للتعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية

دعا رئيس مجلس الشورى االستاذ  
عبد العزيز عبدالغني- عضو اللجنة 
إلى  الشباب   - للمؤتمر  العامة 
التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية 
وعدم االنجرار إلى المخططات التي 
تهدف إلى ال��زج بهم في دائرة 
العنف التي يرفضها المجتمع . 
وشدد عبدالغني في كلمته 
بالمهرجان الجماهيري 
ال��ح��اش��د ال���ذي أقيم  
مدينة  في  ء  لثالثا ا
فظة  بمحا ء  لمخا ا
تعز على الموقف 
المبدئي للدولة 
يتفهم  ل����ذي  ا
مطالب الشباب 
ال��م��ش��روع��ة، 
ب��اع��ت��ب��اره��م 
ره�������������ان 
الحاضر وذخر 
 ، لمستقبل ا
وال��ت��زام��ه��ا 
ت���ج���اه حفظ 
أم��ن الشباب، 
والحرص على 
سالمتهم. وحيا 
رئ��ي��س مجلس 
الشورى الجماهير 
المحتشدة من أبناء 
م��دي��ري��ات الساحل 
األرب��ع بمحافظة تعز، 
مثمنًا وقفتهم المشرفة 
مع الشرعية الدستورية ومع 
قائد الوطن فخامة الرئيس علي 
عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية. 
وخاطب الجماهير قائال »لقد أتيتم 
إلى هنا لكي تعبروا عن وقفتكم الوطنية 
المشرفة مع الوطن والشرعية الدستورية، 
ومع األمن واالستقرار، ولتعبروا عن رفضكم لكل 
األعمال المنافية للقانون والتي تستهدف الوطن ومقدراته. 
واستعرض رئيس مجلس الشورى التطورات الراهنة التي يشهدها 

اليمن في ظل الرفض المتكرر من قبل أحزاب اللقاء المشترك، لمبادرات الحل السلمي 
الوطنية واإلقليمية. واضاف قائال »وترفع عوضًا عن ذلك مقولة الشرعية الثورية، بكل 
ما يحمله هذا المفهوم من انقضاض على الدستور والقانون وتعطيلهما، وجر الوطن 
إلى العنف والفوضى«، مؤكدا ان التنمية في البالد تمضي على قدم وساق ولن تؤثر 
عليها مثل هذه االعمال التي ارادوا من خاللها تعطيل مسيرة التنمية والبناء والتطوير. 
وعبر عبدالغني عن سعادته بزيارة المخاء ... منوها بدورها التاريخي كأحد أهم الموانئ 
اليمنية التي مألت شهرتها اآلفاق لقرون، عندما كانت المنفذ األهم الذي يتم من خالله 
تصدير البن اليمني الشهير إلى العالم. وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى المشاريع 
التنموية التي تشهدها مديريات الساحل بمحافظة تعز، والتي يوليها فخامة رئيس 
الجمهورية جل اهتمامه، ومتابعاته المستمرة. وتحدث في هذا الخصوص عن التوجه 
نحو توسيع وتطوير ميناء المخاء، مؤكدا إن المظاريف الخاصة بالمشروع قد فتحت، 
وأن أعمال التطوير سيشرع في تنفيذها قريبًا. وقال رئيس مجلس الشورى أن هذا 
المشروع سيعيد االعتبار لميناء المخاء التاريخي الذي احتل موقعًا مهمًا في الذاكرة 
العالمية. وأضاف، إن المعهد التقني الذي تقرر إنشاؤه في المخاء، قد تم استكمال 
الدراسات الفنية الخاصة به وأن اإلعالن عن المناقصة الخاصة بالمشروع ستعلن قريبًا. 
وتطرق الى المركز اإلقليمي لتصدير المواشي، في مديرية باب المندب، الذي يتم 
إنشاؤه بتكلفة تصل إلى ثالثين مليونًا دوالر سيوفر عند بدء العمل به فرص عمل 
كثيرة ألبناء المديرية. واشار الى مشروعي الكهرباء والمياه في باب المندب، موضحا إنه 

سيتم االنتهاء من تنفيذهما قريبًا، مؤكدا أن مشروع المياه 
تبلغ تكلفته مليون ومائتي ألف دوالر. من جانبه 

رحب مدير مديرية المخاء شائف الدكام في 
مستهل كلمته بالمهرجان برئيس مجلس 

ال��ش��ورى ومرافقيه، م��ج��ددًا موقف 
أبناء مديرية المخاء وبقية مديرية 

الساحل المبدئي تجاه الشرعية 
الدستورية، ورفضها لكل 

األعمال التي تريد النيل 
م��ن ال��وط��ن ومقدراته 

وال��ت��آم��ر عليه. فيما 
ألقى الشاعر ناصر 
األب����رش قصيدة 
ش��ع��ري��ة حملت 
الوفاء  مضامين 
واالنتماء للوطن 
ول��ل��ش��رع��ي��ة 
ال��دس��ت��وري��ة. 
إلى ذلك تفقد 
رئيس مجلس 
ال������ش������ورى 
وم���راف���ق���وه، 
 ، ء لمخا ا ء  مينا
واط���ل���ع على 
س���ي���ر ال��ع��م��ل 

ب��ه، واستمع من 
عن  لين  لمسئو ا

إل��ى شرح  الميناء 
ح��ول طبيعة العمل 

ومتطلباته وآفاق نشاط 
الميناء في ضوء التوجه 

وتطويره،  توسيعه  نحو 
وعن األعمال الجارية في وحدة 

الميناء األساسية في المشروع 
المتمثلة باللسان البحري. وكان قد 

شارك في المهرجان الذي حضره محافظ 
تعز حمود خالد الصوفي وأعضاء مجلس 

الشورى منصور عبد الجليل وعبده علي قباطي 
ومحمد العنسي القيادات الجماهيرية وأبناء مديريات 

الساحل التي تضم المخاء وباب المندب وموزع والوازعية 
ومقبنة.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

مصدر بتعز يسخر من مزاعم اقتحام 
المجمع الحكومي في الشمايتين 

سخر مصدر محلي بمحافظة  
تعز من األنباء التي بثتها 
بعض القنوات الفضائية 
والمواقع اإللكترونية حول اقتحام 
متظاهرين  للمجمع الحكومي في 
مديرية الشمايتين يوم الخميس.وقال 
المصدر إن هذه األخبار عارية تمامًا عن 
الصحة وال توجد إال في أذهان القائمين 

على هذه القنوات والمواقع اإللكترونية 
التجارية التي تتعمد تشويه الحقائق 
واإلساءة إلى حرية الصحافة والتعددية 
المصدر من  السياسية .واستغرب 
الفاضح والمكشوف لتلك  التمادي 
القنوات والمواقع اإلخبارية التي أدمنت 
على لغة الكذب والزيف وتضليل الرأي 

العام .

محلي تعز ينفي أي صلة لألمن في 
مقتل مواطن بمنطقة الحصب 

نفى م��ص��در م��س��ؤول بالسلطة  
المحلية بمحافظة تعز صحة األنباء 
الكاذبة التي تناقلتها بعض القنوات 
الفضائية والمواقع اإلخبارية االلكترونية 
وزعمت فيها ت��ورط أجهزة األم��ن بتعز في 
قتل أحد المواطنين أثناء تنظيم أحزاب اللقاء 
المشترك لمسيرة غير مرخصة ظهر يوم الثالثاء 
بمنطقة الحصب بمدينة تعز وقال المصدرإن 

المواطن المتوفى كان يستقل سيارة نقل 
نوع »دينا« كانت تقوم بتوزيع أقفاص الدجاج 
وتعرض لرصاصة طائشة من شخص مجهول, 
وتم إسعافه إلى إحدى المستشفيات لتلقي 
العالج ولكنه فارق الحياة« . وأوضح المصدر 
أن األجهزة األمنية تواصل التحري والبحث عن 
الجاني والكشف عن مالبسات هذا الحادث ومن 

يقف وراءه تمهيدا إلحالة القضية للقضاء . 

المشترك يشعل الحرائق في شوارع تعز إلجبار 
المواطنين على تنفيذ العصيان المدني

شباب تعز يستنكرون التصعيد لألزمة

كما شهدت مدينة تعز  
مسيرة  الخميس  ي��وم 
شبابية ح��اش��دة جابت 
ع��ددا من ش��وارع المدينة، وهي 
تحمل الف��ت��ات تعبر ع��ن رفض 
شباب المحافظة المستقلين عن 
االنتماءات السياسية الستمرار 
األط��راف السياسية المتصارعة 
ف��ي السلطة وال��م��ع��ارض��ة في 
انتهاج العناد والمكابرة لتصعيد 
األزمة الحالية وتصفية الحسابات 
فيما بينها على حساب الوطن 
الشباب  وردد  لمواطنين.  وا
ال��م��ش��ارك��ون ف��ي المسيرة 
استغالل  تستهجن  هتافات 
األط��راف السياسية للشباب، 
فها  ذ تتقا مى  كد جعلهم  و
األهواء والمصالح على حساب 
ومستقبلهم.   ح��اض��ره��م 
وص��در في ختام المسيرة 
بيان دع��ا فيه شباب تعز 
كافة القوى السياسية في 
لى  إ لمعارضة  وا لسلطة  ا

العمل الجاد والمسؤول على سرعة 
احتواء األزمة الراهنة, وانتهاج الحوار 
للخروج منها في أقرب وقت، وتجنيب 
الوطن االن��زالق نحو الفتنة. وقال 
البيان: »كفى عنادا وإص���رارا على 
تمسك كل برأيه ومطالبه الحزبية 
الضيقة على حساب مصالح الوطن 

والشعب«. ودعا البيان جميع الشباب 
بكل اتجاهاتهم إل��ى وح��دة الصف 
والعمل على درء الفتنة التي أيقضها 
الشيطان للوقيعة بين أبناء الوطن 
لتمزيق وحدتهم وتفريق صفوفهم 
ونشر الحقد والكراهية والبغضاء بين 
األخ وأخيه لتشتعل الحرائق ويعم 

الخراب والدمار في كل أرجاء البالد.

تكذيب مزاعم تعرض موكب رئيس 
الشورى لالعتداء في شرعب 

الى ذلك سخر مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة  
تعز من األنباء التي بثتها بعض القنوات الفضائية والمواقع 
اإلخبارية االلكترونية حول تعرض موكب رئيس مجلس 
الشورى األستاذ عبدالعزيز عبدالغني عضو اللجنة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام ومحافظ تعز حمود الصوفي إلطالق النار خالل زيارتهما 
التفقدية لمديرية شرعب السالم يوم االربعاء . وأكد المصدر:أن 

تلك األنباء عارية تماما عن الصحة وأن الموكب لم يتعرض ألي 
اعتداء كما روجت له تلك القنوات والمواقع .. مستنكرا تلفيق 

مثل تلك األكاذيب التي ال تستقيم مع قواعد العمل اإلعالمي 
واألخالقي . وقال المصدر :«إننا نشفق على تلك الوسائل 

اإلعالمية التي أساءت وتسيء لنفسها ولجمهورها كما 
تسيء إلى شرف المهنة بامتهانها الكذب والسقوط 

األخالقي المريع », معبرا عن أسفه لهذا النهج 
الذي يعد استغالال مسيئا للمناخ الديمقراطي 

والحرية اإلعالمية والصحفية كونه يضلل 
الرأي العام ويحجب الحقائق ويروج 

لألكاذيب.

... و يتفقد سير العمل في مشروع 
طريق صينة -مشرعة وحدنان

كما تفقد رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني  
ومعه محافظ محافظة تعز حمود خالد الصوفي 
وعضوا مجلس الشورى محمد أحمد منصور ومنصور 
عبدالجليل منتصف االسبوع الماضي سير العمل في مشروع طريق 
صينة -مشرعة وحدنان. وخالل تفقده الطريق تعرف رئيس مجلس 
الشورى من المحافظ والقائمين على المشروع ، على طبيعة 
تنفيذ المشروع البالغ طوله 11 كليو مترًا، بتكلفة إجمالية 
تبلغ مليار ريال، والذي بلغت نسبة اإلنجاز فيه 70 بالمائة.
حيث من المقرر أن يخدم أكثر من أربعين ألف نسمة هم 
عدد سكان مديرية مشرعة وحدنان والقرى الواقعة 
على الطريق.وقد عبر رئيس مجلس الشورى 
عن ارتياحه عن مستوى اإلنجاز في المشروع 
وحث القائمين عليه على إنجازه في الوقت 
المحدد..مشددًا على أهميته في 
خدمة سكان المنطقة بصفته 

شريانًا حيويًا مهمًا.


