
> استنكرت نقابة 
ة  بشد لصحفيين  ا
التهديد الذي تعرض 
لللله الللزملليللل صللاح 
العجيلي مدير تحرير صحيفة 
المسيلة الصادرة عن فرع 
حزب المؤتمر الشعبي العام 
فللي حللضللرمللوت ووصفته 

بالتهديد الخطير.
وقال بيان صادر عن نقابة 
الصحفيين فرع حضرموت 
انه يؤكد رفضه التام لمثل 
هلللذه األسللاللليللب الدنيئة 
لصحفيين  ا تستهدف  لتي  ا
وترهيبهم والتأثير عليهم 
للحد من نشاطهم اإلعامي 
واإلبللداعللي وتللهللدد الحرية 
الصحفية بشكل عام ودورها 

المهني واألخاقي .
واضاف :كما انه في الوقت 
الذي يعبر عن تضامنه الكامل 
مع الزميل العجيلي وكافة 
الزماء الذين تعرضوا لمثل 
هذه األساليب الرخيصة يدعو 

السلطات األمنية 
لتحمل  لمختصة  ا
مسؤولياتها كاملة 
في لجم مثل هذه 
التهديدات، وكان 
فرع النقابة وقف 
أمللام التهديدات 
لها  تعرض  لتي  ا
الللزملليللل صللاح 
الللعللجلليلللللي عبر 
تفية  ها لمة  مكا

من قبل شخص مجهول على 
ة  ر لمنشو ا ته  با كتا خلفية 
ضد قناة »سهيل«، معبرًا 
عن أدانته لهذه التهديدات 
ومطالبًا األجللهللزة األمنية 
المختصة اتخاذ اإلجللرءات 
الازمة لحمايته وأبعاد عنه 

أي أذى أو مخاطر.
وكلللان إعللاملليللو المؤتمر 
وصحفيو  م  لللعللا ا لشعبي  ا
صحيفة »حللشللد« ومللوقللع 
»حشد نللت« قللد عللبللروا عن 
إدانللتللهللم واسللتللنللكللارهللم 

اللللشلللديلللديلللن 
للتهديدات التي 
تللللعللللرض لللهللا 
الللزملليللل صللاح 

العجيلي.
وقللللالللللوا: إن 
التهديدات التي 
الزميل  تلقاها 
الللعللجلليلللللي هو 
إرهللللاب فكري 
تللمللارسلله قللوى 
ظامية إقصائية لم تؤمن 
بعد بمبدأ حرية التعبير والرأي 
ولللم تستوعب بعد عقدين 
من الديمقراطية مقتضياتها 
والسلوك الذي يجب أن تحذوه 
لانخراط فيها ، مستدلين بما 
تعرض له شعراء وصحفيين 

من أعمال إجرامية.
مطالبين األجهزة األمنية 
فلللي حللضللرمللوت بللاتللخللاذ 
اإلجلللراءات لحماية الزميل 

صاح مما قد يتعرض له.
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دان مصدر مسؤول 
فللي األملللانلللة الللعللامللة 
للمؤتمر الشعبي العام 
قيام عناصر المشترك في 
محافظة البيضاء بإحراق مقر 

المؤتمر بالمحافظة .
أعمال  المؤتمر  دان  كما 
العنف واإلرهللاب التي تقوم 
اللقاء  بها عناصر أحلللزاب 
المشترك وفي مقدمتها حزب 
اإلصاح "اإلخوان المسلمين" 
ضد المواطنين والمؤسسات 
الرسمية وتعطيل مصالح 
اللللنلللاس ملللن خللللال قطع 
الطرقات والشوارع وتهديد 
الللتللجللار بللالللقللوة إلغلللاق 

محاتهم .
عد  تصا لمصدر  ا عتبر  وا
هللذه االعلللتلللداءات مللؤشللرًا 
خطيرًا وعمًا إجراميًا يكشف 
عن المخطط الللذي يسعى 
المشترك إلللى تنفيذه عبر 
إثلللارة الفتنة والللصللراعللات 
بهدف االنقاب على الشرعية 
الدستورية والللوصللول إلى 
السلطة عبر العنف واإلرهاب.
وقللال المصدر إن إقللدام 
عللنللاصللر الللمللشللتللرك على 
مهاجمة وإحلللراق المقرات 
لشعبي  ا للمؤتمر  لحزبية  ا
العام كما حدث في البيضاء 
محاولة إليجاد رد فعل لمثل 
هذه الممارسات األمر الذي 
قد يدخل الحياة السياسية في 
أتون صراع وعنف سياسي ال 

تحمد عقباه.
وحللذر المصدر بشدة من 
مغبة االسللتللمللرار فللي نهج 
العنف والتخريب واالعتداءات 
المتكررة معتبرًا ذلك محاولة 

من المشترك للعب بالنار.
وطللالللب الللمللصللدر كافة 
المنظمات المدنية والقوى 
إلى  السياسية والللشللبللاب 
رفض مثل هذه الممارسات 
والتصدي لها واالصطفاف إلى 
جانب أبناء القوات المسلحة 
واألملللن فللي الللحللفللاظ على 

مكتسبات الثورة وممتلكات 
الدولة والمواطنين.

كما طللالللب أجللهللزة األمللن 

بماحقة وضبط من قاموا 
بللإحللراق مقر المؤتمر في 
محافظة البيضاء ومن نفذوا 

االعتداءات على المواطنين 
والممتلكات العامة وتقديمهم 

إلى العدالة.

ودعلللا الللمللصللدر العقاء 
والللخلليللريللن ملللن أحللللزاب 
المشترك رفللض مثل هذه 

األسللاللليللب ملللجلللددًا دعللوة 
المؤتمر ألحزاب المشترك إلى 
العودة إلى طاولة الحوار تحت 

أي سقف بما يكفل الوصول 
إلى توافق وطني ينهي هذه 

األزمة. 

العيد الوطني
الـ)21( للجمهورية

اليمنية لن يخذل الشعب اليمني األبي الويف صانع الوحدة.. ورائد التنمية والديمقراطية

»طالبان« اإلصالح يحرقون مقرين للمؤتمر

عبر مصدر إعالمي مسؤول في المؤتمر الشعبي العام عن استهجانه للتصريحات غير 
المسئولة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان.

إدانة أعمال العنف واإلرهاب التي تقوم بها أحزاب المشترك
تصاعد االعتداءات تكشف عن المخطط االنقالبي للمشترك
على األجهزة األمنية القبض على من قاموا باحراق فرع المؤتمر بالبيضاء

أحزاب المشترك تسعى عبر العنف واإلرهاب الوصول للسلطة

وقللللال الللمللصللدر: في 
كل مرة يطل علينا هذا 
الل"قحطان" عبر وسائل 
اإلعلللام يتحفنا بتصريح من 
تصريحاته العجيبة والمستفزة 
وتهديداته العنترية التي يتقمص 
فيها الشخصية »الدنيكشوتية« 
لمحاربة طواحين الهواء.. وآخر 
عنتريات هللذا "االراجلللوز" بعد 
حديثه السفيه والللبللذيللئ عن 
الزحف باتجاه "غرف النوم" هو 
تهديده بإسقاط النظام خال 
أسللبللوع وإلللقللاء القبض على 
قياداته، وهو ما يجعلنا نشفق 
عليه وعلى من ينطق باسمهم 
مللن أحلللزاب وقلليللادات عتيقة 
ومهترئة مثله أكل الدهر عليها 
وشرب ويعرف حقيقتها كل أبناء 

الشعب..
وأكللللد الللمللصللدر أن شعبنا 
اليمني العظيم الذي وقف دومًا 
سدًا منيعًا أمام كل التصرفات 
الهوجاء والمقامرة لتلك القيادات 
الحزبية المضرة  بمصالح الوطن 
والمواطنين، هو الللذي يقول 
اليوم بحشوده المايينية لهذه 
المتطرفة  االنقابية  لللقللوى  ا

والمغامرة بقوة وحزم ..ال وألف ال 
لن نسمح لكم العبث بأمن الوطن 
واستقراره ووحدته أو االنقاب 
الديمقراطية والشرعية  على 
الدستورية ومكاسبه وثوابته 
وسترون إلى أي مآل خاسر سوف 
يكون مصير أفعالكم الطائشة 
والحمقاء سواء أكانت زحفًا أم 
تخريبًا أم أعمال فوضى وعنف.. 
وقال المصدر المؤتمري: ان 
تعطش احزاب المشترك  إلراقة 
الدماء الزكية وإزهللاق األرواح 
البريئة من أبناء شعبنا سوف 
لللن تللكللون سللوى انللتللحللار لهم 
وسيتحملون مسؤوليتها كاملة 
ونتائجها أمللام اهلل ثم الشعب 
والقانون وال نجاة لهم من ذلك 

أينما كانوا وفي أي وقت.

مصدر مؤتمري يسخر من تصريحات قحطان 
وتهديداته العنترية بإسقاط النظام خالل أسبوع

لــــن نــســمــح 
بيين  نقال لال
لمتطرفين  وا
العبث بالوطن

> اعتدى عدد من مليشيات 
أوالد األحمر بحي الحصبة على 
أحد المواطنين أثناء مروره من 
أمللام منزلهم الللذي تحول إلى 
ثكنة عسكرية مدججة بمختلف 
األسلحة موجهة نحو المنازل 

المجاورة لهم.
وكان األخ أمين علي الفران أحد 

موظفي اللجنة الفنية باألمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
تعرض العتداء من قبل مسلحين 
تابعين ألوالد الشيخ عبداهلل بن 
حسين األحمر أثناء توجهه إلى 
منزله االثنين الماضي بنفس 
الحي وقد تم ضربه بعدوانية 

غير مبررة وبدون أسباب.

رحَّللللب مللصللدر مسئول 
في المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه من أحزاب التحالف 
الوطني ترحيبًا حللارًا بقرار 
االنسحاب  لعظمى  ا قطر  دوللللة 
من المبادرة المقدمة من اإلخوة 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وقللال: إن اليمن على استعداد 
للتعامل االيللجللابللي مللع المبادرة 
الخليجية بدون مشاركة دولة قطر 
الضالعة في التآمر فيما يجري من 
أحداث ليس في اليمن فحسب بل 
والمنطقة العربية عمومًا.. وحيث 
بللات مللن الللواضللح أن لللدولللة قطر 
أجندتها الخاصة، والمعروف من هي 

الجهة التي تقف وراءها.
مؤكدًا أن اليمن سوف تستمر في 
التعامل مع بقية األشقاء في دول 
الخليجي إلنجاح  التعاون  مجلس 

المبادرة ولما فيه مصلحة الجميع. 

حراسة »أوالد األحمر« يعتدون على الفران

أصابوا )3( من مرافقيه
مليشيات اإلصالح يعتدون على رئيس المؤتمر بحراز

المؤتمر وحلفاؤه يرحبون بانسحاب 
قطر »العظمى« من المبادرة الخليجية  

الصحفيون يدينون تهديد الزميل »العجيلي«

>  أقللدمللت عناصر 
مسلحة تابعة لجماعة 
المسلمين  اإلخلللللوان 
»حلللللزب اإلصللللللاح«- 
الجمعة- باالعتداء على رئيس 
فللرع المؤتمر الشعبي العام 
فللي مللديللريللة حلللراز، مبخوت 
الجميمة ما أدى إلى إصابة 3 

من مرافقيه.
وقال مصدر مطلع: إن عناصر 
مسلحة مللن حلللزب االصلللاح 

هاجمت رئيس فرع المؤتمر في 
حراز مبخوت الجميمة مما أدى 
إلى إصابة ثاثة من مرافقيه 
بإصابات خطيرة نقلوا إثرها 

إلى المستشفى لتلقي العاج.
وحمَّل أبناء حراز قيادات حزب 
اإلصاح مسؤولية تلك األعمال 
اإلجرامية والدماء التي تسيل 
جراء ممارساتهم اإلرهابية التي 
تستهدف حياة المواطنين العزل 
وكذلك قيامهم بقطع الطرقات.

> استهجن رئيس الدائرة 
اإلعللاملليللة فللي المؤتمر 
الشعبي العام، التفسيرات 
والفهم المغلوط لقيادات اللقاء 
المشترك لما ورد في خطاب فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية أمام الحشد الماييني 
فللي جللمللعللة اللللوحلللدة بللملليللدان 

السبعين.
وتللسللاءل طللارق الشامي: هل 
ينظر المشترك إلى الدعوة للحوار 
بأنها دعللوة حللرب؟! وهل رفض 
األعمال الخارجة على القانون 
وأعمال العنف والتخريب والتصدي 
لها يعد من وجهة نظر المشترك 

دعوة للحرب؟!.
مؤكدًا أن من حق الشعب اليمني 
أن يدافع عن المكتسبات الوطنية 
وعن مؤسسات الدولة والمرافق 

الحكومية كونها مِْلكًا له.
وقال رئيس إعامية المؤتمر إن 
الرئيس قدم التنازالت والمبادرات 

الواحدة تلو األخللرى حرصًا منه 
على حقن الدماء وتجنيب اليمن 
االنللللزالق إللللى أتلللون الفوضى 
: إن جوهر  والللعللنللف.. مضيفًا
المشكلة هو حرص المشترك على 
الوصول إلى السلطة عبر إراقة 
الدم اليمني والفوضى والعنف.. 

وقلليللادات المشترك 
بممارساتهم المثيرة 
واالسللتللفللزازيللة في 
سبيل الوصول إلى 
الللسلللللطللة هللي من 
تسعى إلللى الحرب 
األهللللليللة والللعللنللف 

السياسي.
وقللللال الللشللامللي: 
إن الفرصة مازالت 
متاحة أمللام الجميع 
للجلوس على طاولة 
الللحللوار، والمؤتمر 
منفتحًا  سلليللظللل 
على الللحللوار الجاد 
والللمللسللئللول إلللى 
أقصى مللدى ممكن وبما يكفل 
استيعاب تطلعات الشباب وكافة 
ويجنب  ليمني  ا لمجتمع  ا فئات 
بادنا مخاطر االنزالق إلى الفتنة 
التي تسعى إليها بعض القيادات 

في أحزاب اللقاء المشترك.

الشامي: من حق الشعب أن يدافع عن 
مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية

وفللي تعز دان مصدر 
لشعبي  ا لمؤتمر  ا فللي 
العام االعللتللداءات التي 

تتعرض لها مللقللرات فللروع 
المؤتمر بقطاعيه »الرجالي 
والللنللسللوي« فللي علللدد من 
مللديللريللات المحافظة وكللان 
آخللرهللا مللا حلللدث منتصف 
االسبوع الماضي من إحراق 
مقر فللرع المؤتمر بالدائرة 
لمواسط  ا بمديرية   »66 «
ونهب محتوياته وتهديد رئيس 
الفرع الشيخ علي عبدالقادر 
مغلس بالقتل وإحراق سيارته 
وكللذا االعتداء على عدد من 
قيادات وأعضاء المؤتمر في 
الدائرة والتي قامت بها عناصر 
من أحللزاب اللقاء المشترك 

يزيد  لمسلحة  ا تها  ومليشيا
عددهم عن »500« شخص.. 
وأشللار المصدر إلللى أن هذه 

االعللتللداءات المتكررة تأتي 
تنفيذًا لمخططها الفوضوي 
والتخريبي الللذي تنفذه بدم 
بارد وأمام مرأى ومسمع من 
الناس جميعًا وتستهدف من 
خاله توسيع دائرة العنف وجر 
المحافظة  إلى أتللون الفتنة 
الللتللي سللتللؤدي إلللى الللخللراب 

والدمار..
 وقال المصدر: إن ما تقوم به 
عناصر ومليشيات أحزاب اللقاء 
المشترك في محافظة تعز من 
اعللتللداءات ليس على مقرات 
المؤتمر فحسب وإنما على عدد 
من المكاتب التنفيذية للسلطة 

المحلية، يؤكد مساعي هذه 
األحللزاب التدميرية ويكشف 
في الوقت نفسه عن مواقفها 
الحقيقية من المبادرة الخليجية 
التي أعلنت القبول بها ظاهرًا 
وترفضها على الواقع الوطني 
من خللال لجوئها للتصعيد 
وتوسيع ممارساتها التخريبية 
وتؤجج  بالوطن  التي تضر 
لألحقاد والكراهية بين أبناء 
الشعب.. وأضلللاف المصدر: 
إن من المؤسف حقًا أن تقوم 
أحزاب المشترك بهذا التصعيد 
الللذي ليس له ما يبرره، في 
الوقت الذي تُبذل فيه الجهود 
من قبل األشقاء الخليجيين 
لتقريب وجهات نظر األطراف 
السياسية بما يؤدي إلى توقيع 
اتللفللاق الللمللبللادرة الخليجية 
الرامية لحل األزمللة بالطرق 
السلمية بما يؤدي إلى تجنب 
إراقة الدماء واالنجرار بالوطن 
نحو أتون الفتنة والحفاظ على 
وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. 
وفي الوقت الللذي حمَّل فيه 
الللمللصللدر أحلللزاب المشترك 
مسؤولية هللذه االعللتللداءات 
للقيام  وتحريض عناصرها 
بها، طالب المصدر قياداتها  
بالكف عن هذا العبث الذي ما 
زال المؤتمر يتعامل معه ومع 
مرتكبيه بأقصى درجات ضبط 
النفس، وتحكيم لغة العقل 
ووقلللف األعللمللال الفوضوية 
والتخريبية التي صعدتها منذ 
مطلع األسبوع الماضي.. وحيا 
ء  أعضا لمؤتمري  ا لمصدر  ا
التحالف  المؤتمر وأحللللزاب 
الوطني بالمحافظة لتحليهم 
باليقظة والمسؤولية وعدم 
انجرارهم وراء تلك األعمال 
التي تسعى أحزاب المشترك 
لجرهم إليها.. مثمنًا مواقف 
الواضحة  المحافظة  ء  بللنللا أ
والرافضة لكل دعوات أحزاب 
المدني  للعصيان  المشترك 
لمدنية  ا ة  لللحلليللا ا وتعطيل 
وجرها إلى أتون الفتنة وهي 
المواقف التي عرت مزاعمها 
وكشفت حجم تواجدها في 

إطار المحافظة.

فـي تطــور خطيــر


