
أكد رئيس الدائرة اإلعالمية   
بالمؤتمر الشعبي العام أن 
ما شهدته منطقة الحصبة خالل 
اليومين الماضيين هو تمرد على 
الللدولللة باستخدام سللالح ثقيل 
ومتوسط ضد المواطنين وضد 
واحتالل  الحكومية  المؤسسات 
وسيطرة على وزارات و مؤسسات 

حكومية
وأضلللاف: تللم قصف مؤسسات 
صحفية هي وكالة األنباء اليمنية 
سبأ ومحاصرة الصحفيين وإرهابهم 

وال يمكن الربط بأي حال من األحوال بما تم وبين ما 
يسمى بالثورة أو النضال السلمي.

وقال الشامي: نتحدث عن المفاخرة بأنه تم احتالل 
ومؤسسات تتبع الدولة وهي مؤسسات ملك لكافة 
المواطنين وليست ملك لعلي عبداهلل صالح وال 
للمؤتمر الشعبي العام وكالة األنباء اليمنية سبأ 

مؤسسة وطنية ملك الجميع.
وأوضح رئيس إعالمية المؤتمر انه إذا كان يتم 
الربط أن هذا هو النضال السلمي إذا كان الكم 
الهائل من األسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة هو 
نضال سلمي وإذا كانت الصدور التي يستعرضونها 

هللي صلللدور عللاريللة فنحكم من 
يتابعون ويشاهدون ذلك.

وقال: نحن نتحدث أن هناك تمرد 
يجب أن ينتهي وأن يتم العودة إلى 
صللوت العقل وإلللى صللوت السلم 
موضحًا أن الحوار يجب أن يكون 
حوار يهم الوطن حوار وأن تكون 
كل القوى السياسية مسئولة تجاه 
هذا الحوار وأن تبتعد عن المناكفات 

السياسية.
رة  السفا بحادث  يتعلق  وفيما 
اإلماراتية أوضح الشامي: بالنسبة 
لحادث السفارة اإلماراتية الدولة ممثلة برئيس 
الجمهورية والحكومة والمؤتمر الشعبي العام قد 

أدانت هذا العمل وأنه فعاًل عمل غير سوي.
وقال :القضية هي اكبر من مثل هذه الحوادث 
القضية قضية وطن قضية مجتمع هناك اقتصاد 
يدمر وطرقات تقطع هناك أنابيب نفط تفجر هناك 
تمرد يتم على الدولة والشرعية الدستورية مضيفًا 
في تصريح لقناة العربية: يفترض أن يكون هناك 
تغليب للمصلحة الوطنية واالبتعاد عن األنانية وأن 
نذهب جميعًا لما فيه مصلحة الوطن الن المواطن 

يريد أن يعيش بأمن واستقرار .
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احتشد الماليين من أبناء الشعب اليمني، في   
الساحات والميادين العامة بالعاصمة صنعاء 
ومختلف المحافظات في جمعة النظام والقانون 
لتأكيد موقف جماهير الشعب اليمني الثابت والمبدئي 
المتمسك بالشرعية الدستورية وللتعبير عن الوفاء 
الكامل لقائد مسيرة الوحدة والديمقراطية والتنمية 
فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
ورفضهم المطلق لكل محاوالت المساس بالسكينة 
العامة وأعمال العنف والقتل وسفك الدماء والخروج 

على القانون والدستور .
ورفع المشاركون في المسيرات علم الجمهورية 
اليمنية وصور فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح, 
ورددوا الهتافات المستنكرة لمختلف الدعوات الساعية 

للسير بالوطن نحو الفوضى والعنف والفتن.
كما رفعوا الفتتات تستنكر كل جرائم االعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة واإلهدار لمقدرات الشعب 
والوطن وتهديد األمن االستقرار ، وأخرى تدعو إلى 
المحبة والتقدير والعرفان لكل الرجال والنساء األوفياء 
الملتزمين باحترام النظام والقانون وفي المقدمة 

األبطال األشاوس في القوات المسلحة واألمن.
كما حملت المسيرات الالفتات المعبرة عن ادانة 
االتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني 
لالعمال الهمجية التي اقللدم عليها اوالد االحمر 
وعصاباتهم المسلحة االحمر في التهجم واالعتداء 
على الللوزارات والمؤسسات ومنها وزارات  الصناعة 
والتجارة و الداخلية واالدارة المحلية ، ووكالة االنباء 
اليمنية )سبأ( وما الحقته هذه العصابة من اضرار 
بهذه المنشأت . ودعللا المشاركون في المسيرات 
رئيس الجمهورية الى الضرب بيد من حديد ضد كل 
الخارجين عن النظام والقانون ، واعادة هيبة الدولة 
، واشادوا باالجراءات التي بدأتها الدولة في مالحقة 
المخلين باالمن والداعين الى الفوضى والتخريب.. 
مؤكدين على ضرورة حسم االمور واستعادة االمن 
والنظام واخراج الوطن من االزمة المفتعلة من قبل 
احزاب اللقاء المشترك ، والمتمصلحين من امثال اوالد 
االحمر الذي يلعبون بالنار غير مدركين للمخاطر التي 

تحدق بالوطن .
ورددت المسيرات الشعارات المؤيدة لفخامة رئيس 
الجمهورية والداعية الى المضى قدما لتطهير الوطن 

من كل العابثين والمتربصين بأمنه واستقراره .
ونللددت المسيرات بكل جرائم المروق عن الحق 
والتمرد على الدولة والشرعية الدستورية والمصلحة 
العليا للمجتمع، معبرين عن استنكارهم ورفضهم 
للفوضى والتخريب والللعللدوان على المواطنين 
ومؤسسات الدولة والتنكر للقيم العليا األساسية 
للمجتمع ، مستنكرين بالجرائم التي ارتكبها أوالد 
المواطنين  ، ضد  المسلحة  االحمر وعصاباتهم 

والمنشأت العامة والخاصة .
ودعت إلى االحتكام لألسس المبدئية التي يقوم 

عليها بناء الدولة اليمنية الحديثة ، مطالبين بتالحم 
كافة أبناء المجتمع اليمني مع دولتهم الفتية واألنظمة 
والقوانين التي تقوم عليها الدولة اليمنية ، وااللتزام 
بواجبات المسؤولية الوطنية التي يتحملها كل مواطن 

وكل مواطنة في وطن 22 مايو المجيد.
وشللددت على ضللرورة تعزيز االصطفاف الوطني 
لتكريس سيادة الدولة واحترام النظام والقانون 
ورفض كل أشكال الوالءات المعادية لوحدة الشعب 
والشرعية الدستورية والنظام والقانون ، وتعميق 
اإليمان الراسخ بالدولة اليمنية الحديثة دولة النظام 
والقانون دولة كل أبناء الشعب ، والتصدي لكل األعمال 
الخارجة عن القانون والمعادية للنظام وكل مكتسبات 

الشعب ومنجزاته الحضارية.

الشعب يطالب بفرض هيبة الدولة

الشامي: ما شهدته منطقة 
الحصبة تمرد مسلح على الدولة

الجالية اليمنية بنيويورك 
تطالب بفرض هيبة الدولة 

دان أبناء الجالية اليمنية بوالية   
نيويورك االعتداءات التي قام بها 
أوالد االحمر وعصاباتهم المسلحة على 
الجنود والمواطنين والمنشآت العامة 

والخاصة.
وعبروا في بيان لهم، عن استنكارهم 
الشديد لقيام أوالد األحمر وعصاباتهم 
المسلحة بمهاجمة واقتحام المنشآت 
الحكومية وتخريبها واعتدائهم على 
الجنود والمواطنين .. مؤكدين رفضهم 
لألزمة  التصعيدية  األعللمللال  لكافة 
السياسية التي يشهدها الوطن.. مطالبين 
بتحكيم العقل والمنطق والجلوس على 
طاولة الحوار لتجنيب الوطن االنزالق نحو 

نفق مظلم وفتنة ال تُحمد عقباها.
وطالب ابناء الجالية اليمنية بوالية 
لقيام  ا لمسؤولة  ا لجهات  ا نيويورك 
بواجباتها الدستورية وفللرض هيبة 
الدولة والحفاظ على األمن والسكينة 
العامة ومالحقة مرتكبي تلك الجرائم 
واألعمال التخريبية وتقديمهم للعدالة 

لينالوا جزاءهم العادل.

عصابة أوالد األحمر تقتل سكان 
صنعاء.. بصواريخ »لو«

اليللزال سكان العاصمة   
صنعاء وبالتحديد أهالي 
يعيشون لحظات  الحصبة  حي 
الهلع جراء ما أصابهم من أوالد 
األحمر وعصابتهم التي قصفت 
الللمللنللازل وخللربللت الممتلكات 
مخلفة وراءهلللا الللدمللار ووجللوه 
أمللوات ألطفال ونساء وشيوخ 
كانوا يجلسون بأمان وراحة بال 
في منازلهم لكن دماءهم رسمت 

منذ يوم االثنين الماضي تساؤاًل 
مؤلمًا يقول: لماذا ماتوا؟!

أما السؤال األصعب على اإلدراك 
هو كيف انتهى األمر بمواطنين 
ينشدون األمن واالستقرار بأن 

أصبحوا أعداء ألوالد األحمر.
تتحدث اإلحصاءات األولية عن 
110 وفيات أغلبها تم تشييعها 
خالل األيام الماضية.. أسر ودعت 
بعض أبنائها وأسر بأكملها دفنت 

جنبًا إلى جنب أبرزها أسرة الشهيد 
عبدالرحمن شوبر وزوجته وبناته 
الللثللالث، كذلك شهداء الواجب 
الوطني من رجال األمن حيث تم 
تشييع جثامين النقيب محمد أحمد 
الجمرة والمالزم أول أحمد علي 
الحرازي والمالزم أول عبداهلل 
محمد طالب والجندي جالل عسكر 
فخر الدين والشهيد مجاهد سعيد 
السويدي والشهيد محمد حسين 
الغيلي والشهيد محمد صالح أحمد 
ركبة، والشهيد عبدالحافظ دالق..
من جانب آخر قام البقية من 
عناصر عصابة أوالد األحمر بدفن 
زمالئهم حيث قتل 28 شخصًا في 
انفجار لمخزن أسلحة تابع لحميد 
األحمر وقتل خمسة آخرين أثناء 
تجربتهم الضرب بصاروخ »لو«..

وعلى الرغم من تضارب األنباء 
حللول اعتقال اثنين مللن أوالد 
األحمر وفللرار آخرين وخروجهم 
من البالد بحسب مصادر مقربة 
منهم.. إاّل أن رغبة الخوف العميق 
مللازالللت تسيطر على ساكني 
جاورها  ومللا  الحصبة  منطقة 
حيث بدأوا بالنزوح والهرب مما 
شللاهللدوه.. وخاصة بعد تكشف 
المخطط اإلجرامي الذي يسعى 
أوالد األحمر شيخًا شيخًا.. وفردًا 
فردًا إلى تنفيذه إلدخال البالد في 

ركب الصوملة..
األمر الذي يفرض على الدولة 
أن تتحمل مسؤوليتها عن حماية 
كل شلليء والتصدي لكل خارج 

على النظام والقانون.

اللقاء الموسع ألبناء إب يدين جرائم أوالد األحمر
دان اللقاء الموسع ألبناء محافظة إب   

جرائم أوالد األحمر وعصاباتهم وكل 
من يسعى الى إثارة الرعب والفوضى ألبناء 
الوطن كافة، واستنكر أبناء إب أي مقاومة 
للسلطات وخلق صراعات لتحقيق اهللداف 
لمطلق  ا رفضهم  عن  معبرين   . شخصية.
ألي تجييش أو تمترس من قبل أوالد األحمر 
وعصاباتهم الدموية التي استباحت حرمات 
المواطنين اآلمنين واستهدفت رجال األمن 
والجيش واحتلت المنشآت الحكومية ونهبتها 

وأضرت بمصالح الشعب واالقتصاد الوطني.
وثمنوا جهود الوساطة القبلية التي احتوت 
تمرد أبناء االحمر بمنطقة الحصبة.. مؤكدين 
في الوقت ذاتلله على ضللرورة قيام الدولة 
وأجهزتها المعنية »أمنية وعسكرية« بواجباتها 
الدستورية والقانونية في حفظ األمن وحماية 
المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من 
عبث العابثين. وأكد مشائخ وأعيان ووجهاء 
محافظة إب تمسكهم بالخيار الديمقراطي 
والتعددية السياسية واحترام الرأي والتعبير 
في إطار الدستور والقانون وعدم استغالل 

هذا المناخ لإلضرار بالوطن والمواطن وتحويل 
الديمقراطية الى كابوس على الشعب.

 ودعوا في بيان صادر عن لقائهم الموسع 
المنعقد أمس االول السبت كافة القبائل 
اليمنية إلى تجنيب العاصمة صنعاء وكافة 
المدن اليمنية من أي اعتداءات وعدم تحويلها 
الللى ساحات للصراعات السياسية وأعمال 
الفوضى والعنف التي تقلق األمن والسكينة 
واالستقرار، كما دعوا كافة االحزاب والمنظمات 
المدنية والفعاليات الجماهيرية والقبائل إلى 
االلتزام بالسلوك الحضاري الديمقراطي وعدم 

تجاوز أو تجاهل النظام والقانون.
المرتكز  الدستورية  الشرعية  معتبرين 
االسللاسللي لالصطفاف الوطني والشعبي 
وتأييدها والوقوف الى جانبها، وان الخروج 
عليها بداية فتنة واشعال لها من أي طرف كان 

وتوجه صريح للفوضى والتخريب.
 داعين الى االصطفاف الوطني لمواجهة 
كافة التحديات واالخطار التي تحاك ضد الوطن 
وعدم االنجرار وراء الدعوات التي تذكي نار 

الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد.

أبو سرعة 
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اللجنة الدائمة
أصلللدر األخ   
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بمحافظة صنعاء.


