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أحزاب التحالف الوطني بتعز تحمِّل أحزاب المشترك 

مسؤولية خرق اتفاق إنهاء الفوضى

أص���درت أح���زاب التحالف الوطني   
الديمقراطي بتعز الخميس بيانًا حملت 
فيه أحزاب اللقاء المشترك وتحديدًا 
حزب االصالح مسؤولية خرق االتفاق الذي تم 
االتفاق عليه من قبل الجانبين والقاضي بإنهاء 
حالة الفوضى والتخريب والتقطع والقتل التي 
تشهدها مدينة تعز من قبل مليشيات المشترك.
وجاء في البيان : لقد تفاجأنا بخرق المشترك 
لالتفاق رغم وجود اللجنة المكلفة من األخ 
نائب رئيس الجمهورية برئاسة األخ محمد 
القاسمي وتضم في عضويتها عبداهلل حسن 
خالد الشرعبي القيادي في اللقاء المشترك 
بمواصلة  المسلحة  لمليشيات  ا تلك  بقيام 
اعتداءاتها على أفراد األمن والمواطنين، وما 
حدث ظهر الخميس 28 / 7 / 2011م بشارع 
جمال من اعتداء على السيارة الخاصة بتوزيع 
التغذية على أفراد األمن المكلفين بحراسة 
المؤسسات والمصالح والمنشآت الحكومية 
والذي أدى الى استشهاد جندي وإصابة ثالثة 
آخرين ومواطنين، إصابة بعضهم خطرة وهو 
ما يعد جريمة بشعة عقوبتها اإلع��دام، فإنه 
يمثل انتهاكًا صارخًا لالتفاق وتصعيدًا خطيرًا 
يؤكد وبما ال يدع مجااًل للشك أن أحزاب اللقاء 
المشترك وخصوصًا حزب االصالح يسعى وبكل 
الوسائل إلفشال أي اتفاقات من شأنها تهدئة 
األوض��اع واستتباب األم��ن واالستقرار ورفع 
المعاناة عن كاهل الشعب اليمني جراء األزمة 
المفتعلة وتنفيذ توجيهات قيادته بتفجير الوضع 
بمحافظة تعز للدخول في حرب أهلية يكون 

وقودها المواطنون األبرياء.
وأكد البيان ان القيادة السياسية والسلطة 
المحلية بمحافظة تعز وقيادات المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني حريصون كل 
ال��ح��رص على استتباب األم��ن واالستقرار 
والسكينة العامة في محافظة تعز بشكل عام 

ومدينة تعز على وجه الخصوص، حيث أن األخ 
المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام، األمين العام للمؤتمر كلف لجنة مشّكلة 
من خيرة رجاالت  اليمن بالنزول الى تعز من أجل 
تهدئة االوضاع وقد بذلت اللجنة برئاسة االخ 
اللواء محمد القاسمي جهودًا وطنية صادقة وتم 
التوصل الى تنفيذ االتفاق الذي سبق التوقيع 
عليه إلنهاء كافة المظاهر المسلحة من الشوارع 
واألحياء والحارات ووقف االعتداءات على أفراد 
الجيش واألمن وتسليم المؤسسات والمكاتب 
الحكومية المعتدى عليها وكافة المنهوبات من 
الممتلكات العامة جراء االعتداءات من المليشيات 
المسلحة ألح��زاب المشترك، ولكن، لألسف 
الشديد، لم تلتزم أحزاب اللقاء المشترك بهذا 
االتفاق وعمدت الى خرقه كما حدث سابقًا، وهو 
ما يؤكد للمرة األلف أن هذه االحزاب ال تريد أن 
يستتب األمن واالستقرار وإنهاء معاناة الشعب 

جراء األزمة الخانقة التي افتعلوها وإنما يريدون 
السير بالوطن نحو الخراب والدمار.

وحذرت أحزاب التحالف من محاوالت أحزاب 
اللقاء المشترك وخصوصًا االصالح الساعية الى 
تحويل مدينة تعز الى ساحة حرب كما يحدث 
في مدينة زنجبار بمحافظة أبين ومنطقة 
أرحب ونهم وأن يجعلوا من األحياء والمنازل 
السكنية متاريس لهم ومن المواطنين األبرياء 
دروعًا بشرية يحتمون خلفها لتنفيذ اعتداءاتهم 
على أفراد القوات المسلحة واألمن ودعت كل 
الوطنيين الشرفاء من أبناء تعز الوقوف صفًا 
واحدًا في وجه أولئك النفر ممن يريدون تحويل 
أحياء مدينتهم الى خرائب تنعق فيها الغربان، 
والتصدي بحزم لكل األعمال الخارجة على 
النظام والقانون وطرد الذين يريدون تحويل 
مدينتهم الى ساحة حرب بعيدًا عن االحياء 
السكنية طالما وأنهم يصرون على تنفيذ 
توجهات قياداتهم المحنطة العسكرية المتمردة 
والسياسية اللتين تقدمان لهم الدعم المالي 
والسالح بمختلف أنواعه بهدف التخريب والدمار 
لمحافظة تعز ومدينتها الجميلة التي يجب على 

الجميع الحفاظ عليهما اليوم.
واختتمت أحزاب التحالف بيانها بالقول: لقد 
عمدت أحزاب اللقاء المشترك الى إفشال كل 
المساعي الخيرة لرأب الصدع وتحقيق الوفاق 
الوطني لتجنيب الوطن والشعب االن��زالق 
نحو نفق مظلم وأبوا اال االستمرار في إذكاء 
نار الفتنة من خالل االستمرار في التصعيد 
وارتكاب العديد من جرائم القتل واالعتداءات 
التي تطال أف��راد ال��ق��وات المسلحة واألم��ن 
والمواطنين الشرفاء واالستمرار في جرائم 
التقطعات والسلب والنهب دون احترام لألشهر 
الحرم، ومع قدوم شهر رمضان المبارك أبوا اال 
أن يستقبلوه بمزيد من جرائمهم النكراء في حق 

الوطن والشعب.

على أبناء تعز التصدي 
للمليشيات المسلحة التي 
تسعى إلى تدمير مدينة تعز

قيادات المشترك 
والمنشقون يدعمون 

بالمال والسالح عناصرهم 
إلفشال أي اتفاق

عبدالملك الفهيدي

األهداف الخفية 
الستهداف الحرس 

الجمهوري!!  

االس��ت��ه��داف ال��م��ت��زاي��د ل��ق��وات الحرس   
الجمهوري إعالميًا وسياسيًا وعسكريًا والذي 
تصاعد حتى وصل إلى ما شهدته مناطق 
»نهم وأرحب وتعز والحيمة« من قبل حركة اإلخوان 
المسلمين في اليمن )حزب اإلصالح( والميليشيات 
المسلحة المدعومة بعناصر تنتمي لتنظيم القاعدة 
وأخرى تابعة للفرقة األولى مدرع تأتي ضمن حملة 
ممنهجة هدفها استنزاف إمكانيات الحرس الجمهوري 
البشرية والمادية بهدف إفساح الطريق لرسم خارطة 
جيش ذي عقيدة دينية يخطط لها اإلخوان المسلمون 

وفي مقدمتهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني. 
وإذا كانت محاوالت الهجوم التي شنت وال تزال 
ضد قوات الحرس الجمهوري في أرحب ونهم وتعز 
والحيمة تهدف إلى محاولة التخفيف على ما تواجهه 
عناصر القاعدة في محافظة أبين من جهة، ومحاولة 
إيجاد منفذ للسيطرة على مطار صنعاء الدولي، 
وبالتالي إيجاد مبرر على الواقع الستكمال المشروع 
االنقالبي المسلح على السلطة عبر التهيئة إلنشاء 
ما يسمى ب�«المجلس االنتقالي« من قبل أحزاب 
المعارضة، وفي المقدمة »اإلص��الح«.. إال أن تلك 

األهداف تظل ذات أبعاد آنية ووقتية. 
والحقيقة أن ما تواجهه قوات الحرس الجمهوري 
من حمالت استهداف على مختلف المستويات يجب أن 
ينظر لها في إطار محاوالت اإلخوان المسلمين إلنشاء 

دولة إسالمية لها جيش ذو عقيدة دينية بحتة.. 
دعونا نعود قلياًل إلى الماضي لنتذكر أن قوات 
الفرقة األولى مدرع التي تأسست مطلع ثمانينيات 
القرن الماضي - في شمال الوطن سابقًا - في ظروف 
الحرب الباردة، وكان شمال الوطن محسوبًا- ولو 
بشكل غير معلن - على النظام الرأسمالي، ولذلك 
قامت العقيدة العسكرية للفرقة األولى مدرع على 
أساس أن تكون في مواجهة العقيدة العسكرية 
للجيش � في جنوب الوطن سابقًا � ذي النزعة 

السياسية والعسكرية الماركسية. 
وبعبارة أوضح فإن العقيدة القتالية الممزوجة 
بالعقيدة الدينية المتشددة هي من رسمت مالمح 
العقيدة العسكرية لقوات الفرقة األولى مدرع التي 
تزامن إنشاؤها مع موجة المواجهة للمد الشيوعي 
في العالم العربي واإلسالمي والذي وصل إلى تجنيد 
المجاهدين العرب وإرسالهم إلى أفغانستان لمواجهة 
االحتالل الشيوعي..وهو األمر الذي يفسر سر العالقة 
التي ربطت اللواء المنشق علي محسن األحمر قائد 
الفرقة وأيضًا الشيخ عبدالمجيد الزنداني وغيرهم 
من القيادات اإلخوانية بتنظيم القاعدة وزعيمه 
أسامة بن الدن،كما يفسر سر التنسيق بين كل هذه 
االطراف وبين عناصر القاعدة التي أعلن زعيمها 
في اليمن اإلرهابي ناصر الوحيشي وجود عناصر 

تنظيمه في ساحات االعتصامات . 
في المقابل فإن تأسيس الحرس الجمهوري وإن 
تم مطلع تسعينيات القرن الماضي، إال أن النقلة 
التي شهدتها قوات الحرس جاءت مع نهاية العقد 
وتحديدًا مع بروز مفهوم اإلرهاب على المستوى 
العالمي، وتوجه العالم إلنشاء تحالف دولي لمواجهة 
اإلرهاب سرعان ما انخرطت اليمن ضمنه خصوصًا 
بعد أن كانت من أوائل الدول التي عانت من مخاطر 

وويالت اإلرهاب. 
وانعكست الرؤية السياسية للدولة اليمنية على 
عملية تطوير قوات الحرس الجمهوري، سواء على 
مستوى العقيدة العسكرية أو على مستوى تطوير 
اإلمكانات البشرية والتسليح والتدريب والتأهيل؛ 
بحيث بات الحرس الجمهوري هو أهم وحدة عسكرية 
في الجيش اليمني يتولى مكافحة اإلرهاب؛ باإلضافة 
إلى وح��دات مكافحة اإلره��اب المتخصصة التي 

تأسست في اطار األمن المركزي. 
والحقائق السابقة توضح بجالء لماذا يستهدف 
الحرس الجمهوري بهذه الحمالت، واألهداف واألبعاد 
المستقبلية التي يسعى اإلخوان المسلمون لتحقيقها 
من خالل استهدافهم ومحاولة استنزافهم للحرس 
الجمهوري بمواجهات مسلحة في أكثر من منطقة 
بالتزامن مع حمالت إعالمية ممنهجة ضده تتوازى 
مع حديث سياسي دائم من قبل المشترك وفي 
المقدمة اإلصالح على ضرورة إعادة هيكلة الحرس 
الجمهوري واألمن المركزي تحت مبرر أن قائديهما 

أقارب للرئيس.. 
وليس مبالغة القول إن مبرر قرابة الرئيس بقائدي 
الحرس الجمهوري واألمن المركزي هو مبرر شكلي 
يخفي وراءه حقيقة سعي اإلخوان المسلمين إلى 
إزاح��ة الحرس الجمهوري ذي العقيدة العسكرية 
البعيدة عن المفهوم الديني والمرتكز على مكافحة 
اإلرهاب، وإفساح المجال لتكون الفرقة األولى مدرع 
ذات العقيدة العسكرية المخلوطة بالجانب الديني 
هي المسيطرة على الجيش اليمني، وبالتالي إيجاد 
الحامي األهم لدولة الخالفة اإلسالمية التي عبر 
عنها قادة اإلخوان المسلمين وفي المقدمة الشيخ 
الزنداني الذي يقود معارك ضد قوات الحرس في 

أرحب. 
الخالصة.. أن الحملة ضد الحرس الجمهوري، 
وأيضًا ضد األمن المركزي ال تستهدف العميد أحمد 
علي عبداهلل صالح والعميد يحيى محمد عبداهلل 
صالح فقط.. بل تستهدف ضرب البنية التحتية 
ألهم مؤسسة وطنية يناط بها حماية البلد وأمنه 
واستقراره ومواجهة مخاطر اإلره���اب.. وإيجاد 
األرضية المالئمة إلحالل جيش ذي عقيدة دينية 
لدولة الخالفة التي يحلم اإلخ��وان بإنشائها في 

اليمن..  

في بيان صادر عن أبناء مديرية أرحب:

نقف إلى جانب الشرعية ولن نسمح لمتطرفي اإلصالح تنفيذ مخططهم اإلرهابي

ر أبناء مديرية أرحب أتباع    حذَّ
ح��زب االص���الح وأنصارهم 
من خارج المحافظة من أي اعتداءات 
إجرامية قد تطال الحرس الجمهوري، 
مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي 
وسيلقنون كل من يحاول المساس 
بأمنهم واستقرارهم درس��ًا قاسيًا، 
متعهدين أنهم لن يسمحوا للميليشيات 
المسلحة التابعة ل��ح��زب االص��الح 
والعناصر االرهابية تنفيذ مخططهم 

االنقالبي والعبث بأمن واستقرار الوطن انطالقًا 
من مديرية أرحب.

وجددوا التأكيد على وقوفهم صفًا واحدًا الى جانب 
الشرعية الدستورية والتصدي لكل الدعوات الهادفة 
الى تمزيق الوطن والمنجزات التي تحققت في ظل 

فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في االجتماع ال��ذي ترأسه أمين عام 
المجلس المحلي لمحافظة صنعاء عبدالغني حفظ 
اهلل جميل وضم مدير عام مديرية أرحب وأعضاء 
المجلس المحلي بالمديرية والمحافظة وعدد كبير 

من أبناء المديرية.
وقد صدر عن أبناء أرحب بيان دان كافة األعمال 
اإلجرامية واالعتداءات التي تقوم بها مليشيات من 
حزب اإلص��الح  على معسكر الحرس الجمهوري 
بالمديرية  والتي تحصد أرواح  العديد من أبناء 

الوطن من ضباط وأفراد المعسكر.
واستنكر أبناء قبيلة أرحب  في بيانهم ما تقوم 
به األب��واق اإلعالمية الدعائية  التابعة لحزب 
اإلص��الح من حمالت مضللة للرأي العام الهدف 
من ورائها شق صف أبناء الشعب اليمني الواحد 

وأبناء القبيلة الواحدة وأبناء البيت الواحد وطالبوا 
الجهات المسئولة بمالحقة الجناة والضرب بيد من 
حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن 

واستقرار وسيادة  الوطن.
وكذب البيان جملة وتفصيال ما نشره هذا الجهاز 
الكاذب والمضلل من بيان منسوب  لقبيلة أرحب  
زعم فيه أن القبيلة  ستدافع عن أبنائها الذين 

يتعرضون إلبادة جماعية من قبل 
ق��وات الحرس الجمهوري، بكل 
الوسائل المشروعة.. مشيرا إلى أن 
ذلك يندرج في إطار الحملة البائسة 
التي يتبناها حزب اإلصالح لالنقالب 

على السلطة..
واعتبروا أن من يقتل وهو في 
صفوف الخارجين على القانون من 
عناصر ح��زب اإلص��الح المتطرف 
القبيلة وإنما يمثلون  ال يمثلون 
أنفسهم ونهجهم المتطرف والمتعطشين للدماء 

والتواقين للعيش في السراديب والجحور.
وحذر أبناء أرحب في بيانهم من أي اعتداءات 
قد تطال أفراد الحرس الجمهوري المرابطين في 
المديرية ، وأي من أبناء المديرية المساندين لهم 
من قبل أولئك المحسوبين على حزب اإلصالح سواء 
من أبناء المديرية أو من الذين تم استجالبهم من 

خارج المحافظة.
وأكد أبناء قبائل أرحب أنهم لن يقفوا مكتوفي 
األيدي وسيلقنون ومعهم إخوانهم في القوات 
المسلحة واألمن كل من يحاول المساس بأمن 
واستقرار الوطن ال��دروس القاسية، وأنهم كما 
ساهموا في إفشال جميع المخططات الهادفة إلى 
االنقالب على الشرعية الدستورية وسيدافعون عن 
أنفسهم وعن منجزات الوطن ومكتسباته بكل قوة 
واقتدار ولن يسمحوا للمليشيات المسلحة التابعة 
لإلصالح والعناصر اإلرهابية والخارجين على 
القانون بتنفيذ مخططاتهم االنقالبية والعبث 
بأمن واستقرار الوطن ووحدته انطالقًا من مديرية 

أرحب.

من يقاتل مع عناصر اإلصالح 
المتطرفة ال يمثلون إال 

نهجهم الدموي
أرحب تدين االعتداءات اإلجرامية 

التي تقوم بها عناصر اإلصالح ضد 
الحرس الجمهوري

مصدر مؤتمري يستغرب 
من حالة التهريج التي وصل 

إليها صادق األحمر

ق�����ال   
مصدر 
ف�����ي 
ال����م����ؤت����م����ر 
م  لعا ا لشعبي  ا
إنه يشعر بنوع 
من الغرابة على 
ح��ال��ة التهريج 

التي وصل إليها صادق 
عبداهلل األحمر، مؤكدًا 
أن الحديث عن حاشد، أو 
إنه شيخ مشائخها أمر قد 
تجاوزه الزمن ولم يعد 
ل��ص��ادق األح��م��ر مكانة 
في حاشد بعد أن ركلته.

وأض��اف المصدر: من 
المنطقي القول بعد ذلك 
أن ال يدلي صادق األحمر 
ب��أي تصريح ال باسم 
قبائل حاشد األبية التي 
ظلت كما هي في صفوف 
والجمهورية  ل��ث��ورة  ا
والوحدة والديمقراطية 
الدستورية  والشرعية 

وال باسم آخر.
وق����ال: ع��ل��ى ص��ادق 
األحمر أن يعترف بأن ما 
يجري في الحصبة عمل 
الدستور  ل��ى  إ ال يمت 
والقانون وال إلى القبيلة 
ك  سلو لكنه  و  ، بصلة
جُبل عليه البعض من 

ق����ي����ادات 
المليشيات 
واليمانيون 
ج��م��ي��ع��ًا 
ي����رب����ون 
نفسهم  بأ
من أن يروا 
ص���ن���ع���اء 
مليئة بالسالح أو أن يروا 
تحتل  مليشيات  هناك 
ال��م��ؤس��س��ات وتنهبها 
رع،  لشوا با وتتمترس 
وتبني النقاط والخنادق 
وتزعج  األم���ن  لتقلق 
السكينة العامة ثم يحلو 
لبعضهم أن يقول وهو 
يمارس ه��ذا الفعل إن 
ذل��ك من الديمقراطية 
مع أن مثل هذه األفعال 
تجرمها القوانين والقيم.

واخ��ت��ت��م ال��م��ص��در 
تصريحه بالقول: كان 
ع��ل��ى ص����ادق ع��ب��داهلل 
األح��م��ر أن ي��ع��رف قدر 
بأن  يسلم  وأن  نفسه 
االختالالت األمنية التي 
يمارسها تمس المجتمع 
بكامله حكمًا ومعارضة 
ومواطنين  ومستقلين 
أب��ري��اء ال ع��الق��ة لهم 
ب���ال���ص���راع���ات ع��ل��ى 

اإلطالق.

الشيخ الشائف : المؤتمر بحجم الوطن ومن 
يتحدثون عنه أقزام في نفسياتهم وأفكارهم 

النائبان العزاني والصعدي يعودان 
الى الكتلة البرلمانية للمؤتمر  

األبتل والخراز يتراجعان عن 
االستقالة من المؤتمر

س��خ��ر ال��ش��ي��خ   
محمد بن ناجي 
ال��ش��ائ��ف عضو 
تمر  للمؤ مة  لعا ا للجنة  ا
الشعبي العام من الظواهر 
الصوتية التي تشطح بها 
ل��ت��ي ال  ا العناصر  بعض 
تمثل إال أنفسهم المأزومة. 
وأكد الشيخ الشائف أن 
لعام،  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
ال��ذي تشكل م��ن أوس��اط 
هير  لجما ا يمثل  لشعب  ا

العريضة على امتداد البالد، ويجسد 
حقيقة التعاطي بين الشعب والسلطة.

وقال الشائف، في رد على تصريحات 
لحميد األحمر انه ال يشرفه الرد على 
أشخاص صدمهم رد الشعب اليمني 
ويعتبرهم المؤتمر الشعبي أقزامًا في 
نفسياتهم وأفكارهم فالمؤتمر بحجم 
الوطن وأعضائه بحجم مؤتمرهم ومازال 
المؤتمر يمثل الوطن وعلى مثل هؤالء 
النفر أن يعرفوا أن الوطنيين الشرفاء 
إل��ى مؤسسة الوطن  الذين ينتمون 

سيظلون أوفياء لمؤتمرهم وللوطن. 

مشيرًا إل��ى أن الثروات 
النفر  التي جمعها أولئك 
هي من حق الشعب وقد 
ملكوها دون وجه حق وان 
ال��م��زاي��دة ف��ي مثل هذه 
ز  بتزا ا ه��ي  التصريحات 
غير مشروع وبهتان اقترفه 
ه��ؤالء النفر ال��م��زاي��دون 
الذين نهبوا أموال الشعب 
والوطن واليوم يطالبون 
ويستغلون األزمة القائمة 
بهدف ق��ذر إلدخ��ال البالد 

في أتون المتاهات. 
وأكد الشيخ محمد بن ناجي الشائف 
إن الشعب اليمني بكافة قبله وشرائحه 
االجتماعية ق��ادر على وضع حد لهذه 
ال��م��ت��اه��ات وإخ����راس ك��اف��ة األل��س��ن 
المتطاولة على الحقيقة. وق��ال: إن 
الحوار هو الطريق األوحد إلى االلتقاء، 
وأية دع��وات أخرى فهي ال تمثل سوى 
خناجر في جسد الوطن ومن يمد يده 
إلى الحوارالصادق فسيباركه المؤتمر 
ومن يريد غير ذلك فسيرد عليه الصاع 

صاعين.

أكدت مصادر في المؤتمر   
الشعبي العام أن النائبين 
احمد العزاني وخالد مجود 
الصعدي عادا الى الكتلة البرلمانية 
ني  لعزا ا ئبان  لنا ا ن  ودا للمؤتمر، 
والصعدي االعتداء االرهابي اآلثم 
الذي استهدف حياة فخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر وعددًا من قيادات الدولة في 
الثالث من يونيو الماضي في جامع 

النهدين بدار الرئاسة بصنعاء. وأكدا أن جريمة استهداف الرئيس وكبار مسؤولي الدولة 
والمؤتمر في مسجد النهدين بدار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب الحرام جعلتهم 

يقررا العودة إلى حزبهما وتنظيمهما األول المؤتمر الشعبي العام.

رداع - محمد صالح المشخر 
 أعلن أمين عام المجلس 
المحلي بمديرية صباح منطقة 
رداع محافظة البيضاء محمد احمد 
االبتل تراجعه عن استقالته من عضوية 
المؤتمر الشعبي العام والتي أعلنها بعد 

أحداث جمعة 18 مارس الماضي.
وأكد أن جريمة االعتداء اإلرهابي التي 
استهدفت فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة 
في مسجد النهدين في أول جمعة من 

شهر رجب الحرام جعلته يقرر العودة 
إلى حزبه وتنظيمه الرائد األول المؤتمر 

الشعبي العام.
أعلن األخ محمد أحمد  من جانبه 
الخراز رئيس الغرفة التجارية عضو 
اللجنة الدائمة تراجعه عن استقالته 

من عضوية المؤتمر.
وأك��د وق��وف��ه إل��ى جانب الشرعية 
ال��دس��ت��وري��ة بقيادة فخامة رئيس 
الجمهورية ورفضه للعنف والفوضى 

وأعمال التخريب.

مؤتمر حضرموت يدعو إلى بث ثقافة التسامح في رمضان
المكالـ   فائز سالم بن عمرو

عقدت مساء األربعاء الهيئة التنفيذية وقيادة   
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت 
اجتماعها االعتيادي لمناقشة األوضاع التنظيمية 

والسياسية واألمنية .
وق��د افتتح األس��ت��اذ خالد سعيد الديني محافظ 
حضرموت- رئيس الهيئة التنفيذية االجتماع مرحبا 
بالحضور ومهنئا بحلول الشهر الكريم واطلع الجميع 
على الوضع ال��ذي تعاني منه اليمن على المستوى 
الوطني وعلى المستوى المحلي، مطالبًا برص الصفوف 
وإشاعة ثقافة التسامح والحوار واالنفتاح على الجميع، 
داعيًا جميع األطراف الحزبية في المحافظة والمنظمات 
المدنية وجميع المواطنين بأن يقدموا مصلحة الوطن 
والمواطن على كل المصالح الذاتية والضيقة وال سيما 

وأن شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والتسامح ويتطلب 
االستقرار والتخفيف على المواطن .

وبعد ذلك تطرق األستاذ عوض عبد اهلل حاتم � وكيل 
محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل ، رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت إلى الوضع 
التنظيمي للمؤتمر وواجباتهم في هذه المرحلة ومهامهم 
للمرحلة القادمة، مطالبًا أعضاء المؤتمر إلى التكاتف 
وان يكونوا عند روح المسؤولية وطالب فروع المؤتمر 
في المحافظة والمديريات بضرورة انتظام اجتماعاتهم 
التنظيمية . إلى ذلك تحدث األستاذ احمد جنيد الجنيد � 
وكيل محافظة حضرموت عضو الهيئة التنفيذية شارحا 

الوضع الداخلي.
هذا وقد تم مناقشة نقاط االجتماع وإقرارها وكذلك تم 

إقرار برنامج العمل لشهر رمضان الكريم.

القبض على )4( من عناصر وقيادات تنظيم القاعدة
أل��ق��ى أف�����راد من   

ال��ق��وات المسلحة 
واألم��ن في محافظة أبين 
القيادي في  القبض على 
تنظيم »القاعدة« االرهابي 
عبداهلل سعيد عمر حبيبيات.

وق���ال م��ص��در أم��ن��ي إن 
القبض عليه  حبيبيات تم 
الجمعة في إح��دى النقاط 
األمنية وت��م تسليمه إلى 
ال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة الت��خ��اذ 

اإلجراءات القانونية بحقه.
مشيرًا إل��ى أن اإلرهابي 

حبيبيات يعد واحدًا من أخطر 
ة  عد لقا ا تنظيم  صر  عنا
وش���ارك ف��ي ع��دة عمليات 
إرهابية استهدفت عددًا من 
النقاط األمنية وأفراد القوات 
المسلحة واألمن والمواطنين 

في أبين.
وأضاف المصدر أن أبطال 
ال��ق��وات المسلحة تمكنوا 
أيضًا من القبض على ثالثة 
مسلحين من عناصر التنظيم 
بالقرب من مدينة زنجبار، 
فيما لقي ال��راب��ع مصرعه 

متأثرًا بجراحه.


