
أحزاب التحالف تستنكر حملة المشترك االستفزازية وتشيد بالمحافظ العامري
ن��ددت قيادات المؤتمر الشعبي  

العام واح��زاب التحالف الوطني 
بحملة  البيضاء  بمحافظة  الديمقراطي 
التظليل التي يقودها حزب االصالح وأحزاب 
محافظة  محافظ  ضد  لمشترك  ا ء  للقا ا
البيضاء العميد محمد ناصر العامري ضمن 
مخططهم التأمري الناقم الذي يستهدفون 
به القيادات المؤتمرية البارزة والتي يشهد 
لها الجميع بوطنيتها ومواقفها المشرفة 
ونضالها مع الثورة والجمهورية والوحدة 

المباركة.
واش��ار بيان صادر عن المؤتمر واحزاب 
التحالف في البيضاء إلى ان مواقف أبناء 
الثابتة من التحديات  محافظة البيضاء 
الراهنة واألزمة الطاحنة التي تمر بها اليمن 

منذ مطلع العام الماضي 2011م مؤكدين أنهم مع األمن 
والسالم واالستقرار وضد الصراعات واالعمال الفوضوية 
والعبثية التي تعيق مسيرة العمل والتنمية وتحول دون 
تمكين الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وحكومة الوفاق الوطني من تحقيق المهام المطلوبة وفي 
مقدمتها تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والياتها 

التنفيذية المزمنة.
وأض��اف البيان: ومن هذا المنطلق فان 
المؤتمر الشعبي العام واح��زاب التحالف 
عن  تعرب  ء  لبيضا ا بمحافظة  لوطني  ا
استنكارها الكامل لألعمال والنشاطات 
التسوية  الت��ف��اق  المخالفة  المشبوهة 
السياسية والتي تقوم بها أح��زاب اللقاء 
المشترك من خالل الحملة الشرسة والحاقدة 
التي تستهدف بها قيادات من المؤتمر 
الشعبي العام في المحافظة وعلى رأسهم 
محافظ المحافظة محمد ناصر العامري لما 
تحمله هذه الحملة من مغالطات وافتراءات 
باطلة تسيء لآلخرين وتحط من مكانتهم 

السياسية واالجتماعية.
ورف��ض المؤتمر واح��زاب التحالف قيام 
مثل تلك الشرذمة التي تم تجميعها من ساحة االعتصام 
بجامعة صنعاء بانتحالها صفة االنتماء لمحافظة البيضاء 
والتمثيل لدور مشايخها ووجهائها وشخصياتها االجتماعية 
وقيامهم التظاهر أمام منزل رئيس الجمهورية المشير عبد 
ربه منصور هادي التهم الخطيرة المسيئة للغير.. مؤكدين 
إن وجهاء ومشايخ محافظة البيضاء ومواطنيها ضد هذه 

الحملة الشرسة وضد النزعة المناطقية وهم متمسكون 
ببقاء العميد محمد ناصر العامري محافظا لمحافظتهم 
ويقدرون لهذا الرجل دوره وإسهاماته الملموسة في كل ما 
يخدم محافظتهم ويحقق الطموحات الكثيرة التي ينشدونها 
ولكونه محافظا منتخبا اختارته جماهير المحافظة عن ثقة 

وقناعة بأنه الرجل المناسب في المنصب المناسب .
وتابع البيان :إن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف 
الوطني بمحافظة البيضاء يدينون تلك التصرفات التي قامت 
بها تلك العناصر والمعروفة لدى الجميع بدوافعها وانتماءاتها 

الحزبية وبالمقاصد البعيدة التي تنشدها .
كما طالب البيان بمحاكمة جميع المتورطين في جرائم 
االعتداءات على معسكرات الجيش واألمن وقتل الجنود 
والضباط والمواطنين األبرياء وكذا محاكمة المتسببين في 
التدهور األمني الذي وصلت إليه المحافظة وكل الضالعين 
في جرائم إثارة الفوضى وإقالق السكينة العامة وإهدار دماء 

أبناء اليمن من عسكريين ومدنيين.
هذا ودان أبناء البيضاء االعتداءات المتواصلة على المواقع 
العسكرية في أرحب ونهم وأبين وغيرها .. مؤكدين وقوفهم 
الصادق مع القيادة السياسية بزعامة المناضل عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية وتعهدهم بالعمل الفاعل 

لكل ما يخدم الوطن ويصون أمنه واستقراره وتطوره.

الصوفي ينجو من محاولة اغتيال 
نفذتها عناصر ارهابية

نجا األستاذ أحمد   
الصوفي السكرتير 
الصحفي لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام من محاولة 
اغتيال حينما أطلق مسّلح 
قيادي في أحزاب المشترك 
النار على سيارة الصوفي 
ظهر األرب��ع��اء الماضي  

بالعاصمة صنعاء.
ووقع االعتداء المسّلح 
تير  سكر ن  ك���ا حينما 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 
السابق عائدًا من النيابة 

العامة إلى منزله بمنطقة 
العشاش بحدة، بعد تقديم الصوفي 
دعوى قضائية لدى نيابة الصحافة 
والمطبوعات على خلفية نشر اتهامات 

باطلة في صحيفة الوحدوي ضده.

وأوض���ح���ت م��ص��ادر 
عيان  وشهود  محلية 
من سكان المنطقة أن 
القيادي في المشترك 
أطلق النار من سطح 
باتجاه سيارة  منزله 
فقيه،  ومرا الصوفي 
إل���ى ع��دم  مشيرين 
تعرّضهم ألي إصابات 
وتحاشيهم الرد عليه. 
ت  لتحقيقا ا كشفت  و
األولية عن أن أسلوب 
العملية يحمل بصمات 
وط���ري���ق���ة ت��ن��ظ��ي��م 
االغتياالت.  ف��ي عمليات  القاعدة 
وجدّد الصوفي تأكيده على االحتكام 
إلى القضاء لمحاسبة الخارجين على 

القانون.

في بيان صدر عنها

أحزاب التحالف الوطني تحمل األمن مسئولية حماية حياة الصيادي
دانت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بشدة ما تعرض له االستاذ/ صالح  

مصلح الصيادي -عضو المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
الناطق الرسمي - امين عام حزب الشعب الديمقراطي )حشد( من تهديد اجرامي تلقاه من 

الرقم )713210158( بالتصفية الجسدية أو أحد أوالده.
ودعت أحزاب التحالف الوطني الجهات االمنية الى التعاطي مع تلك التهديدات بجدية 
وسرعة الكشف عن الجاني وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل ، محملة كافة الجهات 
المعنية مسؤولية ما قد يتعرض له ناطقها الرسمي جراء هذا التهديد الذي لن يثني قياداتها 

وكوادرها عن مواقفهم الوطنية الثابتة والمبدئية.
كما دعت أحزاب التحالف الوطني في بيان صدر عنها امس الى سرعة توفير الحماية 
االمنية لمقرات وقيادات احزاب التحالف الوطني أسوة ببقية القوى الوطنية الفاعلة على 

الساحة الوطنية.
كما طالبت احزاب التحالف من  كافة المنظمات والقوى الوطنية الى إدانة مثل هذه االفعال 
والتصرفات االجرامية التي تضر بمرحلة التوافق الوطني والتهيئة للدخول في الحوار 

الوطني الشامل وصواًل الى حالة االمن واالستقرار والنظام والقانون..
وكان قد تلقى األمين العام لحزب الشعب الديمقراطي حشد االستاذ صالح مصلح 
الصيادي تهديدًا بالتصفية الجسدية لشخصه او أحد اوالده عبر رسالة نصية وصلته من 

رقم تابع لشركة سبأ فون السبت.
وجاء في رسالة التهديد تحذير شديد اللهجة وتلويح بتصفيته أو احد من اوالده جسديا في 
وقت قريب من شخص مجهول الهوية عبر رسالة نصية من  الرقم التالي )713210158( ..

الجدير ذكره ان رسالة التهديد بالتصفية الجسدية لألمين العام لحشد تأتي بعد ان اشتدت 

وتيرة الهجوم اإلعالمي غير المسبوق الذي تشنها عليه وسائل اعالم تابعة للمشترك 
وا للواء المنشق علي محسن االحمر لعل اخرها ما جاء في موقع » يمن برس« في اكثر 
من خبر وموضوع استهدف االمين العام بالتحريض وتشويه السمعة من خالل ادعاءات 

واقاويل كاذبة.
الصيادي والقيادة العامة لحزب الشعب وفي ظل التهديدات بالتصفية الجسدية المتزامنة 
مع التحريض والتشهير االعالمي ، يطالبون وزارة الداخلية و االجهزة االمنية المختصة 
التحقيق بهذا التهديد الخطير وتحمل المسئولية الوطنية المناطة بتلك االجهزة وكشف 
من يقف وراء ذلك .. مؤكدين ان هذا بالغا رسميا بشان التهديد.. محملين السلطات االمنية 
المسئولية الكاملة عقب هذا البالغ عما قد يتعرض له الصيادي او احد اوالده وافراد اسرته 

من اعتداء قد يطالهم جراء هذا.

تحالف تعز: استهداف الدكتور الحميدي 
دليل على االنفالت األمني

دان���ت أح���زاب التحالف  
طي  ا يمقر لد ا طني  لو ا
بتعز االعتداء الجبان الذي طال 
أستاذ القانون الدولي و عميد كلية 
الحقوق بجامعة تعز الدكتور أحمد 
الحميدي عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي مؤكدة انه يعتبر 

ام���ت���دادا 
لالنفالت 
األم��ن��ي 
ال�������ذي 
ه  تشهد
تعز هذه 

األيام.
وات��ه��م 
ب����ي����ان 

ص�������ادر 
عن أح��زاب 

ت����ع����ز ال��ت��ح��ال��ف في 
القوى الظالمية الحاقدة الوقوف 

خلف تنفيذ االعتداء اآلثم.
وحمل البيان األجهزة األمنية 
ية  حما لية  مسئو فظة  لمحا با
الدكتور الحميدي وأفراد أسرته 

من أي اعتداء في المستقبل.
وكان منزل أستاذ القانون الدولي 
و عميد كلية الحقوق بجامعة تعز 
الحميدي عضو  الدكتور أحمد 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام تعرض لوابل شديد من 
النيران األرب��ع��اء  والكائن في 
منطقة بيرباشا غرب مدينة تعز 

ما تسبب بحالة من الخوف والهلع 
لدى األطفال والنساء في المنزل.

وقال الحميدي:إنه عند الساعة 
الرابعة من فجر األربعاء تعرض 
منزله وسيارته إلطالق نار كثيف 
من جهات متعددة تسببت بإلحاق 
أض��رار كبيرة بالسيارة وبعض 
م���ح���ت���وي���ات 

المنزل.
وأوض��ح بأنه 
ت����م إب����الغ 
ال��ب��ح��ث 
ئي  لجنا ا
الذي نزل 
إلى مكان 
ال��ح��ادث��ة 
ينة  معا وتمت 
ال���م���ك���ان وأخ����ذ 
أق��وال الشهود وأن 
القضية حاليا قيد التحقيق 
وبانتظار نتائج التحقيقات 

ومعرفة الجناة.
ول��م ي��وج��ه الحميدي أصابع 
االت��ه��ام إل��ى أي جهة. نافيا أن 
تكون لديه أي خالفات أو عداوات 

مع أحد.
وقد ب��دأت  الوفود المتضامنة 
معه تصل إل��ى منزل الدكتور 
الحميدي والتي تمثل الشخصيات 
االجتماعية وق��ي��ادات األح��زاب 
ني  لمد ا لمجتمع  ا ت  منظما و

ومختلف شرائح المجتمع.

مؤتمر حجة يحذر االصالح من تهديد السلم االجتماعي
عبر فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة عن أسفه  

البالغ لحالة االنحدار السياسي التي وصل إليها أعضاء 
التجمع اليمني لإلصالح في المحافظة واستخدامه غير األخالقي 
لساحات االعتصام لتحقيق غاياته الهادفة إلى االنقالب على 
الدستور والقوانين النافذة والمنظمة لألداء الحكومي للوصول 
إلى السلطة بصورة ابتزازية وغير ديمقراطية والتي تعبر عن 
وعي الغنيمة والتفرد وإلغاء اآلخر وإقصائه وهو سلوك يمارسه 

حتى مع شركائه في اللقاء المشترك .
واستنكر فرع المؤتمر الشعبي العام بحجة في بيان له: 
الشعارات التي رفعها أعضاء التجمع اليمني لإلصالح في 
التظاهرة التي نظمها عصر الجمعة  واصفًا إياها بأنها شعارات 
التنم إال عن روح الحقد واإلقصاء وتدعو إلى تفكيك العرى 

الوطنية وتهدد السلم االجتماعي بالمحافظة.
وقال البيان :وفرع المؤتمر بحجة إذ يستنكر تلك الشعارات 
ويدينها، فإنه في الوقت نفسه يحذر من نتائج تلك األعمال 
غير الواعية ويحمل قيادة التجمع اليمني لإلصالح بحجة تبعاتها 

ومسئولية نتائجها الكارثية على الوطن والسلم االجتماعي.
ودعا المؤتمر الشعبي العام في حجة كل كوادره 

وأنصاره إلى االصطفاف وتفويت الفرص على 
أولئك المتربصين بأمن الوطن واستقراره.. 

مناشدًا القيادة السياسية التعامل بحذر مع 
الرموز والقرائن التي يبعثها قادة التجمع في 
حجة لكونها التخدم إال مشروعهم االنقالبي.
وأكد فرع المؤتمر حرصه الشديد على 

التالحم مع القيادة السياسية في إطار 
األسس والمنطلقات الوطنية والتأكيد 

على الخيارات والقناعات والتعامل معها 
ب��روح المسئولية الوطنية ال��ق��ادرة على 

التعاطي مع تجليات الواقع دون القفز على 
حقائقه وبما يخدم األم��ن واالستقرار ويحقق 

االنسجام .
داعيًا كل العقالء في اللقاء المشترك إلى التدخل لردع أولئك 

المتهورين الذين يسعون بخطى حثيثة إلى دفع أبناء محافظة 
حجة إلى محرقة الصراعات .

من جهة أخرى استنكر المؤتمر الشعبي العام بحجة 
ما تناقلته وسائل اإلعالم عن وقوع انفجارات في 
مقر التجمع اليمني لإلصالح وبمنزل مهدي جابر 
الهاتف القيادي في حزب اإلصالح بالمحافظة 

مساء الجمعة 11-5-2012م.
وقال بيان المؤتمر :إن قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظة تستنكر مثل هذه 
األعمال اإلجرامية التي ال يقرها دين وال أخالق 

أو ضمير، وتعبر عن إدانتها الشديدة لها.
واض��اف البيان: إننا ومع تقديرنا لمختلف 
األدوار والمهام التي تقوم بها األجهزة األمنية 
بالمحافظة، إال أننا ندعوها لبذل جهد أكبر للتحقيق 
في مثل هذه األحداث وإظهارها على الرأي العام بالمحافظة 

وعبر وسائل اإلعالم المختلفة.

عناصر مسلحة تطلق النار على مبنى اللجنة الدائمة

تعرض مبنى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام  
ظهر األربعاء العتداء من قبل عناصر مسلحة حيث 
اطلقت نيران اسلحتها من الشارع المقابل للجنة والذت 

بالفرار على متن سيارة.
وأفاد شهود عيان أن سيارة كانت تقل عددًا من األشخاص 
الملثمين أطلقوا واباًل من الرصاص باتجاه البوابة الرئيسية 

للجنة الدائمة.
ويأتي هذا االعتداء في ظل استمرار تصعيد احزاب اللقاء 

المشترك أعمال العنف واالستفزازت في محاولة لعرقلة 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها من خالل استفزاز المؤتمر 

سياسيًا وميدانيًا.
الجدير بالذكر أن مبنى اللجنة الدائمة الجديد قد 
تعرض العتداء الشهر الماضي من قبل مسلحين 
تابعين للمنشق علي محسن، حيث قاموا بإطالق 
الرصاص بشكل كثيف على البوابة الجنوبية 

للجنة مستهدفين جنود الحراسة.

يحيى علي نوري

قطاع 
للشباب 
والطالب

االنتقال من دائ��رة متخصصة   
لى  ا للمؤتمر  لعامة  ا نة  باألما
قطاع تنظيمي يُعنى بالشباب والطالب 
يكون على رأسه أمين عام مساعد تطور 
إيجابي في الحياة التنظيمية للمؤتمر 
على صعيد قضايا الشباب والطالب، من 
شأنه أن يعزز وتيرة االهتمام المؤتمري 
بهذا القطاع وبالصورة التي تتفق مع 
األهمية البالغة التي تمثلها هذه الفئة 
التنظيمية التي تشكل ما يزيد على 
70% من مدخالت العملية التنظيمية 

من االعضاء.
۹ إذًا.. المهام والمسؤوليات المؤتمرية 
على هذا الصعيد ستشهد تحواًل كبيرًا 
من حيث العملية التنظيمية واإلدارية 
وما سينتج عن ذلك من برامج وخطط 
تُعنى جميعها برفع مهارات الشباب 
والطالب في األداء التنظيمي والقدرة 
يا  لقضا ا مختلف  م��ع  تعاطيهم  على 
بها خطة  التي تحفل  والموضوعات 
االتجاهات العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وبما يالمس مختلف المشكالت التي 
تعاني منها هذه الفئة التنظيمية التي 
يعول عليها االمل الكبير في الدفع بكل 
مسارات المؤتمر على الصعيد الوطني.

إننا نثق هنا ب��أن ه��ذا التحول على 
الصعيد التنظيمي يتجاوز الشعارية 
المدغدغة لعواطف وأحاسيس الشباب 
الى دوائر الفعل واالبتكار واالقتراح بكل 
ما من شأنه أن يجعل الشباب والطالب 
يعيشون حياة تنظيمية حافلة بالبرامج 

واإلنجازات.
۹ وما يزيد ثقتنا هنا أن تعيين القيادي 
المؤتمري الشاب ع��ارف الزوكا أمينًا 
مساعدًا للمؤتمر لهذا القطاع يمثل بحد 
ذاته أكبر مصداقية على حرص  المؤتمر 
الشعبي العام بهذه الشريحة التنظيمية، 
خاصة وأن القيادي الزوكا معروف عنه 
الفاعلية والحيوية والقدرة على االلتحام 
بالشباب والطالب والتعبير األمثل عن 
آمالهم وتطلعاتهم.. إن مشهدًا جديدًا 
قد طرأ في الحياة التنظيمية للمؤتمر، 
جميعنا بانتظار تفاعالته التنظيمية 

والوطنية.
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 املتخاذلون واملغرضون يف مبادئهم 
علي عبداهلل صالحاليشرف الوطن واملؤتمر انتماؤهم إليه

رئيس املؤتمر الشعبي العام


