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نحن أوفينا بالوعد ونقلنا السلطة سلميًا 
لما فيه مصلحة الوطن والمواطن..

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

إقرار خطة أمنية متكاملة لعدن

رئيس الجمهورية يزور عدن وأبين الحتواء أعمال العنف

ق��ام األخ ع��ب��درب��ه منصور ه���ادي رئيس  
الجمهورية بزيارة مفاجئة إلى مدينة عدن هي 
األولى له خارج صنعاء على المستوى الداخلي منذ توليه 
السلطة في فبراير 2012، حيث تكتّم اإلعالم الرسمي 
على خبر الزيارة التي بدأت مساء السبت ولم يعلن عنها 

إال صبيحة األحد.
وتأتي زي��ارة األخ عبدربه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية لعدن في ظل استمرار أعمال العنف والتوتر 
الذي يسود مدن الجنوب والعصيان المدني الذي دعا 
إليه »الحراك الجنوبي« المطالب باالنفصال وإغالق 
المحال التجارية وقطع الطرق احتجاجًا على سقوط 
العديد من القتلى والجرحى في مواجهات مع قوات 
األمن. كما تأتي الزيارة قبيل انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل المقرّر في ال� 18 من مارس القادم 
والذي تعد القضية الجنوبية أبرز القضايا المدرجة على 

جدول أعماله.

وذك��رت وكالة األنباء اليمنية الرسمية أن رئيس 
الجمهورية وصل إلى العاصمة االقتصادية والتجارية 
عدن، في زيارة تفقدية للمحافظة، يطمئن خاللها على 
سير األداء في مختلف المستويات اإلدارية والتنموية 

واالقتصادية.
والتقى األخ الرئيس خالل زيارته بقيادة السلطة 
المحلية والمسئولين في المجلس المحلي ومديري 
عموم المكاتب التنفيذية والقيادات األمنية والعسكرية 

»لتدارس قضايا تنفيذ المهام على مختلف الصعد«.
كما قام الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس بزيارة 
لمحافظة أبين هي األول��ى له منذ تمّكن القوات 
الحكومية من استعادة السيطرة على مدن لودر وجعار 
وزنجبار وشقرة في أبين وعزّان في شبوة المجاورة 
لها، من مسّلحي جماعة »أنصار الشريعة اإلسالمية« 
المرتبطة بتنظيم القاعدة في يونيو 2012م بعد 

سيطرة المسّلحين المتشدّدين عليها ألكثر من عام.

واّطلع الرئيس هادي على »طبيعة األض��رار التي 
لحقت بالمباني والمنشآت ومنازل المواطنين والمزارع 
بالمحافظة، جرّاء اعتداءات تنظيم القاعدة«، حيث 
استقبله محافظ أبين جمال ناصر العاقل والقادة 
العسكريون واألمنيون والمشائخ واألعيان والشخصيات 
االجتماعية وع��دد من المسئولين في المؤسسات 

الحكومية بأبين.
وأّكد رئيس الجمهورية أن األعمال جارية على قدم 
وساق من أجل إعادة إعمار الحياة إلى ما كانت عليه قبل 
اعتداء الجماعات المسّلحة على المنطقة، حيث تفّقد 
في جولته الميدانية حجم األضرار والدمار الذي لحق 
بالمدينة واألحياء السكنية في كل من الكود وزنجبار 

وجعار والمناطق المجاورة لها.
كما تفّقد مصنع الوحدة لإلسمنت بمنطقة باتيس 
حيث اّطلع على طبيعة سير العمل واالنتاج، واستمع 
من المسئولين إلى كيفية التجهيزات الكاملة لتدشين 

العمل واإلنتاج مطلع مارس القادم.
وكانت اللجنة األمنية بمحافظة عدن عقدت أمس 
اجتماعًا لها برئاسة محافظ المحافظة وحيد علي رشيد 
وبحضور قائد المنطقة العسكرية الجنوبية قائد اللواء 
31 مدرّع اللواء الركن دكتور ناصر عبد ربه الطاهري، 
كرّس للوقوف أمام المستجدات األمنية في المحافظة.
وفي هذا السياق أقر االجتماع خطة أمنية متكاملة 

مقترحة من قبل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية.
وحّثت اللجنة أبناء المحافظة على التعاون مع رجال 
األم��ن في سبيل إنجاح الخطة األمنية وبما يكفل 
استقرار األوضاع والحفاظ على األمن والسكينة العامة.
حضر االجتماع مدير أمن محافظة عدن اللواء صادق 
حيد ورئيس أركان المنطقة العسكرية الجنوبية العميد 
الركن صالح علي حسن ومدير األمن السياسي واألمن 
القومي بالمحافظة وعدد من القيادات العسكرية 

واألمنية.

المؤتمر يدين العنف 
بحضرموت.. ويؤكد دعمه 

للسلطة المحلية
ل��م��ؤت��م��ر   ا دان 

م  ل��ع��ا ا لشعبي  ا
واستنكر بشدة أعمال 
شهدتها  ل��ت��ي  ا لعنف  ا
م��ح��اف��ظ��ة ح��ض��رم��وت 
خالل الساعات الماضية، 
مؤكدًا وقوفه إلى جانب 
قيادة وأعضاء السلطة 
المحلية بالمحافظة في 
األعمال  مواجهة تلك 
التي وصفها بالعنصرية 

والمناطقية.
واعتبر بيان صادر عن 
)األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام( ماحدث 
من أعمال عنف مؤسفة 
ت  مو حضر فظة  بمحا
سلوكًا دخياًل على أبناء 
يعبر  ال و  ، فظة لمحا ا
ع��ن أب��ن��اء حضرموت 
ال��وح��دوي��ي��ن وال عن 
نيتهم  مد و فتهم  ثقا
وإن��م��ا تعبر ع��ن قلة 
خلف  س  تتمتر قليلة 
لية  نفصا ا ري��ع  م��ش��ا
شاذة وأجندات تآمرية 
ضد  ل��ي��س  يبية  تخر
اليمن الواحد فحسب 
بل وحتى خالل الفترات 
السابقة لما كان يسمى 

ب��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن 
الديمقراطية الشعبية .

ودعا المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ج��م��ي��ع ال��ق��وى 
ليات  لفعا وا لسياسية  ا
االجتماعية إلى رفض 
مثل ه��ذه الممارسات 
واألعمال والتصدي لها 
لكراهية  ا ثقافة  ونبذ 
وتبني خطاب إعالمي 
وسياسي مسئول بعيدًا 
ع��ن ال��ت��ح��ري��ض على 
ال��ع��ن��ف وال��م��م��ارس��ات 
االستفزازية واالقصائية 

لآلخر.
وحث البيان الصادر عن 
األمانة العامة للمؤتمر 
ك��ل ال��ق��وى الوطنية 
التنبه للمخططات التي 
تقودها بعض األطراف 
في محاولة  لجر البلد 
لمواجهات عبثية بهدف 
إفشال مؤتمر الحوار 
الوطني، مجددًا التأكيد 
في هذا الصدد دعمه 
للخطوات التي يتخذها 
الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية 
ب��ه��دف إن��ج��اح جهود 

التسوية السياسية.

في بيان لألمانة العامة

المؤتمر يدين أعمال العنف بعدن ويدعو األطراف كافة لتحمل مسئوليتها الوطنية

المؤتمر يعزي أسر الضحايا من المواطنين والجنود

أبناء عدن جسدوا أروع صور المدنية التي يتطلع إليها الشعب اليمني

أعمال العنف تهدف إلى وضع العراقيل أمام الحوار وإفشال جهود رئيس الجمهورية

ندعو الجميع إلى تفويت الفرصة على مشعلي الحرائق وأصحاب المشاريع المشبوهة

عبّرت األمانة العامة للمؤتمر  
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام ع��ن إدان��ت��ه��ا 
واستنكارها الشديدين ألعمال العنف 
التي شهدتها مدينة عدن الخميس والتي 
أودت بحياة عدد من المواطنين والجنود 
وإصابة آخرين في محاولة لضرب النسيج 
االجتماعي وتمزيق الصف الوطني بهدف 
وضع العراقيل أم��ام الحوار الوطني 
والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية 
المناضل عبد ربه منصور هادي إلخراج 
اليمن من األزمة واالنتقال بها إلى مرحلة 

جديدة من مسار التطور والبناء.
وأّكدت األمانة العامة وهي تعزي أسر 
ء  الشفا للمصابين  وتتمنى  يا  الضحا
العاجل رفضها ألي ممارسات تتعارض 

مع احترام حرية ال��رأي وال��رأي اآلخر 
وحق التعبير المكفول للجميع في إطار 
االلتزام بالتعددية السياسية التي تكفل 
الحق في التعبير عن اآلراء بأساليب 

حضارية بعيدًا عن العنف والتحريض.
ودعت األمانة العامة للمؤتمر جميع 
األطراف إلى تحمل مسئولياتها الوطنية 
في هذه المرحلة وتفويت الفرصة على 
الذين يسعون عبر إشعال الحرائق 
وسفك دماء األبرياء من أبناء الشعب 

اليمني لتنفيذ أجندة ومشاريع خاصة.
وأّكدت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام أن أبناء مدينة عدن الذين جسدوا 
أروع صور المدنية التي يتطلع إليها 
لتها  رسا سيواصلون  ليمني  ا شعبنا 

الحضارية كعاصمة اقتصادية لليمن 
يعوّل عليها بشكل أساسي تحقيق 

انتعاش اقتصادي حقيقي في البالد.
ودع��ت االمانة العامة للمؤتمر إلى 
إيالء عدن وأبنائها المزيد من الرعاية 
واالهتمام وف��ي مقدمة ذل��ك إع��ادة 
االعتبار للمكانة العالمية التي يحتلها 

ميناء عدن في المالحة الدولية.
مطالبًة باحترام قداسة هذه المدينة 
ومكانتها في وجدان كل اليمنيين حيث 
وقد رفرف منها علم الجمهورية اليمنية 
خفاقًا يوم الثاني والعشرين من مايو 
1990 ليطوى شعبنا العظيم من هذه 
المدينة تاريخًا من الصراعات العبثية 

وإعادة اللحمة إلى الجسد الواحد.


