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مؤتمر شبوة وحلفاؤه يساندون أبطال الجيش في مالحم دحر اإلرهاب
أعلن المؤتمر الش��عبي العام واحزاب التحالف 
الوطني في محافظة شبوة مباركتهم للهجمات 
التي تنفذها القوات المسلحة واالمن ضد عناصر 
االرهاب من تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة 
وأبين، مشيدين باألدوار البطولية والتضحيات 
الجس��يمة التي يقدمه��ا ابناء القوات المس��لحة 

واالمن ومن وقف معهم من المواطنين .
واستعرض المؤتمر وحلفاؤه في المحافظة في 
بيان لهم مخاطر االرهاب والتطرف الذي يمثله 
تنظي��م القاعدة والق��وى المس��اندة والداعمة 
له على المس��توى السياس��ي واللوجيستي او من 
يوفرون غطاًء سياس��يًا لهذه االعمال ويبررون 
ما يقوم به االرهابيون من هجمات واعمال عنف 
وحش��ية تطال ابن��اء الق��وات المس��لحة واالمن 
والمواطني��ن االبري��اء وتس��تهدف المنش��آت 

العام��ة والخاص��ة. محذرين في الوق��ت ذاته من 
مخاط��ر االره��اب على ام��ن واس��تقرار ووحدة 
اليمن و اقتصاده وس��معته الدولي��ة وعالقاته 
بأش��قائه وأصدقائ��ه ، مش��يرين الى اس��تغالل 
تنظيم القاعدة حالة االنفالت االمني وعدم قيام 
الحكومة بواجباتها في ترسيخ االمن واالستقرار 
وما تقوم به بع��ض القوى السياس��ية من ايجاد 
غطاء ومبررات لجرائ��م هذا التنظيم والتعاطي 
االعالمي الالمس��ؤول وعدم دعم قرارات رئيس 
الجمهورية ومن خلفه القوات المسلحة واعتبار 

عمليات الجيش خارج القانون
وأكد المؤتمر وحلفاؤه في ش��بوة وقوفهم الى 
جانب القيادة السياس��ية ممثلة بفخامة رئيس 
الجمهوري��ة عبدربه منصور ه��ادي، وتأييد ما 
جاء في خطاب رئيس الجمهورية بش��أن مخاطر 

القاع��دة وتواج��د مقاتلين اجانب.. مش��ددين 
على الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة القاعدة وعدم 

السماح ألي أجنبي بالقتال على أرضنا.
وش��دد البيان على أهمية اس��تئصال االرهاب 
والقضاء عليه باعتباره آفة تسيئ لليمن وتشوه 
المس��لمين واالس��الم وقيمه الس��محاء وال تمت 

للدين االسالمي بصلة..
وجدد البي��ان وق��وف المؤتمر الش��عبي العام 
وحلفائه -المبدئي والثابت- ضد االرهاب والعنف 
والتط��رف وضد كل م��ن يس��انده ويدعمه من 
بعض القوى السياسية، كما أعلنوا عن دعمهم 
الكامل لقوات الجيش واالمن والمواطنين الشرفاء 
ف��ي المواجه��ات الت��ي يخوضونها ض��د عناصر 
تنظي��م القاعدة في أبين وش��بوة وف��ي مختلف 

المناطق..

في لقاء موسع لمؤتمريي الدائرة )195(

حسن عبدالرزاق: اإلخوان يدافعون عن القاعدة كلما تحرك الجيش لدكهم
ت���رأس األس��ت��اذ ح��س��ن ع��ب��دال��رزاق 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار لقاًء 
موسعًا في قرية خرابة نشطان الدائرة 
)195( وبحضور عدد من أعضاء قيادة 
فرع المحافظة والدائرة والشخصيات 
االجتماعية والقيادات الوسطية وأعضاء 

المؤتمر بالمنطقة .
وقد القى األخ حسن عبدالرزاق كلمة حيا 
فيها أعضاء المؤتمر في الدائرة والمركز 
على صمودهم ووقوفهم مع تنظيمهم 
الرائد المؤتمر الشعبي العام وتطرق الى 

األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية التي تمر بها اليمن 
نتيجة األزمة المفتعلة من قبل اإلخوان المسلمين وشركائهم 
وتضرر مصالح المواطنين جراء انعدام المشتقات النفطية 
ورفع اسعارها وانقطاع الكهرباء وغياب األمن واالستقرار 

وانقطاع المياه في معظم حارات المدن الرئيسية 
وتزايد نشاط القاعدة والعمليات اإلرهابية التي 
تستهدف القوات المسلحة واألمن بتواطئ مع 
قيادات االخ��وان الذين يدافعون عن عناصر 
القاعدة كلما تحرك الجيش لضربهم وتطهير 

الوطن من شرورهم.
مؤكدًا دعم ومساندة المؤتمر الشعبي العام 
للقوات المسلحة البواسل واألمن الذين يخوضون 
المعارك البطولية ضد القاعدة وهذه المواقف 
التي يتبناها المؤتمر ورئيسة الزعيم علي عبدالله 
صالح هي امتداد لمواقفة السابقة للدفاع عن 
الوطن . هذا وقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم لهذا اللقاء 
مؤكدين وقوفهم الى جانب المؤتمر ورئيسه وقياداته ألنه حزب 
الوسطية واالعتدال وحزب المنجزات والقادر على قيادة سفينة 

الوطن وحمايتها.

 كما دعوا إلى سرعة اقرار اعالن محافظة إب العاصمة 
السياحية لليمن واعتماد متطلبات تنفيذها، واعتماد 
موازنة كافية الجراء الدراسات الالزمة لالستكشافات 

والتنقيبات المعدنية.
 وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة للتحري حول التعيينات 
التي تمت ومراجعتها وفقًا للقانون والدستور ومخرجات 
مؤتمر الحوار ومعايير واضحة وعادلة لكل التعيينات 
التي تمت اخيرًا في المكتب التنفيذي والمديريات.. 
كما اكد المشاركون في اللقاء الموسع تأييدهم المطلق 
لرئيس الجمهورية، وضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل..

كلمة أبناء المحافظة:
وف��ي اللقاء الموسع ألقى الشيخ عبدالملك محمد 
أحمد منصور كلمة أبناء المحافظة أوضح فيها أن وزير 
الداخلية اللواء عبده حسين الترب ابلغ أبناء محافظة إب 
أثناء زيارته مؤخرًا للمحافظة بأن إدارة أمن محافظة 
إب كانت السبب الحقيقي ال��ذي يقف وراء تدهور 
األوضاع األمنية في المحافظة نتيجة تسييسها لألمن 
واستخدامه في سبيل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية 

وحزبية..
وأوضح  منصور أن الجميع في محافظة إب يعرفون 
ن ان  اليوم جيدًا ما حدث ويحدث في محافظتهم ، .. وبيَّ

وزير الداخلية وبعد زيارته للمحافظة ومقابلته لعدد 
كبير من أبنائها وسماعه ألقوالهم ومتطلباتهم التي 
أوضحت جميعها وجود انفالت امني لم يسبق له مثيل..
 وأشار إلى قيام اطراف حزبية معروفة في عدد من 
المحافظات باستخدام العمل االمني داخل المؤسسات 
التي يجرم فيها ممارسة العمل السياسي والحزبي 
كوسيلة من وسائل العمل السياسي في تحقيق أهداف 

وغايات سياسية وحزبية..
 وطالب بسرعة تثبيت دعائم األمن واالستقرار ليس 
في إقليم الجند فحسب ولكن في كل أرجاء الوطن كوننا 
جميعًا نعلم جيدًا أنه ال تنمية وال تقدم وال تطور وال 

نماء وال حرية إال عندما يصان الدم والمال والعرض..
 وقال:  إن اجتماع أبناء إب اليوم جاء للحديث عن  عدة 
مواضيع مهمة على رأسها ماخرج به مؤتمر الحوار 
الوطني من إعالنه إلقليم الجند الذي طالب به أبناء 
محافظتي إب وتعز أكثر من مرة ومنذ سنوات ليكون 
لهم االستقاللية في القرار والعمل وبناء محافظتيهما.. 
معتبرًا ذلك أنه أهم منجز من منجزات مخرجات الحوار 

الوطني..
وأشاد بأبناء القوات المسلحة واألمن الذين يضحون 
بدمائهم  وأرواحهم في كل محافظة وفي كل مديرية 
دفاعًا عن اليمن وأمنه واستقراره ومقدرات ومكتسبات 

ثورته المباركة..
ودعا الشيخ عبدالملك منصور أبناء اليمن لالصطفاف 
الوطني والتالحم والوقوف صفًا واحدًا في وجه اإلرهاب 
والتطرف والغلو لما له من تأثير مباشر على أمن ووحدة 

واستقرار اليمن..
وقال: إذا لم يصطف الجميع ويكون لهم كلمة واحدة 
وعمل موحد في وج��ه اإلره��اب والعمل على القضاء 
عليه واستئصال شأفته فلن تستطيع الدولة وحدها 
ن أن اإلره��اب الذي جاء  أن تقف في وجهه اب��دًا..  وبيَّ
إلى اليمن من خارجها وحول بلدنا إلى وكر لإلرهابيين 
ومركز للتخطيط والتنفيذ لألعمال اإلرهابية يهدف 
الى اجهاض مشروعنا الوطني المتمثل في بناء الدولة 

المدنية الحديثة..
 وبخصوص بيان رئيس حكومة الوفاق باسندوة الذي 
هاجم به محافظ إب طالب الشيخ عبدالملك منصور 
رئيس الجمهورية بسرعة تشكيل لجنة محايدة 
للتحقيق فيما ح��دث وم��ا ص��در في بيان باسندوة 
وهل محافظ إب يستحق كل ذلك التهجم، أو أن يقوم 
باسندوة باالعتذار وإعادة االعتبار ألبناء إقليم الجند 

ومحاسبة من تفوه وتكلم بتلك الكلمات..
  وأض��اف: إن ذلك البيان محل استنكار واستهجان 
وإدانة كل أبناء إقليم الجند كونه ال يمثل إساءة لشخص- 
الحجري فحسب بل لكل مواطني إقليم الجند وكل مواطن 

استظل تحت سماء الجمهورية اليمنية..
 وأكد الشيخ منصور: ان الرئيس هادي رجل دولة من 
الطراز األول ولديه نيه صادقة لبناء الدولة المدنية 
الحديثة وال أحد يستطيع أن ينكر ذلك.. مطالبًا الرئيس 
التوجيه بمنع ممارسة العمل الحزبي في المؤسسات 
الحكومية التي يجرم الدستور والقانون العمل السياسي 
والحزبي فيها كالسلطة القضائية والمؤسسة العسكرية 
واألمنية والتعليمية وغيرها، فذلك سيبعث الطمأنينة 
في نفوس اليمنيين ويرسخ دعائم األمن واالستقرار في 

اليمن..
 مشيدًا بحكمة األخ عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية- وما يبذله من جهود جبارة وصبر لتجاوز 
العراقيل والصعوبات التي غرست في طريق بناء 
مجتمع مدني حر قائم على الحرية والعدالة االجتماعية 
والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام كرامة وحرية ومال 
ودم اآلخرين..ودعا الشيخ عبدالملك الرئيس هادي الى 
أن يقف على مسافة واحدة من كل اليمنيين واألحزاب 
والتنظيمات السياسية وأن ال يلين لبعض القوى 
السياسية التي تسعى للوصول إلى تحقيق أغراضها 
وأهدافها على حساب أهداف ومصالح شعب بأكمله .. 
مطالبًا الرئىس هادي أن يقف إلى جانب 26 مليون يمني 
أفضل من أن يقف إلى جانب مليون واحد مشكوك في 

أعدادهم«..
وقال: أثبتت الحكومة أنها فاشلة بامتياز.. وأضاف: 
اي حكومة هذه التي ال تستطيع أن تحمي سلك كهرباء 
أو أنبوب نفط وال تستطيع أن تجعل المواطن اليمني 
يخرج من بيته إلى البقالة دون أن يكتب الوصية هل 
: نحن ال نريد من 

ً
سيعود أم ال..واختتم كلمته قائال

الرئيس أن يعمل شيئا ضد رغبة ومطالب ابناء اليمن:" 
لو استقرأت يا فخامة الرئيس واستبينت اليمنيين كلهم 
بشأن الحكومة لوجدت أن 99.9%، يؤكدون أنها ال تلبي 

رغبات المواطن"..

نظم ابناء محافظة إب السبت لقاء موسعًا بالعاصمة صنعاء 
ضم قيادات السلطة المحلية بالمحافظة وق��ادة العمل 
السياسي والكتلة البرلمانية والشوروية والمشائخ واألعيان 
والشباب والشخصيات االجتماعية وذلك لمناقشة ما تعانيه 
المحافظة من مشاكل وإيجاد المعالجات لها وتنفيذ مخرجات 

اللقاء الموسع الذي عقد بالمحافظة.

 وفي اللقاء الذي حضره الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد دعا أبناء محافظة إب جميع اليمنيين إلى االصطفاف 
الوطني لمؤازرة أبناء القوات المسلحة واألمن في الحرب ضد 
العناصر االرهابية ،مجددين في الوقت نفسه تمسكهم 
بالسلطة المحلية المنتخبة ممثلة بمحافظ المحافظة القاضي 
احمد عبدالله الحجري، مطالبين بتنفيذ متطلبات المحافظة 
المحددة في الخطة االستثنائية لردم الفجوة التي تعاني منها 

المحافظة..

تغطية : الفيصل الحزمي

معزب : نحيي ابناء المحافظة على دعم ومساندة المحافظ المنتخب
ألقى االستاذ عبدالرحمن معزب -رئيس الكتلة 
البرلمانية إب- كلمة في اللقاء الموسع.. فإلى نصها: االخ 
الشيخ سلطان سعيد البركاني االمين العام المساعد 
للمؤتمر، ورئيس الكتلة البرلمانية واالخ / احمد 

عبدالله الحجري محافظ المحافظة..
األخوة امين عام ووكيل اول وقيادات العمل البرلمانية 
والسياسية والمحلية واالجتماعية والشبابية من ابناء 

المحافظة وابناء اقليم الجند..
,,الحاضرون جميعًا,,

ال��س��الم عليكم ورح��م��ة الله وب��رك��ات��ه,, يسرني 
 عن اخواني اعضاء 

ً
 عن نفسي ونيابة

ً
ويسعدني اصالة

الكتلة البرلمانية للمؤتمر بمحافظة إب واعضاء لجنة 
متابعة قرارات اللقاء الموسع السابق واعضاء اللجنة 
التحضيرية لهذا اللقاء، ان نرحب بكم الى هذا اللقاء، 
مقدرين جهودكم وتفاعلكم وتضامنكم والمستمر 
مع قضايا ومصلحة وأمن واستقرار المحافظه في هذه 

المرحلة، وجهودكم المستمرة لها ثمار على مستوى 
المحافظة واالقليم والوطن..

وكم هو جميل ان يساند ابناء االقليم االمن واالستقرار 
والتنمية..

سيحفظ ل��ك��م ال��ت��اري��خ ن��ض��ال��ك��م وص��م��ودك��م 
واستشعاركم المسؤولية كما حفظها آلبائكم من قبل 
الذين وقفوا مع مصلحة المحافظة وامنها واستقرارها 
ورفضكم للفوضى وتأييدكم ومساندتكم ودعمكم 

لقيادتها المنتخبة.
إن رفضكم وادانتكم اليوم لبيان باسندوة ومطالبتكم 
برد االعتبار للمحافظ والمحافظة ،واالعتذار ألبناء 

المحافظة واالقليم والشعب هدف رئيسي لكم .
ونجدها فرصة اليوم ان نجدد دعمنا وتأييدنا 
لقيادتنا السياسية ممثلة باألخ عبدربه منصور هادي 
-رئيس الجمهورية- لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

واولها تغيير الحكومة.. وكذلك هو الحال في تأييد 
ومساندة ابناء إب واقليم الجند لجيشنا الوطني البطل 
في محاربته لالرهاب . عدم السماح لالنتهازيين أو من 
يحاولون جر المحافظة إلى الفوضى والفتنة من صميم 
مهامكم باالمس واليوم والغد، واشاعة التسامح 
والتعايش وسيادة النظام والقانون والمساواة والحوار 
والتعاون ورفض المحاصصة الحزبية واتاحة الفرص 
 
ً
 بكم واهال

ً
وفق معايير عادلة وشفافة للجميع. فاهال

بمن يحذو حذوكم ، ودعوتنا لكل االطياف احترام تلك 
االسس والعمل وفقًا للقانون والدستور والمصلحة 
العليا ، وبما يضمن تحقيق شعار مصلحة إب واالقليم 

والوطن فوق مصالح االحزاب..
الهدف واحد والكلمة واحدة والكل علي قلب رجل 
واحد.. وتدل على ذلك مواقفكم الوطنية المشهودة..

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

في اللقاء الموسع.. أبناء محافظة إب  :

نطالب بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار

اإلرهاب يسعى إلى إجهاض مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة

نجدد تمسكنا 
بالمحافظ المنتخب

نستنكر بيان باسندوة ونطالبه 
باالعتذار ألبناء  إب واليمن

الشيخ عبدالملك منصور: إب تشهد انفالتًا أمنيًا لم يسبق له مثيل


