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تابعت االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بأسف شديد 
الجريمة االرهابية النكراء التي شهدتها محافظة اب في 

المركز الثقافي اثناء احتفال بالمولد النبوي .
ان االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وه��ي تدين 
بشدة هذه الجريمة االرهابية الجبانة ،وتعتبرها جريمة 
تستهدف االنسان اليمني وأمنه واستقراره ،فإنها تجدد 
موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض للعنف واإلرهاب 
والتطرف وتعتبر ان مثل هذه االعمال االجرامية ال تمت 
الى الدين االسالمي بصلة وإنما تعكس مدى الحقد الدفين 
لمن يمارسون هذه الجرائم ويمولونها ويخططون لها 

وينفذونها ضد المجتمع وضد قيم االسالم السمحاء.
ان االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لتذكر مجددا 
بان المؤتمر الشعبي العام كان السباق الى التحذير من 
مخاطر الفكر االرهابي المتطرف الذي يسعى في االرض 
فسادًا ويستهدف اهالك الحرث والنسل ،وضرورة خلق 
اصطفاف وطني لمقاومة هذا االرهاب ،وهو اليوم يجدد 
دعوته لكافة القوى السياسية واالجتماعية والثقافية 
ومنظمات المجتمع المدني لخلق اصطفاف وطني ضد 
االرهاب فكرًا وسلوكًا وممارسة باعتبار ذلك واجبًا دينيًا 
ووطنيًا وأخالقيًا يفرضه علينا االنتماء لهذا الوطن الذي 
بات االره��اب يستهدفه ويستهدف مقدراته البشرية 
واالقتصادية ويستهدف امنه واستقراره ووحدته وسلمه 

االجتماعي .
ان االمانة العامة للمؤتمر وهي تجدد ادانتها بشدة لهذه 
الجريمة االرهابية النكراء والبشعة فإنها تطالب االجهزة 

االمنية بالقيام بواجباتها ومالحقة المجرمين وتقديمهم 
للعدالة ،وتعتبر ان استمرار هذه العمليات االرهابية هو 

انعكاس لحالة االنفالت االمني الذي وصلت اليه البالد .

ان االمانة العامة لتترحم على ارواح الشهداء الذين 
سقطوا ف��ي ه��ذه الجريمة وت��ع��زي اس��ره��م وذوي��ه��م، 

وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

صادر عن االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء ...االربعاء 31 ديسمبر 2014م

المؤتمر يدين بشدة الجريمة اإلرهابية في إب
نطالب األجهزة األمنية القيام بواجبها ومالحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة

أكد أن استمرار العمليات اإلرهابية انعكاس لالنفالت األمني..

المؤتمر كان السّباق إلى التحذير من مخاطر الفكر اإلرهابي المتطرف

الجريمة اإلرهابية تستهدف اإلنسان اليمني وأمنه واستقراره

المؤتمر يدين محاولة اغتيال 
أمين محلي مدينة مأرب

دان مصدر مسئول باألمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام واستنكر 

بشدة محاولة االغتيال اآلثمة 
ال���ت���ي ت���ع���رض ل��ه��ا ال��ق��ي��ادي 
ال��م��ؤت��م��ري بمحافظة م��أرب 

حسين عبدالعزيز األمير 
والشيخ القبلي علي بن عبود 

االثنين الماضي.
وحمل المصدر األجهزة األمنية 

مسئولية تعقب وض��ب��ط ال��ج��ن��اة في 
الجريمة التي استهدفت سيارة أمين عام المجلس 
المحلي بمدينة مأرب حسين األمير وعددًا من وجهاء 
المنطقة أثناء مرورهم على الطريق العام )منطقة 
مفرق عذبان بمدينة مأرب( واسفرت عن استشهاد 

اثنين من مرافقيهم وإصابة 3 آخرين.
وعبر المصدر عن أصدق تعازيه ألهالي الشهداء 

متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.
وكانت قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائهم بمحافظة مأرب عبرت عن ادانتهم 
واستنكارهم الشديد للعمل االجرامي الغادر الذي 
استهدف كاًل من الشيخ حسين عبدالعزيز االمير 
- امين عام المجلس المحلي بمديرية مدينة مأرب 
عضو اللجنة الدائمة، والشيخ علي عبود الشريف 
ومرافقيهما االثنين الماضي. وحمل بيان صادر عن 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بمحافظة 
مأرب السلطة المحلية بالمحافظة واللجنة 
االمنية مسئولية مالحقة وضبط الجناة 
هم  وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاء
الرادع جراء ما اقترفوه في الجريمة 
ال��ت��ي اس���ف���رت ع���ن اس��ت��ش��ه��اد 
اثنين واص��اب��ة ثالثة آخرين من 

المرافقين بجروح خطيرة.
واعتبر البيان - تلقت »الميثاق« 
نسخة منه- أي تقصير او تهاون من قبل 
الجهات المختصة سيعد تشجيعًا لمرتكبي هذه 
االعمال االجرامية وتسترًا عليهم وتوفير الغطاء 
والحماية لهم امنيا وسياسيا من قبل بعض االطراف 

السياسية والجهات الرسمية .
»الميثاق« تنشر فيما يلي أسماء ضحايا االعتداء 

اإلرهابي:
الشهداء:

1- ذياب علي عبود
2- أمين قائد يحيى الشريف

الجرحى:
1- عبداالله سعيد عمران

2- عبدالناصر محمد حسن مهتم
3- ناجي عبده زايد

أحزاب التحالف تدعو
 الى تكاتف الجهود 

لمواجهة االرهاب
دان مصدر في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي جريمة 
التفجير االرهابية التي استهدفت احتفااًل بعيد المولد النبوي- 

في قاعة المركز الثقافي بمحافظة إب.
وأك��د المصدر أن هذه الجريمة اإلرهابية التي استهدفت 
المشاركين في االحتفالية خارجة عن عادات وتقاليد الشعب 
اليمني وقيم ديننا اإلسالمي السمحة، وتأتي ضمن محاوالت 

اإلضرار بالسلم االجتماعي وجر البلد للفتنة الطائفية.
وقال المصدر: إن هذه الجريمة االرهابية البشعة تؤكد من 
جديد ضرورة تكاتف كل القوى والجهود لمواجهة اإلرهاب 
وعناصره والقضاء على ب��ؤره، وكذا ض��رورة تحصين الجبهة 
الداخلية ومعالجة كل االف���رازات التي خلفتها األزم��ات التي 

تعصف بالوطن منذ 2011م. 
وحمل المصدر الدولة واألجهزة األمنية مسئولية انهيار 
األوض��اع األمنية وسقوط الضحايا من المواطنين في االعمال 
االره��اب��ي��ة، ودع��اه��ا لتحمل مسئولياتها ف��ي ح��ف��ظ األم��ن 
واالستقرار وحماية ارواح المواطنين وضبط العناصر االرهابية 
التي خططت ونفذت الجريمة وتقديمها ومن يقف خلفها 

للعدالة.
وعبر المصدر عن تعازي احزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
ألسر الشهداء الذين سقطوا في جريمة التفجير االرهابي، 

وتمنياته للجرحى الشفاء العاجل.

تعز - محمد عبده سفيان 

أكد مصدر مسؤول بفرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة تعز أن ما قاله مدير عام شرطة المحافظة 
العميد مطهر الشعيبي في حديثه لصحيفة "حديث 
المدينة" يفتقد للمصداقية ومحاولة بائسة لتبرير 
فشله في ضبط الحالة األمنية بالمحافظة والقبض 

على المطلوبين أمنيًا.
وقال المصدر: إن اتهام مدير شرطة تعز للمؤتمر 
الشعبي العام بالتستر على مطلوبين أمنيًا يفتقد 

للمصداقية وال يستند ألي دليل.
���ر المصدر م��دي��ر ش��رط��ة تعز بما دار في 

ّ
وذك

االجتماع المنعقد في مبنى المحافظة مع قيادات 
فروع األح��زاب والتنظيمات والمكونات السياسية 
واللجنة األمنية بحضور قائد المنطقة العسكرية 
الرابعة آن��ذاك � وزي��ر الدفاع حاليًا � اللواء محمود 
الصبيحي والذي طالب فيه المؤتمر الشعبي العام 
وق��ي��ادات األح���زاب بنشر أسماء المطلوبين أمنيًا 
وتحمل األج��ه��زة األمنية لمسؤولياتها ومالحقة 
وضبط المطلوبين أمنيًا وإنهاء كل صور وأشكال 
االخ��ت��الالت األمنية الحاصلة ف��ي تعز وك��ذل��ك في 
االجتماع ال��ذي عقد مع اللجنة األمنية بمشاركة 
جميع األحزاب والمكونات السياسية والذي جددنا 
فيه الطلب بنشر أسماء المطلوبين أمنيًا ونوع الجرائم 

المتهمين بها.
واستغرب المصدر صدور مثل تلك االتهامات من 
مدير عام شرطة المحافظة في هذا الوقت بالذات.

وقال المصدر إن المؤتمر الشعبي العام كان وال يزال 
وسيظل حزب السالم والوسطية واالعتدال وداعمًا 
لكل الجهود التي تبذل الستعادة األمن واالستقرار 
وهيبة الدولة ولم تكن مقراته في يوم من األيام وكرًا 
للقتلة والمجرمين وقطاع الطرق ولم تتستر قياداته 

على المطلوبين أمنيًا.
واضاف المصدر : )نتحدى مدير شرطة تعز أن 
يثبت بأي دليل على ما قاله وعليه اإلفصاح عن أسماء 

من ق��ال بأنهم مطلوبين أمنيًا والمؤتمر يتستر 
عليهم(.

وأكد المصدر أن عدم نشر مدير شرطة تعز ألسماء 
المطلوبون أمنيًا يعد تهربًا من تحمل المسؤولية 
وتسترًا على القتلة والمجرمين، كما يكشف عن عدم 
الجدية في المضي صوب إنهاء كل االختالالت األمنية 

التي تعيشها مدينة تعز والمحافظة عمومًا.
وق��ال المصدر: ك��ان يتعين على مدير األم��ن أن 
يعمل على ترجمة ما تم االتفاق عليه بين األحزاب 
والتنظيمات السياسية بالمحافظة بداًل من الذهاب 
لإلدالء بتصريحات غير مسؤولة وتفتقد للمصداقية، 
كما تعكس غياب الشراكة بين السلطة المحلية 
والمكونات السياسية التي دائمًا ما يؤكد عليها.. 
مشيرًا إلى أن جميع األحزاب والمكونات السياسية 
في تعز متفقة على تعزيز األمن واالستقرار ودعم 

كل الجهود الرامية لذلك.
وبالنسبة الدعاء مدير شرطة تعز بتجنيد المؤتمر 
لعدد من كوادره فنؤكد أنه لم يتم تجنيد أي مؤتمري 
خالل األربع السنوات الماضية والجميع يعلم من هم 

الذين جندوا عشرات اآلالف خالل هذه الفترة.
وطالب المصدر مدير أمن المحافظة باالعتذار عما 
قاله ومراجعة حساباته وعدم االعتماد على عناصر 

غير أمينة على عملها.

أكد أن مقراته لم تكن يومًا مأوى للقتلة

مصدر مؤتمري يدحض افتراءات مدير األمن

دان المؤتمر الشعبي العام بشدة الجريمة االرهابية النكراء التي شهدتها محافظة إب االربعاء وأدت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى .
وقال بيان صادر عن االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام: ان االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تدين بشدة هذه الجريمة االرهابية الجبانة 
،وتعتبرها جريمة تس��تهدف االنس��ان اليمني وأمنه واس��تقراره ،فإنها تجدد موقف المؤتمر الش��عبي العام الرافض للعنف واإلرهاب والتطرف 
وتعتبر ان مثل هذه االعمال االجرامية ال تمت الى الدين االس��المي بصلة وإنما تعكس مدى الحقد الدفين لمن يمارس��ون هذه الجرائم ويمولونها 

ويخططون لها وينفذونها ضد المجتمع وضد قيم االسالم السمحاء.
»الميثاق« تنشر نص البيان:

تعز/ خالد عبدالكريم

أكد الشيخ جابر عبدالله غالب الحاج 
رئ��ي��س ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة تعز عضو اللجنة الدائمة أن 
الوطن يمر بظروف عصيبة تكاد أن 
تصل به إلى حافة االنهيار نتيجة أزمة 
ع��ام 2011م وم��ا عاناه خ��الل األرب��ع 
السنوات بسبب ما سمي الفوضى الخالقة 
التي كان هدف القائمين بها اجتثاث 

المؤتمر الشعبي العام ولكنهم فشلوا 
ألن المؤتمر جذوره ضاربة في جميع 
أرجاء اليمن وهيهات أن يبلغوا مرامهم.
ج���اء ذل���ك ف���ي ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا 
في اللقاء التنظيمي الموسع الثالثاء 
الماضي بمدينة التربة � محافظة تعز 
وض��م أع��ض��اء اللجنة الدائمة ورؤس��اء 
وأع��ض��اء ق��ي��ادات الهيئات التنفيذية 
ورؤس��اء وأعضاء القيادات التنظيمية 
وأعضاء المجالس المحلية في مديريات 

»المواسط � المعافر � الشمايتين« والذي 
خصص لمناقشة مجمل القضايا التي 
تهم محافظة تعز وقطاع الحجرية 

بوجه خاص والوطن بشكل عام.
وأش���اد رئ��ي��س ف��رع المؤتمر بتعز 
باألدوار النضالية والبطولية الشجاعة 
ألبناء الحجرية بجميع فئاتهم رج��ااًل 
ون��س��اء.. ن��اق��اًل لهم تحيات وتهاني 
ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة المولد 

النبوي الشريف وحلول العام الميالدي 
الجديد 2015م.

وق���ال إن ال��م��ؤت��م��ر ج���اء م��ن أع��م��اق 
الشعب اليمني ول��م ي��أت م��ن نظرية 
مستوردة من خارج اليمن ولكنه جاء من 
أوساط الشعب اليمني وكلنا شاركنا في 
صناعة وصياغة دليله النظري "الميثاق 
الوطني" وشاركنا في اختيار مؤسسيه 
باالنتخابات الحرة والنزيهة وبطريقة 

ديمقراطية.

رئيس مؤتمر تعز: فوضى 2011م خلفت الدمــار للوطن والقتل للمواطنين


