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دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة الجريمة اإلرهابية التي 
طالت عددًا من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء، 
وهم: )الشيخ احمد صالح العمري، ونجله صالح، والشيخ محمد احمد 
العمري، والشيخ صالح سالم سعد بنه( وهى الجريمة التي حدثت األربعاء 
بمديرية المالجم على طريق البيضاء - شبوة.واعتبر مصدر في األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام أن هذه الجريمة بأسلوبها الوحشي، سابقة 
ي مثل هذه األعمال 

ّ
خطيرة في المجتمع اليمني، منوهًا إلى خطورة تفش

اإلرهابية، وتأثيرها على السلم االجتماعي والسكينة العامة..
وطالب المصدر سلطات الدولة القيام بواجبهم وتعقب وضبط الجناة 

وتقديمهم لألجهزة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع..
كما أهاب المصدر بكل القوى السياسية والمنظمات المدنية وكل ابناء 
اليمن الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة اإلرهاب ،وإدانة هذه الجريمة وكل 

عمليات اإلرهاب التي تطال اليمنيين والتصدي لها بكل قوة.
معبرًا عن تعازيه الحارة ألسر الضحايا.. سائاًل الله العلي القدير ان 

يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنهم فسيح جناته..إلى 
ذلك دان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء بأشد العبارات العمل 

الجبان الذي طال الشيخ احمد صالح العمري، ونجله صالح، والشيخ محمد 
احمد العمري، والشيخ صالح سالم سعد بنه ، من آل عمر بمديرية ذي 
ناعم بمحافظة البيضاء، وقتلهم بطريقة وحشية تتنافى مع تعاليم 
الشريعة السمحاء والقيم واألع��راف، والعثور على جثثهم في أطراف 
مديرية المالجم على الطريق الرئيسي البيضاء شبوة ، والتي تعد دخيلة 

على ابناء المحافظة.
وطالب في بيان قيادة المحافظة واألجهزة األمنية المختصة بمالحقة 
هم الرادع.  وضبط الجناة ، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لينالوا جزاء
الجدير بالذكر أن األجهزة األمنية قد تمكنت األربعاء من إلقاء القبض 
على المتهمين بقتل الشيخ محمد أحمد محمد العمري والشيخ أحمد 
صالح أحمد العمري وصالح أحمد صالح العمري والشيخ صالح سالم البنه 

العمري..
وأوضح مصدر أمني أن الجهات األمنينة واللجان تمكنت من إلقاء القبض 
على المتهمين وتسليمهم إلى جهة االختصاص الستكمال التحقيقات.

مصدر مؤتمري يدين تصريحات المسؤول السعودي األنصاري المحرضة على استهداف قيادات المؤتمر

نستغرب أن تحّرض »CNN« علنًا على الزعيم صالح
دان مصدر اعالمي في المؤتمر الشعبي العام ما نشرته صحيفة ال� CNN " العربية" من تصريحات على لسان رئيس لجنة 
العالقات العامة السعودية األمريكية سلمان االنصاري بعنوان: )حل األزمة اليمنية ليس سياسيًا وال عسكريًا بل استخباراتيًا( 

والذي يتضمن تحريضًا واضحًا على استهداف وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام.
ات يعبر عن حالة االفالس التي ُمني بها العدوان  وقال المصدر: إن ما أورد، األنصاري في تلك التصريحات من مزاعم وادعاء
بعد فشله في تحقيق اهدافه رغم الحرب التي شنها على اليمن والمتواصلة منذ عام ونصف واإلمكانات الهائلة التي ُرصدت 

في محاولة بائسة إلخضاع الشعب اليمني وسلب ارادته واإلضرار بمكتسباته.
وأوضح المصدر ان ماورد في تلك التصريحات يندرج ضمن أعمال االرهاب السياسي الذي تمارسه السلطات السعودية على 
القوى والشخصيات الوطنية اليمنية التي واجهت العدوان وتصدت لمخططاته ليس في اليمن فحسب بل في كامل المنطقة 

بسوريا والعراق وليبيا ومصر ولبنان وممارسات اإلرهابيين في أوروبا بألمانيا وبلجيكا وغيرهما.
واعتبر المصدر ان تصريحات مسئول اللوبي السعودي في الواليات المتحدة االمريكية تعكس موقف نظام آل سعود وتعبير 
واضح عن حجم الحقد والعجز اللذين يسيطران على نظام آل سعود تجاه الرموز الوطنية التي رفضت االنصياع لضغوطهم 

وواجهت بكل شجاعة أجندتهم التخريبية.
)CNN ( الى نشر ذلك التحريض العلني على استهداف شخصية  ستدرج مؤسسة اعالمية بحجم ال�

ُ
واستغرب المصدر ان ت

وطنية بحجم الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- والذي يرأس اكبر االحزاب 
اليمنية ويمتلك اكبر قاعدة جماهيرية واسعة.

مؤكدًا ان تلك التخرصات لن تثني المؤتمر الشعبي العام وقيادته ومعهم كل القوى الوطنية عن مواقفهم الرافضة لقتل 
وتجويع الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومحاولة تقويض مكتسباته، وستفشل في منعهم عن أداء دورهم الوطني في هذه 

المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن.

 
ً
النصيري: مواجهة العدوان أوال
والتصدي لمحاولة شق الصف

أكد عضو المجلس السياسي األعلى 
ناصر النصيري، أن المجلس سيكون 

ل��ه دور كبير سينعكس على 
ك��اف��ة األص���ع���دة السياسية 

واالقتصادية واألمنية. 
وق������ال: "إن م���ن م��ه��ام 
ال��م��ج��ل��س ق��ب��ل أي ش��يء 
مواجهة العدوان وتوحيد 

ك����اف����ة ال���ج���ه���ود 
واإلم�������ك�������ان�������ات 
ال��وط��ن��ي��ة وق��ط��ع 
ال����ط����ري����ق أم�����ام 
م��ح��اول��ة ال��ع��دوان 
ش����������ق ال�����ص�����ف 
الوطني، وإنعاش 

الحياة االقتصادية ومعالجة األوضاع ".
وأش����ار إل���ى أن المجلس السياسي 
سيكون وعاء للقوى الوطنية 
التي تريد االنضمام إليه.. 
مؤكدًا أن كثيرًا من القوى 
ل��ى المجلس  ستنضم إ
ألن��ه ليس ه��ن��اك خيار 
أمامها إال االنظمام كونه 
المظلة لكافة القوى 

الوطنية.

الفيشي: إعالن المجلس تتويج لصمود اليمنيين 
وتعبير عن إرادة الشعب

اعتبر عضو المجلس السياسي 
األعلى يوسف الفيشي أن اعالن 
المجلس السياسي األعلى يوم 
ت��اري��خ��ي سيبتهج ب��ه الشعب 
اليمني وسيسجله التاريخ في 

أنصع صفحاته بأحرف من نور.
وقال: "إن العدوان السعودي 
األمريكي استنفد جميع أوراقه 
السياسية واألمنية والعسكرية 

ومازال بأيدينا الكثير".
وأكد الفيشي أن المجلس جاء 
تتويجًا لنضال وصمود الشعب 
اليمني ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دوان 
وم��ع��ب��رًا ع��ن تطلعات وإرادة 

الشعب.

هشام شرف: تشكيل المجلس بداية صحيحة لالنفتاح على العالم
اعتبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام المهندس هشام شرف، تشكيل المجلس 
ب��داي��ة صحيحة للتوجه نحو العالم ف��ي كافة 

المجاالت وليس فقط على المستوى الداخلي.
وق��ال:" ولكن ما يجعلنا قادرين على التوجه 
نحو العالم هو ضبط الوضع الداخلي وتصحيح 
االختالالت وأن يشعر المواطن أن هذا المجلس 
هو مجلس الشعب مجلس المواطنين الذين 
ص��م��دوا ل��م��دة س��ن��ة وس��ت��ة أش��ه��ر ف��ي وج��ه 

العدوان".
ات الصحيحة  وأكد على أهمية اتخاذ اإلج��راء
التي تضمن للمواطن حياة كريمة وأمنًا وتلبية 
احتياجاته من الخدمات .. وق��ال: "ه��ذا الشيء 

سيجعلنا قادرين على التوجه نحو العالم كممثلين لهذا الشعب ومن هم في الميدان".
وشدد المهندس هشام شرف على ضرورة أن يكون التوجه القادم توجهًا لخدمة الجماهير 
وإعطاء العالم صورة طيبة عما ستقوم به كل القوى الوطنية الموجودة في الداخل، والعالم 

سيقبل بمن يخدم المواطن ويعبر عن تطلعاته.

طارق الشامي: المحافظة على مؤسسات الدولة 
وتسخير اإلمكانات لمواجهة العدوان

أكد رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام األستاذ طارق 
الشامي أن من الطبيعي أن يتم تشكيل المجلس السياسي إلدارة البالد 

وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان.
وق��ال: "هذه الخطوة ستجعل من الشعب اليمني وق��واه السياسية 
الوطنية تأخذ بزمام المبادرة وتحافظ على مؤسسات الدولة وتعمل على 
تسخير إمكانات الدولة واإلمكانات االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
لمواجهة العدوان".وأضاف: "العدوان استهدف مقدرات الوطن وبنيته 
التحتية وتمزيق النسيج االجتماعي للشعب اليمني وإث��ارة النعرات 
المذهبية والطائفية، وبالتالي من واج��ب القوى الوطنية أن تتحمل 
مسؤوليتها وأن تأخذ بزمام المبادرة وتعمل على لم الشمل والحفاظ على 
ما تبقى من مؤسسات وبنية تحتية للوطن وأن تعمل على إيجاد الحلول 

والمعالجات في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واإلدارية" .
وأشار الشامي إلى أن هدف المجلس السياسي هو لّم الشمل وتوحيد 

الصفوف.. الفتًا إلى أنه تم توجيه الدعوة للقوى التي اتخذت مواقف مغايرة 
إلرادة الشعب اليمني للمشاركة إذا تراجعت عن هذا الموقف وعادت إلى جادة الصواب ووقفت مع الشعب اليمني 

فالمجال متاح أمام جميع القوى الوطنية.

المؤتمر يدين بشدة جريمة اغتيال عدد من قياداته في البيضاء

مناضلو الثورة  يباركون المجلس السياسي 
ويطالبون بسالم ينهي معاناة الشعب

عبر منتسبو منظمة مناضلي الثورة والمحاربين 
القدامى، عن مباركتهم وتأييدهم لالتفاق الوطني 
بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله 
وحلفائهم، واع���الن المجلس السياسي األعلى 
للجمهورية اليمنية.. واستنكر المناضلون في بيان 
الهجمة الشرسة والعدوان الوحشي الغاشم من 
قبل السعودية والتحالف الخليجي، واألنكأ والمؤلم 
انه جاء بدون مبرر وال عذر مقبول سوى انه كان 
هناك نية مبيتة لهذا ال��ع��دوان الغاشم، وخرج 
به وزير خارجية السعودية الحالي السيد عادل 
الجبير، والذي كان مندوب المملكة الدائم في األمم 
المتحدة عندما صرح ان بالده تعد لهذا العدوان 

منذ ثمانية اشهر.
وج��اء في البيان: أن شعبنا ك��ان يتمسك بأمل 
الوصول الى سالم وتصالح، بين االطراف المتنازعة 
التي كانت تتحاور في دوله الكويت الشقيقة التي 
احتضنت قبل ذلك مشاورات ومحادثات الوحدة 
اليمنية، وفتحت ابوابها لكل االطراف المتنازعة 
وتمسكت بالروية والصبر والحكمة، ودفعت بكل 
االطراف للقبول بتوقيع اتفاق السالم والمصالحة، 
مساهمة منها في انقاذ الشعب اليمني من حرب 
ض���روس، ان فشلت تلك المحادثات ، لكن كل 

الجهود التي بذلتها الكويت ، مع كل الدول الراعية 
ومجلس االمن ومندوبها انتهت بتعليق المحادثات 
وتجميدها وتأجيلها لفترة قادمة وعودة جديدة 

للعدوان.
وناشد مناضلو الثورة والمحاربون القدامى العقالء 
من كل االطراف ان يعودوا الى رشدهم وان يعملوا 
بالحكمة التي وص��ف بها الرسول األعظم عليه 
أفضل الصالة والتسليم ابناء اليمن بقوله الشريف 
" االيمان يماٍن والحكمة يمانية".. والسالم الذي 
ينشده المنتسبون ال��ى منظمة مناضلي الثورة 
اليمنية والمحاربين القدامى وي��ن��ادون ب��ه كل 
االطراف هو السالم العادل الشامل الذي ينهي هذه 
الحرب الظالمة الغاشمة ويكسر الحصار الخانق 
على شعبنا، الع��ن رهبة من العدو او رغبة في 
االستسالم والتسليم، لكنهم يطالبون بالسالم من 
اجل انهاء معاناة شعبنا البائس المظلوم، وعودة 
الحياة الحرة الكريمة لمواطنينا، ورغبة وحب في 
حسن الجوار بين شعبنا والشعب السعودي، واحالل 
السالم على حدود البلدين وبقاء العالقة االخوية 
المبنية على الندية واستقالل القرار وعدم التدخل 
في الشئون الداخلية لكل بلد واالحترام المتبادل 

والمصالح المشتركة.

باركت اللجنة التحضيرية العليا للحزب االشتراكي اليمني إعالن 
تشكيل المجلس السياسي األعلى إلدارة البالد والذي جسد الوحدة 

الوطنية الشعبية.
وعبرت اللجنة- في بيان أصدرته- عن تمنياتها ألعضاء المجلس 

السياسي التوفيق في المهام الماثلة أمامهم.

وحثت على االهتمام بمصالح الشعب اليمني وكذا الثبات في مواجهة 
 ب��دور أعضاء الوفد الوطني في مشاورات 

ً
قوى ال��ع��دوان.. مشيدة

الكويت وصمودهم ونضالهم الدؤوب من أجل إيقاف العدوان ورفع 
عب واالستقالل الوطني.

َ
الحصار والتزامهم الثابت بحرية الش

ا البيان جهود اللجنة الثورية العليا برئاسة األخ محمد علي  وحيَّ
عب وحماية مؤسسات 

َ
الحوثي، ودورها التاريخي في الوقوف مع الش

ي قيادة البالد في أصعب المراحل.
ّ
الدولة من االنهيار، وتول

واستهجن البيان ما صدر من العناصر القيادية االنتهازية التي 
باعت الوطن والحزب من تعليقهم على مثل هذه المحافل الوطنية، 
التي ليس لهم عالقة بها وال حق إبداء الرأي بعد ما باعوا وطنهم 

وحزبهم للمعتدين.

التحضيرية العليا للحزب االشتراكي تبارك المجلس السياسي

الجبهة الوطنية ألبناء المحافظات الجنوبية تبارك تشكيل المجلس السياسي
باركت اللجنة التنسيقية للجبهة الوطنية ألبناء المحافظات الجنوبية لمناهضة الغزو واالحتالل تشكيل المجلس السياسي األعلى..وأكدت اللجنة أن تشكيل المجلس خطوة مهمة إلعادة بناء الدولة ورسالة 

سياسية للقوى التي تراهن على الصراع الداخلي.
وتعهدت بمواصلة نضالها مع كافة القوى السياسية حتى طرد الغزاة والمحتلين.

وعبرت عن تمنياتها لقيادة المجلس السياسي األعلى التوفيق والسداد في مهامها.. مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة مرحلة دفاع وبناء وهو ما يستدعي من كافة القوى الوطنية وأبناء الشعب مباركة ودعم 
المجلس السياسي األعلى.


