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أبناء عمران :جاهزيتنـــــــا الديمقراطية عالية

 عكسوا عند دخولهم ال��ى ساحة 
المهرجان ذائقة فريدة وهيبة مجيدة.. 
إنهم رج��االت عمران الذين يجيدون 
بامتياز التفريق بين وق��ع الدفوف 
وقرع الطبول.. »إنهم احتياطي القائد 
والوطن« كما وصفهم الشيخ يحيى 
الراعي األمين العام المساعد رئيس 
مجلس النواب في كلمته التي ألقاها 
في المهرجان الجماهيري الكبير الذي 
نظمه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني األربعاء الماضي في 
محافظة عمران والتي أكد فيها أن 
االنتخابات النيابية ستتم في موعدها 
المحدد في ال� 27 من أبريل القادم 
كونها استحقاقًا دستوريًا ال يمكن بأي 

حال من األحوال التنصل عنه.
وق��ال: إن ال��دع��وة إل��ى التعديالت 
الدستورية كانت اجتهادا من نواب 
ال��ش��ع��ب إلدراك���ه���م بأهمية ه��ذه 
المرحلة«. معربا عن أسفه الختصار 
اللقاء المشترك الحوار بالتعديالت 
الدستورية في حين أنه تم التصويت 

عليها من قبل نواب الشعب.
واعتبر الراعي مثل هذه التصرفات 
قفزا على ال��واق��ع بهدف الوصول 
بالبالد إلى فراغ دستوري خدمة ألجندة 

خارجية ومصالح مشبوهة.
وأض���اف« إن فخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية لم 
يكن في الصورة بالنسبة للتعديالت 
وإنما نحن في مجلس  الدستورية 

النواب اقترحنا ذلك.
وأشاد بالدور الفاعل ألبناء محافظة 
عمران خالل مسيرة الثورة والجمهورية 

والدفاع عن الوحدة المباركة حيث 
ك��ان أبناء المحافظة من السباقين 

إلى ميادين النضال والتضحية دفاعا 
عن قيم الوطن وثوابته انطالقا من 

إدراك��ه��م ب��أن الدفاع عن المكاسب 
الوطنية واجب وطني.

وأش���ار إل��ى ال���دور الوطني البارز 
لرئيس الجمهورية في إعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية بالرغم من المعارضات 
واألصوات الرافضة حينها لهذا المنجز 
الوطني العظيم والذي كان حلما راود 
اآلباء واألجداد طوال مسيرة النضال 

الوطني.
وق��ال » من مفارقات األي��ام إن من 
بين تلك األصوات التي كانت رافضة 
للوحدة نجدهم اليوم يتباكون على 
مصالح الشعب بينما هم في واقع 
مصالحهم  على  يتباكون  األم���ر 
الذاتية التي يعتقدون أنهم خسروها 
بسبب الوحدة المباركة«.ودعا رئيس 
مجلس النواب أبناء محافظة عمران 
إلى ممارسة حقهم الدستوري في 
انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب 

في ال�27 من أبريل القادم.
وكان الراعي قد نقل في مستهل 
كلمته في الحفل الذي حضره عضوا 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
أحمد الزهيري ومجاهد القهالي وعدد 
من أعضاء اللجنة الدائمة وأمين عام 
المجلس المحلي بالمحافظة صالح 
المخلوس وعدد من أعضاء مجلسي 
ال��ن��واب وال��ش��ورى تحيات فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام إلى الجماهير التي توافدت 
من كل مديريات محافظة عمران 
للمشاركة في هذا المهرجان ومن 

خاللهم إلى كل أبناء المحافظة.

في المهرجان الجماهيري  للمؤتمر وأحزاب التحالف بمحافظة عمران

الراعي: االنتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد
> لم تثنهم برودة الساعات األولى من يوم األربعاء الماضي عن التبكير.. كما لم 
يثبطهم وعثاء السفر من قمم الجبال وبطون األودية عن االحتشاد.. ولم يكن لبعد 
المسافات أي تأثير عليهم، فلكل منهم راحلته القصوى أو براقه السريع.. الكل وصل 
في وقته..جاءوا بحشود مهولة تاركين للصورة أن تخرس التخمين أو التقدير.. توافدوا 
من حرف سفيان وحوث وثال وخمر وحبابة والعصيمات والعشة ومن ريدة ومسور وعيال 

سريح وعيال يزيد والسواد ومن كل القرى والمديريات.

املشرتك يقفز على الواقع خدمة 
ألجندة خارجية ومصالح مشبوهة

 كما ألقى الشيخ عبداهلل 
ب��درال��دي��ن رئ��ي��س فرع 
العام  الشعبي  المؤتمر 
تمر  لمؤ ا كلمة  فظة  لمحا با
رحب في مستهلها بالجماهير 
العريضة التي ت��واف��دت من 
ك��ل ق��رى وم��دي��ري��ات عمران 
ورسمت باحتشادها أروع صور 
الوفاء للقائد وجسدت أسمى 
م��ش��اه��د اإلخ����الص للوطن 
الواحد ولمكاسبه ومصالحه 
العليا، كما عكست روح الوالء 
واالنتماء التنظيمي المعهود 
ع��ن أب��ن��اء محافظة عمران، 
حيث ق��ال: إن هذه الجماهير 
الغفيرة التي احتشدت تقدم 
الرؤية الوطنية واسعة اآلفاق 
للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف والتي تهدف الى صون 

الوطن وحماية وحدته وأمنه واستقراره.. 
رؤي��ة تؤمن بالتضحيات من أج��ل اليمن 
الموحد، وتؤسس لمرحلة جديدة من النظام 
الحر والديمقراطي لبلوغ غايات سامية 
وشريفة وفي مقدمتها الحفاظ على المسار 
الديمقراطي.. رؤية مسؤولة ومتطابقة مع 

المطالب الشعبية.
ونوه عبداهلل بدرالدين الى أن المرحلة 
حاسمة ومهمة تستدعي اليقظة والوعي 
تجاه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن 
ومنجزاته ومكاسبه الديمقراطية والسياسية 

تحت مبررات واهية ظاهرها التباكي على 
الوطن وباطنها الكيد والتآمر والسعي 
إلدخاله في صراعات دامية يكون ضحيتها 

المواطن.. 
وبخصوص ال��ح��وارات التي دارت بين 
المؤتمر والمشترك أكد رئيس فرع المؤتمر 
بعمران أن المشترك عمل بكل جهد وتدبير 
على إفشالها وإلصاق الالئمة بالمؤتمر 

وحلفائه.
 داعيًا المشترك الى تسخير عناصره نحو 
الصناديق التي تعد الحكم بين األطراف 
المتباينة في الرؤى والمختلفة في التوجهات.

رئيــــــــــــــــــس فرع المؤتمر بعمران:

الشعب معنيُّ بحمايـــــــــــة المنجزات التي حققها المؤتمر
  عمران : توفيق الشرعبي

نعم.. لبناة الوطن والحريصين على مصالح المواطن


