
المحويت- سعد علي الحفاشي 
حمل اللقاء الجماهيري المؤتمري الموسع- الذي عقد بمديرية الرجم 
ونظمه فرع الموتمر الشعبي العام بالمديرية مع مشائخ ووجهاء واعيان وشباب 
مديرية الرجم وكوادر وقياديي الموتمر بالمديرية- أحزاب اللقاء المشترك 
مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على التصعيد المستمر لالحداث والتي ادى 
استمرارها الى تجميد مفاعالت العمل والحركة والبناء واإلدارة وشل قدرات 
البناء والتنمية والخدمات، الى جانب إزهاق األرواح البريئة من أبناء الشعب 
واالخالل باالمن واالستقرار والسكينة العامة نتيجة لما تقوم به هذه األحزاب 
المشتركة الناقمة واعوانها من الخارجين على النظام والقانون والشرعية 

الدستورية.
واشار المشاركون في هذا اللقاء الموتمري الجماهيري الكبير والحاشد الى 
الرفض المستمر والمتعنت من قبل احزاب المشترك لكافة الدعوات والمبادرات 
الداعية الى الحوار وتحقيق الوفاق الوطني بين كافة القوى واالطياف السياسية 
لتجنيب اليمن الفتنة حيث ال تزال هذه االحزاب مصرة على االستمرار في غيها 
وفي تعجرفها الرافض لكل مبادرات ونداءات السالم واالصالح ومستمرة في 
أعمالها الخطيرة والمرفوضة لإلضرار بمصالح الوطن والمواطنين كالقيام 
بقطع الطرقات ومنع وصول إمدادات الغاز والوقود من محافظة مأرب إلى بقية 
محافظات الجمهورية سعيًا لخلق أزمة ومعاناة في تلبية احتياجات المواطنين، 
إلى جانب القيام باالعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء الخاصة بالمحطة 
الغازية لتوليد الكهرباء في محافظة مأرب والدفع بعناصرها الى االسواق 

والمراكز في المدن الرئيسية الجبار التجار والمواطنين على اغالق محالتهم التجارية 
بالقوة واالعتداء على الرافضين لخلق حالة من العصيان المدني الذي من شأنه تعطيل 
كل مفاعالت العمل والحركة، وهي اعمال فوضوية عبثية خطيرة ومرفوضة ال يقرها عرف 

وال قانون ولم يسبق حدوثها في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة، حيث ال تصنف 
مثل هذه االعمال اال ضمن قوائم اعمال العصابات المسلحة والخارجة على القانون.. 
كما ادى ذلك الى تكبيد االقتصاد الوطني خسائر فادحة نتيجة تداعيات األزمة وإيصال 

الحوار من قبل المشترك 

وكافة المساعي الخيرة المبذولة لحلها إلى طريق مسدود.. واكد 
المشاركون في اللقاء- الذي ترأسه عبداهلل صالح العرابي رئيس فرع 
المؤتمر بالمديرية وعلي البركاني عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
بالمحافظة مشرف المديرية- ان جميع ابناء مديرية الرجم خاصة 
وابناء محافظة المحويت عامة مع الشرعية الدستورية ومع الرئيس 
علي عبداهلل صالح وضد كل االعمال والنشاطات العبثية الفوضوية 
واالعتباطية.. مطالبين فخامة رئيس الجمهورية بالمضي في مهامه 
الريادية والقيادية غير آبه بنعيق وعواء هذه االصوات الفجة والقلوب 
الحاقدة النهم ال يشكلون إال القلة القليلة من الشعب وان الهالة 
االعالمة المفبركة والمحترفة التي تخلقها قناة »الجزيرة« ومعها 
قناة الشر »سهيل« التابعة لحزب االصالح وبقية القنوات الفضائية 
المأجورة هي من تثير هذه الفوضى.. ومن هذا المنطلق يطالب 
جميع أبناء مديرية الرجم فخامة الرئيس عدم تقديم أي تنازالت 
جديدة واالستمرار في مهامه وفقًا إلرادة ومطالب ابناء الشعب الذين 
انتخبوه رئيسًا للبالد حتى 2013م الن أي تنازالت أخرى غير مقبولة 
من قبل السواد األعظم من أبناء الشعب وعليه ان يدرك هذه الحقيقة 

ويحترم هذه الرغبة الصادقة.
وأشاد البيان الصادر عن اللقاء بالجهود الطيبة التي تبذلها األجهزة 
األمنية في أدائها لواجباتها حفاظًا على أمن واستقرار الوطن وتوفير 
الحماية للمعتصمين المؤيدين والمعارضين ، وتحليها بأقصى درجات 
ضبط النفس إزاء عمليات االستفزاز المستمرة من قبل عناصر أحزاب اللقاء المشترك.. 
وثمنت لجميع جماهير الشعب الوفية مبادراتهم المؤيدة والمناصرة للشرعية وللرئيس 

علي عبداهلل صالح.
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العدد: )1551( 4

الشيخ الروحاني: لن نفرط باالنتماء للمؤتمر مهما كانت المغريات
أكد أبناء عزلة الروحاني مديرية الرجم بمحافظة     

المحويت وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية 
وتمسكهم بالوالء لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئىس 
الجمهورية.وقالوا في بيان لهم: إننا لن نفرط أبدًا بانتمائنا 
لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام مهما كانت المغريات..
ونفى الشيخ بدر علي الروحاني ما نشرته قناة الفتنة 

»سهيل« من ادعاء باطل عن استقالته من عضوية المؤتمر 
الشعبي العام.

وأوضح أن ما نشر عن انضمامه لما يسمى بشباب التغيير 
خبر كاذب وعار عن الصحة، اختلقته قناة »سهيل« وإعالم 
المشترك من أجل تضليل الرأي العام وتشويه صورة األوفياء 

والوطنيين الشرفاء.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

المؤتمر يسخر من تصريحات »نعمان« 
ويصفها بالسخيفة  

رئيس فرع مؤتمر حضرموت:

على االعالم التصدي لبالطجة تعطيل المدارس

سخر مصدر في المؤتمر الشعبي  
العام مما قاله رئيس تكتل أحزاب 
اللقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان 
حول إمهال السلطة أسبوعا لما اسماه الرحيل.

وقال المصدر: ال ندري 
ما المنطق أو الحيثيات 
التي يستند اليها )نعمان( 

ف��ي إط���الق م��ث��ل ه��ذه 
التهديدات الجوفاء والتي 
يتحدث خاللها كجنرال 

حرب بعد أن افتقد- لألسف- 
الحصافة والكياسة في حديثه 

كسياسي مجرب.
وأضاف: إن عليه أن يدرك أن أحدا 

ال يمكن أن يسمح له بتنفيذ ما 
يخطط له هو وم��ن معه من 
الحلفاء في »المشترك« وغيره 

الديمقراطية  لالنقالب على 
والشرعية الدستورية , وحيث ال طريق 

للوصول إلى السلطة بغير الطريق 
السلمي وفي إطار الدستور .

ودعا المصدر مجددا أح��زاب اللقاء 
المشترك وقياداتها وفي المقدمة 

الدكتور ياسين سعيد نعمان 
إلى االبتعاد عن التصلب 

والعناد لتعطيل دعوات الحوار وكل الجهود 
المبذولة لحل األزمة وفي المقدمة تلك الجهود 
والمساعي الخيرة المبذولة من األشقاء في 
دول مجلس التعاون الخليجي والتي رفضتها- 
لألسف- أحزاب اللقاء المشترك وهي بذلك 
حقيقية  فرصة  تفوت 
لتجاوز األزمة الراهنة 
وإخ���راج البالد 
م����ن م��ح��ن��ة 
ت��داع��ي��ات��ه��ا 
ال��م��ت��ع��اظ��م��ة 
تلك  فيها  تسببت  لتي  ا
األح�������زاب وأض����رت 
ب��م��ص��ال��ح ال��وط��ن 

والمواطنين .
وأض���اف ال��م��ص��در : ال 
ن��دري ما ال��ذي سيفعله 
ياسين أو غيره من قيادات 
ال��م��ش��ت��رك وال���ذي���ن ب��ات��وا 
يتبجحون بإطالق اإلن��ذارات 
للرحيل من أسبوع وأسبوعين 
وال ندري ما الذي يدبرون له إذا 
لم يتم االستجابة إلنذاراتهم 
السخيفة.. زكاهم اهلل عقولهم 

المتكلسة .

المكال / فائز سالم بن عمرو  
  عقد الثالثاء الماضي لقاء موسع 
لعدد من االعالميين واالعالميات بمحافظة 
حضرموت تم االستماع إلى مشكالت اإلعالم 
واإلعالميين لتطوير رسالة إعالمية هادفة 
وتستجيب  والمحبة  التسامح  ثقافة  تشيع 
لمطالب المواطنين وتحفظ حضرموت وأبناءها.
واكد األخ عوض حاتم رئيس فرع المؤتمر 
بساحل حضرموت أن اإلع��الم واإلعالميين 
قادة التغيير وهم األكثر قدرة على مواكبة 
األحداث  ونقل رسالة صادقة وشفافة لما تعيشه 
بالدنا ومحافظتنا .. وطالبهم بإشاعة ثقافة 
التسامح وتوعية المواطنين ونقل الحقائق 
وعدم استخدام اإلعالم كسالح للهدم والفرقة 
والتشويه والقفز فوق الحقائق ألغراض حزبية 
أو سياسية أو نفعية ، وأشار رئيس المؤتمر 
بالساحل إلى أن ما يجري في حضرموت ومدنها 
من تعطيل للحياة العامة وتعكير لألجواء األمنية 
واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة له 
تأثيرات سلبية على كل مناحي الحياة، مؤكدًا 
أن من يتضرر من هذا الوضع هو المواطن 
وخاصة ذوي الدخل المحدود، ولفت إلى ما 
تقوم به احزاب المشترك من عسكرة الحياة 
في محافظة حضرموت ومدنها وفرض هذه 
الحالة الشاذة للمظاهر العسكرية يخالف ثقافة 
حضرموت وأهلها فحضرموت مجتمع مدني ولم 
تشهد مثل هذه المظاهر المسلحة في تاريخها 

الحديث.
وأوضح حاتم ان لإلعالم ورسالته  دورًا مهمًا 
وفعااًل في حماية الوطن وتعزيز قيم التسامح 
والحوار . واإلعالم مطالب بمواكبة احتياجات 
الناس وذّكر بان المؤتمر الشعبي العام تنظيم 
ديمقراطي يمارس الديمقراطية بداخله ويقبل 
بالرأي اآلخر ويدعو إلى الشفافية في الطرح، 
وكانت المحافظة ال توجد فيها خدمات الطرق 
والمواصالت والبنية التحتية واليوم تحقق ذلك 
بفضل هذا الحزب الرائد الذي أسهم في تطوير 
المحافظة ورقيها، واستوعب كل الشخصيات 
والكفاءات بغض النظر عن انتمائها الحزبي، 
لكن حزب اإلصالح الذي شغل الوزارات الخدمية 
قام بإقصاء عدد من أبناء المحافظة بسبب 

انتمائهم الحزبي والسياسي. 
وطالب حاتم اإلعالميين بضرورة التصدي لما 
يحصل في المدارس من أعمال بلطجة وتعطيل 
للدراسة في المدارس والجامعات وما تقوم به 
بعض الجماعات من إرغام التالميذ على ترك 
قاعات الدراسة واقحامهم في النزول إلى الشارع 
ودفعهم إلى الفوضى واالعتداء على الممتلكات 
، وأكد ان المؤتمر يقف مع المواطن ويبارك كل 
خطوة تؤدي إلى االستقرار واألمن والحفاظ 
على امن المواطنين وحماية مصالحهم .. وقال 
حاتم: لقد باركنا اللجان الشعبية والمجلس 
التنسيقي وحضرنا اجتماعه التنسيقي األخير 
بناء على ق��رار المجلس في اجتماعه األول 
بالغرفة التجارية وأيدنا عمله كونه يهدف 
للحفاظ على االستقرار في المحافظة ومساعدًا 
للسلطة المحلية على إنجاح أعمالها وذلك من 
خالل التنسيق الكامل مع السلطة المحلية ، 
وقال رئيس فرع المؤتمر بالساحل: لقد رفضنا 
ان توظف بعض األحزاب هذا الجهد الشعبي 
ألغ��راض سياسية وأج��ن��دة خاصة  وحزبية 
وطالبناهم بالتنسيق مع السلطة المحلية 
وشددنا على ضرورة ضم مجموعة من الشباب 
الن العمل عمل أهلي وشعبي لكن البعض 

يرفض ألغراض حزبية وسياسية.
ودعا حاتم االعالميين إلى ض��رورة إشاعة 
ثقافة الحوار وقبول االختالف وأكد أنه ال حل 
لالزمة اليمنية إال بالحوار والنقاش مباركًا 
الحوار الذي تتبناه دول الخليج العربي واألشقاء 
من اإلخوة العرب لحل األزمة اليمنية وتجنيب 

اليمن وأبنائه الصراعات واالحتراب .
وب��ع��د ذل��ك ت��م االس��ت��م��اع لإلعالميين 
ولهمومهم التي تلخصت في ض��رورة ان 
يكون اإلعالم نزيها وينقل رسالة مسؤولة 
وموضوعية يتفاعل مع ما يدور من أحداث 
ويساهم في تثقيف المواطن ويسعى إلى 
نشر رسالة إعالمية راقية وهادفة تسهم في 
استقرار المجتمع وحفظ أمنه واستقراره ، وقد 
خرج االجتماع بعدد من التوصيات والقرارات 
التي تهدف إلى تطوير الرسالة اإلعالمية 
وخلق تواصل وتبادل للمعلومة الصحيحة 

الدقيقة.

مصدر مؤتمري: بالطجة المشترك وراء اختفاء الغاز وانقطاع الكهرباء 
استهجن مصدر في المؤتمر الشعبي العام  

االدع��اءات الكاذبة التي ترددها وسائل 
اعالم احزاب اللقاء المشترك حول قيام عناصر 
مؤتمرية بالتقطع إلمدادات الغاز والوقود وتفجير 
أنبوب النفط واالعتداء على أبراج الكهرباء في مأرب 
. وقال المصدر: حقا ينطبق على هؤالء المثل القائل 
» رمتني بدائها وانسلت« حيث إن عناصر المشترك 
هي من ترتكب تلك األعمال المشينة والخارجة على 
القانون لإلضرار باالقتصاد الوطني وخلق المعاناة 
للمواطنين وتحريضهم على التذمر نتيجة النقص 

في توفير احتياجاتهم من الغاز والوقود والكهرباء .
وأض��اف المصدر :إن المواطنين جميعا باتوا 
يدركون المرامي واألهداف التي يسعى إليها هؤالء 
من وراء أعمالهم اإلجرامية ومن ثم يسارعون 
باتهام اآلخرين بها .. وتساءل المصدر : هل من 
المعقول أن يقوم أي نظام حاكم بإثارة المشكالت 
لنفسه وخلق التذمر لدى المواطنين ضده ..؟ مشيرا 
الى ان حبل الكذب قصير ومهما حاول هؤالء االدعياء  
التغطية على شمس الحقيقة فهم مفضوحون رغم 

براعتهم في التضليل والكذب.  

نجاة القيادي المؤتمري محمد بشير 
من محاولة اغتيال  

نجا الشيخ محمد محمد  
ب��ش��ي��ر رئ��ي��س ف��رع 
المؤتمر بمديرية »بني حشيش« 
ولة  محا من  ء  صنعا بمحافظة 
اغتيال فاشلة من قبل مليشيات 
أحزاب اللقاء المشترك والفرقة 
األول��ى مدرع فيما أصيب اثنان 

من مرافقيه.
وقالت مصادر في فرع المؤتمر 

بمحافظة صنعاء ان مليشيات 
المشترك والفرقة األولى مدرع 
أطلقت واباًل من الرصاص على 
سيارة الشيخ محمد بشير في 
 » جية ر لخا ا لحيمة  ا « منطقة 
بطريق )صنعاء- الحديدة( مما 
أدى إلى إصابة سائق السيارة 
وأحد المرافقين، فيما نجا هو من 

الحادث .

المؤتمر وأحزاب التحالف بريمة يستنكرون 
موقف قطر من األزمة في بالدنا

دان���������ت   
ق���ي���ادات 
المؤتمر  وقواعد 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
وأح���زاب التحالف 
الوطني بمحافظة 
ريمة التصريحات 
ال�����ص�����ادرة ع��ن 
رئيس وزراء ووزير 
خارجية قطر حمد 
بن جاسم المتعلقة 
بالمبادرة الخليجية 
ل���ح���ل األزم������ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة في 
بالدنا، وقالوا: إن 
التصريحات  تلك 
تدخل غير مقبول 
ف����ي ال����ش����ؤون 
لليمن  خلية  ا لد ا
وان��ت��ه��اك ص��ارخ 
لألعراف السياسية 
وت��ف��ري��ط بحق 
الجوار، واعتبروا 
ما ورد على لسان 
ح��م��د ب��ن جاسم 
م��ح��اول��ة إلث���ارة 

الفوضى وتوتيرًا 
ل��ألزم��ة الراهنة 
واستباقًا إلفشال 
أية محاولة خليجية 
لحل األزم���ة في 

بالدنا.
وأك��دوا في بيان 
حصلت »الميثاق« 
منه  نسخة  على 
تأييدهم الكامل 
ف��ي  د  ر و ل���م���ا 
خ���ط���اب ف��خ��ام��ة 
االخ علي عبداهلل 
ص���ال���ح رئ��ي��س 
بما  ية  ر لجمهو ا
بالمبادرة  يتعلق 

الخليجية.
ودع����وا اح���زاب 
ك  لمشتر ا ء  للقا ا
الى الجلوس على 
طاولة الحوار مع 
المؤتمر الشعبي 
ال���ع���ام ل��ل��خ��روج 
ب��رؤي��ة مشتركة 
ل���ح���ل األزم������ة 

الراهنة.

اجتماع تنظيمي بخدير يدعو للتصدي 
لعناصر التخريب وحماية المدارس

عقد الخميس الماضي اجتماع موسع ألبناء    
مديرية خدير وال��راه��دة ضم القيادات 

لتربوية  وا لمحلية  وا لتنظيمية  وا لتنفيذية  ا
واألم��ن��ي��ة والمشائخ واألع��ي��ان والتجار 
والشخصيات االعتبارية ومنظمات المجتمع 

المدني وجمعًا غفيرًا من المواطنين.. 
وفي بداية االجتماع ألقى الشيخ محمد 
منصور الشوافي وكيل محافظة تعز 

كلمة رحب فيها باألخ األستاذ عبدالرحمن 
الرميم عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي 

العام بالمحافظة رئىس اللجنة الفنية 
مشرف الدائرة، ناقاًل تحيات القيادة 
التنفيذية بالمحافظة للمشاركين، 
وتناول مجمل األوضاع الراهنة وما 
يتعرض له الوطن من مؤامرات 
ت��س��ت��ه��دف ال��ن��ي��ل م��ن وح��دت��ه 

ب��ه��ا وزعزعة األمن واالستقرار والتي تقوم 
أحزاب اللقاء المشترك، كما تناول األوضاع التي 
آل إليها التعليم بفعل العناصر المخربة وقيامها 
باالضرابات واغالق المدارس، مؤكدًا على ضرورة 
اتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ 
النظام والقانون واتخاذ اإلج���راءات بحق من 

يحاولون إفساد التعليم.
كما تحدث مدير عام المديرية رئيس المجلس 
المحلي صالح حزام الكاللي حيث تناول في حديثه 
دور إدارة األجهزة التنفيذية وأكد على ضرورة أن 
يتحمل الجميع المسئولية تجاه الوطن ومقدراته 

ومكتسباته.
كما ألقى األستاذ عبدالرحمن الرميم مشرف 
الدائرة عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة 
محاضرة بعنوان »الشرعية الدستورية خط أحمر 
ال يمكن تجاوزه« تناول فيها ما يعنيه مفهوم 
الشرعية والحقوق الدستورية التي تتطلب 
من الجميع الوقوف إلى جانبها كونها تمثل 
المنهج الذي يحتكم إليه أبناء الشعب حكامًا 
ومحكومين، وأن الدفاع عنها والتمسك بها 
يعني الحفاظ على الوطن موحدًا وآمنًا 

ومستقرًا..
لى  إ ن  لمجتمعو ا خلص  وق��د 
إصدار بيان عن أبناء مديرية 
خدير بالراهدة أكدوا فيه 
عية  لشر با تمسكهم 
الدستورية والثوابت 
ين  د مجد طنية  لو ا
العهد والوالء لفخامة 
رئيس الجمهورية علي 
ع��ب��داهلل صالح -حفظه 
اهلل- م��ؤك��دي��ن وقوفهم 
بحزم أم��ام كل من تسول 
له نفسه المساس بأمن ووح��دة 
واس��ت��ق��رار ال��وط��ن والتصدي لكل 
المحاوالت البائسة من قبل أحزاب اللقاء المشترك 
التي تهدف إلى النيل من الشرعية الدستورية ومن 

شخص فخامة رئيس الجمهورية.

مؤتمر ذيبين يدعو 
لتوحيد الصف دفاعـًا 

عن الشرعية
لماضي    ا السبت  عقد   <

اج��ت��م��اع م��وس��ع بمركز 
مديرية ذيبين محافظة عمران 
برئاسة مدير عام المديرية ورئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام والهيئة 
اإلدارية للمجلس المحلي وقيادات 
ف��رع المؤتمر وق��ي��ادات المراكز 
من  وع��دد  للمؤتمر  لتنظيمية  ا
المشائخ والشخصيات االجتماعية، 
وقف االجتماع أمام االوضاع الراهنة 
ال��ت��ي تمر بها ال��ب��الد ومظاهر 
الفوضى والتخريب ومحاولة احزاب 
اللقاء المشترك ومن معها االلتفاف 

على الشرعية الدستورية.
وأكد أبناء المديرية بعزلها الثالث 
بني جبر ومرهبة وسفيان اليمانية 
وق��وف��ه��م ال���ى ج��ان��ب الشرعية 
الدستورية ممثلة بفخامة رئيس 
لح  صا عبداهلل  علي  الجمهورية 
ته  ا ر د مبا عمهم  د و هم  ييد تأ و
الرامية الى حفظ أمن واستقرار 

ووحدة اليمن.
 كما عبروا عن رفضهم وإدانتهم 
لكل الدعوات واألنشطة المثيرة 
للفوضى والتخريب والخروج على 
مؤكدين  الدستورية،  الشرعية 
أن أبناء المديرية الى جانب أبناء 
الوطن الشرفاء سيقفون صفًا واحدًا 
في وجه كل مخرب أو فوضوي مهما 

كانت التضحيات.

مؤتمريو الرجم بالمحويت يؤكدون التمسك بالشرعية الدستورية 


