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غانم: موضوع نقل السلطة سيناقش عند عودة الرئيس

العام نرحب ترحيبًا حارًا به ونؤيد موقف 
الحكومة المرحب وندعو االخوة في أحزاب 
اللقاء المشترك لكي نلتقي على مائدة 
مستديرة نناقش بيان مجلس األم��ن، 
ونصل في ضوء الجهود الخليجية والمبادرة 
الخليجية الى اتفاق يشمل كل القضايا التي 
هي محل خالف في الوقت الراهن، وكل 
القضايا التي تقلق الشعب اليمني، وتقلق 
حياة المواطن اليومية ونخرج بحلول لكل 
جوانب هذه األزم��ة، وليس فقط جانبًا 
م��ح��ددًا، واس��ت��درك غانم في ح��واره مع 
صحيفة »26 سبتمبر« الصادرة الخميس 
الماضي قائاًل: غير انه مع االسف بعض 
االخوان في اللقاء المشترك يريدون الحوار 
فقط حول نقل السلطة، وهو أمر ال نحبذه 
نحن، ثم ان هذا موضوع يمكن أن يناقش 
في وقت الحق إما عند عودة فخامة الرئيس 
علي عبداهلل صالح من العالج أو في وقتٍ 
آخر يتفق عليه.. مؤكدًا أن فخامة االخ علي 
عبداهلل صالح اليزال هو الرئيس الشرعي 
للبالد والفريق عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية يقوم مقامه أثناء غيابه 
ويبذل جهدًا كبيرًا من أجل حل المسائل 
التي تهم حياة كل أسرة يمنية والمتمثلة 

بالنقاط األربع التي سبق أن أعلنها وعرضها 
على أحزاب اللقاء المشترك ووافقوا عليها.. 
ولفت غانم إلى االتصاالت التي يجريها مع 
قيادة المشترك لكي يقبلوا الدعوة التي 
وجهها مجلس األمن التي تتطلب تحكيم 
العقل والجلوس معًا على طاولة الحوار 

الشامل.
وعبر األستاذ عبداهلل غانم عن أمله في 
أن يستجيب المشترك لهذه الدعوة ألنها 
تقريبًا هي الوحيدة اآلن المطروحة على 
الساحة والتي فيها خالص لليمنيين جميعًا 
من األزمة..وإن كانت الحقيقة ومن خالل 
السلوك السابق للمشترك يتوقع أن التكون 
هناك استجابة كافية، ومع ذلك يبقى األمل 
قائمًا.أما بالنسبة لعملية الحوار أوضح 
رئيس الدائرة السياسية: نحن ليس لدينا 
مانع من أن تشمل الحوارات كل القوى 
في الداخل والخارج، ونتمنى أن يسهموا 
بفاعلية في الخروج من األزمة وإن كان 
بعضهم يحاول حاليًا تقديم النصائح أو 
تقديم التوجيهات اعتقادًا منهم بأنهم أقدر 
من غيرهم على إدارة البالد نرجو أن يكفوا 
عن تقديم النصائح، فالمؤتمر الشعبي 

 دعا األستاذ عبداهلل احمد غانم، 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام، احــزاب اللقاء المشترك الى 
تغليب مصلحة اليمن على المصلحة الحزبية 
واالستجابة لدعوة مجلس األمن الدولي لبدء 
حــوار شامل حول جميع القضايا في مائدة 
مستديرة تشترك فيها كل القوى السياسية 
اليمنية دون استثناء.. مؤكدًا ان الحوار هو 

المخرج الوحيد لليمن من االزمة.
واستغرب غانم السلوك الذي اتبعته أحزاب 
اللقاء المشترك ومن معها من المغرر بهم 
في بعض الساحات الذين أعلنوا ابتهاجهم 
التي استهدفت رئيس  بالجريمة الشنعاء 
الجمهورية وكبار المسؤولين، وإعالنهم 
الصريح شماتتهم لما جــرى، وهــو سلوكٌ 
وال  ليمنيين  ا ال  يشرف  ال  جاهلي  همجيٌ 

المسلمين.. 

مخارج األزمة
 واعتبر رئيس الدائرة السياسية المقترح 
المقدم من مجلس األمن الدولي ودعوته 
كل الفرقاء اليمنيين الى ضبط النفس 
وال��ى القيام بحواٍر شامل يشمل جميع 
القضايا اليمنية التي يمكن أن تكون مجال 
بحث في مائدة مستديرة تشترك فيها كل 
القوى السياسية اليمنية دون استثناء، 
وفرصة حقيقية أتاحها المجتمع الدولي 
لألحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، 
ولكل الشخصيات في الداخل والخارج التي 
يفترض منها أن تستجيب لدعوة مجلس 
االمن لكي نتعاون جميعًا في إخراج بالدنا 
من هذه األزمة إذا كانت مصلحة اليمن أواًل 

هي ديدننا جميعًا وهي هدفنا جميعًا.

وقال: إن ذلك سيكون له آثار طيبة، مبينًا 
ان الحكومة أعلنت رسميًا ترحيبها ببيان 
مجلس األمن ونحن في المؤتمر الشعبي 

العام في غنى عن نصائحهم وهو قادر 
أن يتحمل مسؤوليته..ونوه غانم إلى أن 
هناك إمكانية كبيرة للوصول الى هذا 
الحوار إذا حسنت النوايا، وصدق 
الناس مع مصلحة اليمن مع 

مصلحة الشعب اليمني.
وأشار إلى أن ما يجري يعتبر 
صراعًا على السلطة.. وقال: 
إن��ه القفز ال��ى السلطة منذ 
ال��ب��دء ك���ان ص��راع��ًا على 
في  نحن  ليًا  وحا السلطة 
الحقيقة نشهد حربًا نفسية 
وإع��الم��ي��ة ق��اس��ي��ة ضد 
المؤتمر الشعبي العام، 
وضد نائب الرئيس، وضد 
الوضع الرسمي في البلد 
هذه الحرب النفسية واالعالمية تتخذ 

أشكااًل متعددة..
وأضاف: وهذا الصراع على السلطة ال 
يمكن أن ينتهي بأن يقفز البعض بصورة 
غير مشروعة إليها، ويستخدم أساليب 
الخديعة والمكر لكي يصل الى أهدافه 
كونه ال توجد في اليمن اال وسيلة واحدة 
للوصول الى السلطة والبقاء فيها هو 
صندوق االقتراع وسوف نناضل من أجل 
أن تبقى صناديق االقتراع هي األساس 

للوصول الى السلطة والبقاء فيها.
وأك��د على أهمية ال���دور االقليمي 
والدولي، الفتًا إلى أنه يأتي من منطق 
المصلحة الوطنية ومن منطق أننا عضو 
في األس��رة الدولية، وعلينا التزامات 
تجاه المجتمع الدولي، كما على المجتمع 
ال��دول��ي التزامات تجاهنا، وم��ن هذا 
المنطلق نحن نحيي بيان مجلس االمن 
ونطالب بااللتزام به وبتنفيذه من خالل 
التحضير لمائدة مستديرة لحوار شامل 
يتناول كل القضايا، وأنا أتصور أن مجلس 
األمن يمكن أن يقدم المساعدة الضرورية 

إليصال هذا الحوار الى بر األمان.

الشائف: من السخف أن تطالب 
المعارضة من السعودية تغيير 

النظام في اليمن  
 أكد الشيخ محمد بن ناجي الشائف نجل شيخ مشائخ قبائل 
بكيل وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رفضه الحديث 

عن نقل السلطة 
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي م��ازال 
رئيس الجمهورية يتلقى 

العالج في السعودية.
وح��ول تنفيذ المبادرة 
لشيخ  ا ق��ال  لخليجية،  ا
محمد بن ناجي الشائف: 
إن المبادرة الخليجية محل 
ترحيب وتعد وسيلة مثلى 
للخروج من األزمة اليمنية، 
وان��ه البد من وج��ود آلية 
تنفيذية مزمنة تلزم كل 
أط��راف األزم��ة في تنفيذ 
يؤمن  وب��م��ا  لتزاماتها  ا
خروجًا آمنًا من األوضاع 

الحالية.. مشيرًا إلى أن محاولة اغتيال فخامة األخ علي عبداهلل صالح وكبار 
قيادات الدولة في الثالث من يونيو الماضي فرضت واقعا جديدا ويجب أن 
تؤخذ باالعتبار تداعيات ذلك الحادث اإلجرامي في أية تسوية لالزمة ما 
لم فان التسوية ستكون عبارة عن ترحيل لالزمات القابلة لالنفجار في 
أي وقت، مؤكدًا أن نجاة الرئيس من محاولة االغتيال جنب اليمن الوقوع 

في حرب أهلية .
موضحًا أن طول أمد األزمة اليمنية أكد انه ال مجال سوى للتوافق بين 
مختلف األطراف خصوصًا بعد فشل سياسات لي الذراع التي حاولت أن 
تستخدمها بعض األطراف لحسم األمور، داعيًا مختلف األطراف السياسية 
الى تغليب المصلحة العليا للشعب على المصالح الحزبية والشخصية 
الضيقة.واستغرب الشيخ محمد بن ناجي الشائف ممن اسماهم “بالنفر 
القليل” الذين يحاولون التشكيك بمواقف المملكة العربية السعودية 
تجاه اليمن، وقال “هؤالء ال يمثلون الشعب اليمني وإنما يمثلون أنفسهم، 
فالمملكة صاحبة يد ناصعة بالخير في اليمن، وهي من ساندت اليمن 
في كل الظروف والمحن وال ينكر دور المملكة في دعم اليمن إال جاحد، 
والشعب اليمني بكل شرائحه وفئاته يكن للمملكة وخادم الحرمين 
الشريفين جاللة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز كل التقدير واالحترام 
والحب..وقال: “من السخف ان نسمع من بعض قيادات المعارضة تطالب 
المملكة بتغيير النظام في اليمن، في الوقت الذي تقف فيه المملكة على 
بعد مسافة متساوية من جميع األطراف اليمنية وبما يحافظ على مصلحة 

الشعب اليمني”.

بيان مجلس األمن 
يحمل خالصًا لألزمة 

اليمنية

سلوك املشرتك 
تجاه جريمة 

النهدين همجي

الشامي:الطريق إلى السلطة عبر االنتخابات.. 
والحديث عن مجلس انتقالي محاولة انقالبية

 أكد األستاذ طارق الشامي- رئيس الدائرة 
اإلعالمية بالمؤتمر- ان الشعب اليمني 
حسم أم��ره منذ وق��ت مبكر فيما يتعلق 
بالوصول إلى السلطة واختار الديمقراطية وصندوق 

االنتخابات كطريق وحيد لذلك.. 
مشيرًا الى أن أية محاولة انقالبية 
سواء بمجلس انتقالي أو انقالب 
ع��س��ك��ري ل��ل��وص��ول للسلطة 

سيرفضها الشعب اليمني..
وقال طارق الشامي: إن المؤتمر 
الشعبي العام دعا المشترك الى 
الحوار منذ وقت مبكر، ومجلس 
األمن في آخر بيان له حول اليمن 
دعا االط��راف اليمنية للجلوس 
على طاولة الحوار، وبالتالي ال 
يوجد أي مخرج إلنهاء األزمة اال 
عبر الحوار والذي يجب أن يشمل 
كافة االطراف من شباب وأحزاب 
ومن معارضة في الخارج ويتم 

فيه مناقشة كافة القضايا.. أما ان تعمل أحزاب 
المشترك لالنقالب على الدستور للوصول للسلطة 

فهذا سيرفضه شعبنا.
 موضحًا أن الرئيس علي عبداهلل صالح انتخب من 
قبل الشعب ولم يصل الى السلطة عن طريق دبابة 

أو انقالب، وبالتالي من يريد السلطة عليه أن يتجه 
الى االنتخابات والشعب اليمني هو من يختار حكامه.
وقال الشامي في رده على سؤال لقناة »الجزيرة«: 
إن من تسمونهم بالشباب يريدون تقليد ما جرى 
في تونس ومصر والذين 
يطالبون بانتخابات الرئيس 
م��ن الشعب م��ب��اش��رة وأن 
يسمح ل��ألح��زاب بممارسة 
نشاطها، بيد اننا في اليمن 
ت��ق��دم��ن��ا ك��ث��ي��رًا ف��ي ه��ذا 
المجال وبالتالي من يطرح 
ه  س��وا و  أ ليًا  نتقا ا مجلسًا 
ال ي��درك واقعنا السياسي 

والديمقراطي.
م��ؤك��دًا ان بالدنا قطعت  
خطوات كبيرة عن تونس 
وم��ص��ر ح��ي��ث ان رئ��ي��س 
الجمهورية يصل الى السلطة 
عبر انتخابات تنافسية وتحت 
اشراف رقابة دولية والشعب اليمني هو من يختار 
حكامه وذلك ما تم في االنتخابات الرئاسية التي 
جرت عام 2006م، مشددًا على أن من يريد الوصول 
الى السلطة يجب عليه االتجاه نحو صناديق االقتراع 

وليس االنقالب على الدستور وإرادة الشعب.

األمانة العامة تنعي 
وفاة المناضل 
سالم عبدالواحد

ن��ع��ت األم��ان��ة العامة 
م  لعا ا لشعبي  ا للمؤتمر 
وف��اة المناضل الوطني 
والنقابي البارز المغفور له بإذن اهلل 
تعالى سالم عبدالواحد عضو اللجنة 
الدائمة السابق للمؤتمر- عضو 
السكرتارية العامة-سكرتير دائرة 
الثقافة واالع��الم السابق لالتحاد 

العام لنقابات عمال اليمن.
وأفاد بيان النعي ان الوطن خسر 
مناضاًل جسورًا إبان حرب التحرير 
ال��ت��ي خاضها اب��ن��اء شعبنا ضد 
االستعمار الغاشم وأحد رموز مرحلة 
البناء والتطوير لوطننا اليمني بعد 

تحقيق الوحدة المباركة.
وعبرت األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام عن تعازيها الحارة 
لنجل الفقيد أكرم سالم عبدالواحد 
وأفراد أسرته ومحبيه سائلة المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وان يسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

إدانات مؤتمرية
 لحادثة اختطاف أبوعيدة

استنكرت ق��ي��ادات وق��واع��د 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة ذم��ار إق��دام عصابة 
أوالد األحمر على اختطاف خالد ابوعيده 
نائب رئيس الدائرة الفنية بالمؤتمر 
وعلي سيالن الموظف بالدائرة الفنية 
م��ن أم��ام مطعم م��ب��روك ف��ي ش��ارع 
التلفزيون بصنعاء واقتيادهما بالقوة 
الى المعتقل الخاص بالفرقة األولى 
مدرع التي يقودها المنشق اللواء علي 
محسن صالح.وحمل البيان أوالد األحمر 
وقيادات المشترك المسئولية الكاملة 
عن حياة ابوعيده وسيالن محذرًا من أي 
مساس بهما.وطالب الحكومة بالضرب 
بيد من حديد من يقومون بهذه األعمال 
وتقديمهم  ومحاسبتهم  االجرامية 

للعدالة.
كما دان��ت قيادات وقواعد المؤتمر 
بمحافظة صنعاء ورؤساء وأعضاء اللجان 
الفنية بالمحافظة والدوائر والمديريات 
ال��ح��ادث اإلج��رام��ي والجبان الغادر 
والالانساني المتمثل باختطاف االستاذ 
خالد أبو عيده نائب رئيس الدائرة الفنية 
للمؤتمر الشعبي من قبل عصابة أوالد 
األحمر..وحمل بيان له المسئولية عن 
النتائج.. وطالب الجهات المختصة اتخاذ 
كافة اإلج��راءات القانونية ضدهم..

الى ذلك دانت قيادة وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة مأرب حادثة 
االختطاف اإلرهابي الذي تعرض له 
األخ نائب رئيس اللجنة الفنية باألمانة 
العامة األخ خالد حزام أبو عيده الجمعة 
الماضية من أحد شوارع العاصمة من 

قبل عصابات أوالد األحمر..
وأوض���ح البيان ال��ص��ادر عنهم أن 
اإلره���اب ال��ذي يتعرض ل��ه قيادات 
وأع��ض��اء وم��ؤي��دو المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ي��ؤك��د ع��دم قبولهم بحرية 
ال��رأي ورفضهم للديمقراطية.. كما 
أنه يعبر عن وحشية هذه العصابات 
وي��ؤك��د تماديهم ف��ي اراق���ة الدماء 
والتهديد والوعيد ألبناء الوطن من 
أج��ل اق��الق أم��ن وسكينة المواطن 
واشاعة الفوضى..وطالب مؤتمريو 
مأرب الجهات القضائية واألمنية القيام 
بواجباتها وفرض اإلجراءات إلنهاء مثل 
هذه األعمال والممارسات العدائية التي 
تتنافى مع أخالقيات شعبنا اليمني 
وديننا اإلسالمي وايقاف هذه العصابات 

ومن يتزعمها عند حدهم.
ك��م��ا ح��م��ل��وا ق���ي���ادة ال��م��ش��ت��رك 
الفوضى  ومليشياتهم كافة أعمال 
وال��الاس��ت��ق��رار ال��ت��ي يسعون لبثها 

واشاعتها في الوطن.

أبناء الدائرة )195( مدينة ذمار يحتفلون
 بشفاء الرئيس وقرب عودته

 نظم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
المجلس الوطني بالدائرة 195 مدينة 
ذمار الثالثاء الماضي مهرجانًا خطابيًا 
وفنيًا بمناسبة شفاء وسالمة فخامة األخ الرئيس 
وق��رب عودته إل��ى ارض الوطن في القريب 
العاجل.وفي الحفل الخطابي والفني الذي حضره 
وكيال محافظة ذمار محمود الجبين وعبد الكريم 
احمد ذعفان ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
األخ حسن محمد عبد الرزاق ردد المشاركون في 
المهرجان الهتافات ورفعوا الالفتات التي عبرت 

عن فرحتهم بشفاء فخامة األخ الرئيس.
واستنكر المشاركون في بيان ص��ادر عن 
المهرجان االعتداء الغاشم الذي تعرض له جامع 
النهدين في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء والذي 
استهدف فخامة األخ الرئيس وكبار قادة الدولة 

خالل أداء صالة الجمعة.
وطالب المشاركون وزارة الداخلية والنائب 
العام اإلسراع في كشف المتورطين في محاولة 
اغتيال فخامة االخ الرئيس، وسرعة القبض 
عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم 

الرادع.

كما ندد البيان باألعمال اإلجرامية التي ترتكبها 
عصابات أوالد األحمر وجماعات اللقاء المشترك 
ضد المواطنين والقوات المسلحة واألمن وكذا ما 
يقومون به من تقطع وإعاقة وصول المشتقات 
النفطية والغاز ال��ى المواطنين وك��ذا قطع 

الكهرباء.
وفي الحفل ألقيت عدد من الكلمات أكدت على 
أهمية مواصلة الجهود لتعزيز األمن والسكينة 
العامة في إطار المحافظة والعمل بروح الفريق 
الواحد للتصدي لكافة المحاوالت الهادفة إلى 

النيل من امن الوطن واستقراره ووحدته.
وعبر المشاركون في المهرجان عن فرحتهم 
بسالمة فخامة األخ الرئيس ونجاح العملية 
الجراحية التي أجريت له متمنين له الصحة 
والسالمة والعودة بسالمة اهلل وحفظه إلى ارض 
الوطن برفقة زمالئه من كبار قادة الوطن الذين 

تعرضوا لالعتداء الغادر.
ودعا البيان جميع األطراف إلى الجلوس إلى 
طاولة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا 

على المصالح الخاصة.

مؤتمر الرجم يلغي ختمه القديم
 أشعر فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية الرجم محافظة المحويت 
كافة قياداته وأعضائه وأنصاره بأنه 
تم تغيير ختمه القديم بختم جديد كما هو 

واضح في الصورة..

مؤتمريو ولد ربيع قيفة يعلنون 
وقوفهم إلى جانب حماة الوطن

رداع - محمد المشخر

 اعتبر المكتب التنفيذي والمجلس المحلي ومشائخ وعقال 
واعيان ووجهاء ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبى العام بمديرية ولدربيع بمنطقة رداع محافظة البيضاء 
جريمة االعتداء على جامع النهدين عماًل إرهابيًا غير مسبوق نفذته 
عناصر ناقمة على الوطن وأمنه واستقراره يعكس العقلية االنقالبية 

لمرتكبيه وعدم إيمانهم بالخيار الديمقراطي
وأكدوا أن أبناء مديرية ولدربيع قيفة يقفون صفًا واحدًا مع الشرعية 
الدستورية ضد كل أعداء الوطن.. واعلنوا رفضهم المطلق لكل المحاوالت 
الرامية إلى إعادة التموضع القبلي على حساب الدولة ومؤسساتها.. 
مستنكرين بشدة التصرفات الهمجية ألوالد األحمر وعصاباتهم المسّلحة 
واعتداءهم على المنشآت العامة والخاصة وإزهاق األرواح البريئة وإقالق 

السكينة العامة.
مجددين وقوف كافة قبائل قيفة مديرية ولدربيع إلى جانب القوات 
المسلحة واألمن في حفظ األمن واالستقرار والتصدي لكافة المحاوالت 

الهادفة إلى جر اليمن نحو العنف والفوضى.

 قام الشيخ محمد عبده مراد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
ريمة وفي إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها قيادة 
فرع المؤتمر بالمحافظة وتواصاًل للقاءات الموسعة لكافة 
التكوينات القاعدية على مستوى المحافظة والمديريات والهادفة 
إلى تفعيل عملية االتصال والتواصل بأعضاء المؤتمر وأنصاره.. 
وبهذا الخصوص قام رئيس الفرع بزيارة للمراكز االمتحانية بمديرية 
السلفية اطلع خاللها على سير العملية االمتحانية..كما التقى بلجنة 
االمتحانات واستمع منهم إلى شرح مفصل عن سير العملية االمتحانية 
وحثهم على تهيئة األجواء المناسبة للطالب الذين تمنى لهم النجاح 

والتفوق..

رئيس فرع المؤتمر بريمة يطلع
 على سير االمتحانات بالسلفية


