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مؤتمر الرجم يلغي ختمه القديم
 أش����ع����ر ف���رع 
الشعبي  لمؤتمر  ا
ل��ع��ام بمديرية  ا
الرجم محافظة المحويت 
كافة قياداته وأعضائه 
وأن��ص��اره بأنه تم تغيير 
خ��ت��م��ه ال��ق��دي��م بختم 
جديد كما هو واض��ح في 

الصورة..

 مؤتمر حضرموت يستعد لعقد الدورة االعتيادية للدائمة المحلية بالمحافظة

مسلحو المشترك ينهبون سيارة 
رئيس المؤتمر بمديرية الضالع

الضالع- محمد الشعيبي 
 أقدمت عناصر مسلحة تابعة ألحزاب اللقاء المشترك 
على نهب سيارة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية الضالع.وقالت مصادر محلية: إن المدعو خالد 
مسعد أحد قيادات الحزب االشتراكي اليمني ومعه مجموعة مسلحة 
قامت بنهب سيارة الشيخ سيف سعيد عبيد رئيس فرع المؤتمر 
في مديرية الضالع، حيث اقدمت على مهاجمة السيارة أثناء تواجد 
أحد أقارب رئيس الفرع عليها وإرغامه على النزول تحت تهديد 
السالح والقيام بنهبها والفرار باتجاه مديرية جحاف.الجدير بالذكر 
أن القيادي االشتراكي خالد مسعد يعد من العناصر المطلوبة أمنيًا 
ومتهم بقضايا االعتداء على مشروع مياه جحاف وقضايا أخرى..هذا 
وقد استنكر المشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية والفعاليات 
الوطنية هذا العمل االجرامي وطالبوا بسرعة القبض على الجاني 

وشركائه واستعادة السيارة وتقديم الجناة للعدالة.

تعرض األكاديمي الحجيلي 
لمحاولة اغتيال من قبل المشترك 

تعرض القيادي المؤتمري الدكتور نصر محمد الحجيلي- 
أستاذ اإلدارة التربوية بكلية التربية جامعة ذمار عضو 
المجلس المحلي بمحافظة إب- األربعاء لمحاولة اغتيال 
من قبل مرافقي القيادي في اإلخوان المسلمين شرف محمد عباد.
المواطنون تدخلوا وحالوا دون أن يتمكن المسلحون من تحقيق 

هدفهم اإلجرامي والمساس بحياة القيادي المؤتمري.

الدائرة )195( بذمار تحتفل
 بشفاء وسالمة الرئيس

> أقام المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
وأنصار المؤتمر بالدائرة )195( بمدينة ذمار مساء الجمعة 
حفاًل خطابيًا وفنيًا ساهرًا ابتهاجًا بشفاء وسالمة فخامة 
األخ الرئيس حفظه اهلل الذي طمأن أبناء اليمن من خالل خطابه 
عبر التلفزيون.وردد المشاركون الهتافات التي تعبر عن فرحتهم، 
وطالبوا في بيان لهم بضرورة تقديم المتورطين في هذا الحادث 
اإلجرامي إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.وندد الحاضرون 
بالجرائم التي ترتكبها عصابات أوالد األحمر والمشترك وشركاؤهم 
من القاعدة والحراك والحوثة ضد أبناء القوات المسلحة واألمن..
وقد ألقيت العديد من الكلمات التي أكدت على مضاعفة الجهود 
والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة الخارجين على المبادئ الدينية 

والشرعية والدستورية واالحتكام لصناديق االقتراع.

مؤتمر المحويت ينعي وفاة 
القيادي عواض 

المحويت - سعد الحفاشي
نعت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت 
وفاة القيادي المؤتمري فيصل علي يحيى عواض مدير 
مكتب االشغال العامة والطرقات بمديرية شبام كوكبان 
- عضو القيادة الوسطية بفرع المؤتمر بمديرية “الرجم” الدائرة 
240، والذي وافاه األجل ليلة االربعاء بمدينة القاهرة - جمهورية 
مصر العربية حيث كان يتلقى العالج هناك في إحدى مستشفياتها 
عن عمر ناهز ال�)31( عامًا، قضى معظمه في خدمة الوطن في 
مجال االشغال العامة والطرقات.وأشار بيان النعي إلى أن رحيل 
الفقيد مثل خسارة كبيرة وفادحة على المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة المحويت، لما كان له من حضور متميز على مستويات 
العمل التنظيمي والجماهيري، كواحد من ابرز شباب وقياديي 
العمل التنظيمي والجماهيري بالمديرية واحد الطالئع الشبابية 
الفاعلة والنشطة والتي اسهمت بالكثير من المشاركات االيجابية 
والمميزة في تنشيط مفاعالت العمل الشبابي للمؤتمر في نطاق 

مديرية الرجم خاصة ومحافظة المحويت عامة.

يتواصل انعقادها بالمحافظات

على ضوء نتائج دائمة المؤتمر المحلية باألمانة وعدن
المؤتمريون وجموع الشعب في مواجهة التحديات بثقة واقتدار

والري��ب أن هذه ال��دورة التنظيمية سيقف 
المؤتمريون أعضاء اللجنة الدائمة وقيادات 
الفروع والهيئات التنفيذية أمام العديد من 
القضايا المتعلقة بخطط وبرامج المؤتمر 
الشعبي العام خالل المرحلة القادمة وبالصورة 
التي تعزز من التوجهات الوطنية للمؤتمر 
على مختلف األصعدة والجوانب وبما يتفق مع 
حجم التحديات الراهنة وهي تحديات تفرض 
على الوسط المؤتمري وعلى مستوى مختلف 
تكويناته وأطره القيادية المزيد من االنضباط 
والفاعلية من أجل خدمة الوطن والمواطن 
التخفيف من  والعمل بكل اإلمكانات على 
معاناته اليومية الناتجة بفعل الممارسات غير 
المسؤولة التي تقوم بها أحزاب المشترك من 
خالل تشجيعها للعناصر اإلرهابية والخارجة 
على ال��ق��ان��ون م��ن قطع ال��ط��رق ومعاقبة 
المواطنين وحرمانهم من احتياجاتهم الماسة 

من المواد النفطية وغيرها من الخدمات التي 
أثرت كثيرًا على الحياة اليومية وزادت معاناة 
المواطن بصورة تعكس فظاعة ما يمارس 
ضده من إرهاب وتعسف وعقاب جماعي نتيجة 
لمواقفه االيجابية المجسدة لعظمة االلتفاف 

الشعبي حول القيادة السياسية للمؤتمر.
وال ريب أن النتائج االيجابية التي خلصت إليها 
أعمال دورتي أمانة العاصمة ومحافظة عدن 
وهي النتائج التي مثلت صورة كاملة للواقع 
اليمني وحددت بدقة متناهية أبرز االحتياجات 
الماسة والعاجلة لهذا الواقع وم��ا دع��ا إليه 
مؤتمريو صنعاء وعدن من مطالب عاجلة ليؤكد 
أن المؤتمريين يشاطرون كل مواطن معاناته 
بل ويناضلون وعلى مستوى مختلف مواقفهم 
من أجل إزالة هذه المعاناة بأسرع وقت ممكن.. 
في الوقت الذي نجد العناصر المشتركية 
تستثمر ممارسة كل ما من شأنه أن ينغص 

حياة المواطنين وإذا كانت أحزاب المشترك تجد 
في لجوئها إلى قطع الطرق والسبيل وممارسة 
العقاب الجماعي للمواطنين نتيجة لمواقفهم 
الصلبة والمنتصرة للشرعية الدستورية طريقًا 
من شأنه  أن يخلص إلى أن تحقق هذه األحزاب 
أهدافها فإنها خاطئة بل وترتكب جريمة في 
حق أحزابها وفي حق المواطنين وقبل هذا وذاك 

في حق الوطن.
نقول ذلك من منطلق أن اإلرادة المؤتمرية 
الصلبة التي يعبر عنها المؤتمريون على مختلف 
مواقعهم في السلطات والهيئات المختلفة سوف 
تواجه هذا التحدي بتحدٍ أكبر وإلى جانبهم 
جموع الشعب الغفيرة التي تستنكر بقوة وشدة 
كل الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها 
أحزاب المشترك بهدف التأثير على المواطن 

وجره إلى مستنقع مآربهم الدنيئة.
إن المواطن اليمني وهو يرقب اليوم باهتمام 
اللجنة  التي تصدر عن دورة  النتائج  بالغ 
الدائمة المحلية ليؤكد اصطفافه إلى جانب 
رؤية المؤتمريين وسوف يسجل أعلى درجات 
االصطفاف والتوحد في مواجهة مختلف هذه 
الممارسات، كما أن التفاعل الشعبي سيتعاظم 
مع كل انعقاد لدورات اللجنة الدائمة المحلية 
بالمحافظات والتي سوف تتواصل خالل األيام 
القادمة وسط اهتمام شعبي كبير.. ليؤكد 
الجميع أن الوطن فوق كل االعتبارات وأن 
أبناءه يرفضون كل الممارسات المغلوطة التي 
تحاول النيل من وحدته وأمنه واستقراره وسلمه 
االجتماعي، بل وحقه الحضاري واإلنساني في 
المزيد من تحقيق التقدم الحضاري على صعيد 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وخالصة.. إن النتائج التي سوف تتوالى ألعمال 
اللجان الدائمة للمؤتمر في المحافظات تمثل 
رسائل مهمة لكل من يحمل في قلبه وضميره 
حقدًا اسود على الوطن والمواطنين ويحاول- 
عبثًا- النيل من سياج انجازاته التاريخية.. وحق 
الشعب المشروع في مواصلة مسيرة التنمية 

وولوج المستقبل األفضل الذي ينشده.

.. ويؤكد بأن خطاب الرئيس قطع ألسنة الدجل وانتصر للخيار السلمي  
الشعبي  المؤتمر  ق��ال   
العام بمحافظة حضرموت 
ان خطاب فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح - رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام - 
التلفزيون  وإطاللته عبر شاشة 
مساء الخميس قطع كل األلسن 
التي استمرأت اإلفك والدجل وتلفيق 
الشائعات العدائية الناقمة حول 
صحة الرئيس ورفاقه المصابين في 
محاولة االغتيال اإلجرامية بجامع 
النهدين وهم يؤدون صالة جمعة 

شهر رجب / 3 يونيو الماضي.
وفيما اع��رب��ت ق��ي��ادة المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة حضرموت 
ع��ن سعادتها ال��غ��ام��رة بإطاللة 
الرئيس وتماثله للشفاء ، اعتبرت 
خطاب رئيس الجمهورية التاريخي 
وللنهج  ليمني  ا للشعب  رًا  انتصا
لسلمي  ا ر  للخيا و طي  ا يمقر لد ا
لتداول السلطة التي اقرها الدستور 

والقانون.
وبعث أعضاء وأن��ص��ار وقواعد 

مؤتمر حضرموت تهانيهم وتبريكاتهم لجماهير الشعب اليمني بمناسبة 
خطاب القائد الرمز فخامة األخ علي عبداهلل صالح � رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- واطاللته التلفزيونية من عاصمة المملكة العربية 

السعودية بعد ان تكللت رحلة العالج بالنجاح.
وعلى الرغم من شدة المصاب الذي أصاب األمة والقيادة اليمنية إثر 
الحادث الغادر لجامع النهدين الذي نفذته يد الغدر والخيانة، والتي لم تقم 
أي حرمة للمحرمات والمقدسات شأنها في ذلك شأن الخوارج الخارجين عن 
الدين الذين استحلوا الدماء والقتل وانتهاك المقدسات لتنفيذ جرائمهم 

البشعة ضد اإلنسانية والحرية والكرامة.. 
ف��إن فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح 
وكعادته وسلوكه وممارسته اليومية دعا 
جماهير الشعب اليمني في خطابه إلى الحوار 
والتفاهم والتمسك بالنهج الديمقراطي 
والخيار السلمي وعدم االنجرار وراء الفوضى 
والعنف وقطع الطرقات وانتهاك المحرمات 
وتعطيل حياة ال��ن��اس واخ��ت��الق األزم��ات 
والمتاجرة بدماء المواطنين وبسيادة الوطن 

طريقة للوصول إلى السلطة.
السعيدة بعثت قيادة  المناسبة  وبهذه 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت 
تمر  لمؤ ا ء  ع��ض��ا أل تها  يكا تبر و نيها  تها
ومناصريه بهذه الطلة الكريمة لرئيس 

الجمهورية.
وعبرت قيادة مؤتمر حضرموت عن شكرها 
وامتنانها ألبناء اليمن ومحافظة حضرموت 
خاصة لما أبدوه من مشاعر طيبة وصادقة 
تجاه رئيس الجمهورية تجسدت في اقامة 

الفعاليات الفرائحية المتنوعة.
وعبر مؤتمر حضرموت عن شكره وتقديره 
للمملكة العربية السعودية قيادة ووحكومة 
وشعبًا على استضافتهم الكريمة للقيادة 
السياسية ووقوفهم مع قضايا اليمن وبذل الجهود الطيبة والمخلصة للخروج 

من هذه األزمة وخلق الوفاق بين جميع أبنائه واتجاهاته.. 
وفي بيان صادر بهذا الشأن تمنى مؤتمر حضرموت من اهلل الشفاء العاجل 
لفخامة رئيس الجمهورية والعودة السريعة الميمونة إلى ارض الوطن بين 
أبنائه وإخوانه وشعبه ، داعيًا اهلل ان يمن بالشفاء على القيادة السياسية 
والتنفيذية الذين يتلقون العالج في المملكة العربية السعودية، وان نراهم 

في القريب العاجل بين أهلهم وفي ارض الوطن الطاهر المبارك.

 تتواصل خالل األيام القليلة القادمة أعمال الدورة الخامسة للجنة الدائمة المحلية 
للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظات وهي الدورة التي يأتي انعقادها في ظل ظروف 

صعبة وبالغة األهمية على صعيد المشهد السياسي اليمني والحياة اليمنية عمومًا..

 يحيى علي نوري

دعوة للحوار..
دعوة فخامة الرئيس 

جميع األطراف اليمنية بأن 
يقفوا مع الحوار للوصول 
إلى حلول مرضية، فضاًل 

عن ترحيبه بالمشاركة في 
إطار الدستور على أسس 

ديموقراطية وقانونية.
كان ابرز ماركزت عليه 
وكاالت االنباءالعالمية.

ال للي الذراع..

قناة العربية التلفزيونية 
نقلت تأكيد فخامة 

الرئيس على دعمه للحوار 
والمشاركة السياسية في 
البالد سواء كانت مؤيدة 

أو معارضة، ولكن في 
إطار الدستور اليمنى على 

أسس ديمقراطية.
وأشارت العربية إلى 
تشديد فخامته أنه ال 

ضرورة لممارسة األطراف 
السياسية سياسة “لي 

الذراع” للوصول إلى 
أهدافها السياسية.

ترحيب

صحيفة القدس العربي 
لفتت إلى ترحيب فخامة 

الرئيس علي عبداهلل 
صالح بالمشاركة 

السياسية وبالحوار مع 
أحزاب المعارضة وذلك 

في إطار برنامج متفق 
عليه سلفًا وفقا للدستور.

ونقلت الصحيفة عن 
فخامته قوله:” نرحب 

بالشراكة وبالحوار 
وبالرأي والرأي اآلخر”.

 عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
حضرموت الساحل اجتماعها االعتيادي األسبوع الماضي 
برئاسة األخ عوض عبداهلل حاتم � رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظة- لمناقشة ما تمر به بالدنا وكذلك 
األوض��اع التنظيمية والسياسية واألنشطة اليومية للمؤتمر 

الشعبي العام.
حيث وق��ف االجتماع على األوض��اع التي يمرُّ بها الوطن 
مستعرضًا المستجدات على الساحة المحلية والوطنية، مهيبًا 
بأعضاء المؤتمر االستعداد واإلع��داد لعقد المؤتمر المحلي 
لألمانة العامة وإعداد الوثائق والمستندات خالل الخمسة عشر 

يوما القادمة..
وقد استنكر االجتماع ما تقوم به أحزاب المشترك من دفع البالد 
نحو الهاوية والفوضى، داعيًا القوى الوطنية إلى تغليب مصلحة 
الوطن العليا واالحتكام إلى الحوار لحل المشكالت وتجاوز 
العقبات.. مشيرًا إلى أن الدعوة إلى تشكيل مجلس انتقالي تعد 

مشروعًا ومخططًا يريد جر اليمن إلى الحرب األهلية.
كما حذر من تهريب مادة الديزل وبيعها في السوق السوداء.. 
ودعا السلطة المحلية إلى مراقبة توزيع هذه المادة ومحاربة 
التهريب وطالب األجهزة األمنية بمنع هذه الظاهرة ومتابعة 

مرتكبيها..
 وقال مؤتمريو حضرموت في اجتماعهم: إنه من الضروري أن 
تناقش قضايا حضرموت ضمن البحث عن مشاكل الوطن ككل 
حتى تعطي هذه المبادرات والحلول جدوى عملية تأتي لمصلحة 
الوطن والمحافظة.. مطالبين خطباء المساجد االلتزام بمبادئ 
الدين اإلسالمي وعدم توظيف منابر الجمعة للخطب السياسية 
والتنازع الحزبي، محذرين من اتخاذ المساجد وسيلة للتحريض 
على العنف والتكفير وإقصاء اآلخر.. مشيرين إلى أنه البد ان 
تسهم خطبة الجمعة في معالجة القضايا االجتماعية للمواطن 
وتحث على التسامح والتراحم والمحبة واإلخاء بين المسلمين..

حضر اللقاء األخ محمد احمد بامقداد العكبري - نائب رئيس 
الفرع، واحمد اسكندر - مسؤول الرقابة والتفتيش، والدكتور 
عبداهلل علي الخالقي - رئيس الدائرة السياسية، والدكتور ربيع 
العبد باموسى - رئيس دائرة الفكر والثقافة واإلعالم والتوجيه 
واإلرش��اد ، واألخ عبدالسالم باعبود � رئيسة دائرة الشباب، 
وسعيد محمد باوزير � رئيس الدائرة التربوية، واألخ محمد سالم 
باهبري � رئيس دائرة الخدمات، واألخت صفية بن ذياب � نائبة 

رئيسة الدائرة السياسية.


