
تتواصل في ساحة ميدان التحرير  
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة  األم��س��ي��ات 
الرمضانية التي تنظمها الفعاليات السياسية 
والثقافية ومنظمات المجتمع المدني خالل 
ليالي شهر رمضان المبارك تحت شعار » من 
أجل اصطفاف وطني واسع لحماية الجمهورية 
والوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية«. 
وفي األمسية التي حضرها األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر ووكيل أول محافظة صنعاء 
عبداهلل ضبعان ووكيل أمانة العاصمة للشؤون 
الفنية المهندس معين المحاقري ووكيال وزارة 
الثقافة الدكتور مجاهد اليتيم والدكتورة 
نجيبة حداد، ألقى رئيس فرع المؤتمر بأمانة 
العاصمة جمال الخوالني كلمة عن المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أكد فيها 
ان السالم والديمقراطية والوحدة قضايا مهمة 
ناضل الشعب اليمني من أجل الوصول إليها 
واستطاع تثبيتها في ظل قيادة فخامة األخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية. 
كما أكد الرفض لكافة أعمال العنف والفوضى 
والتخريب, مشيرا إلى المحاوالت اليائسة 
التآمرية للقضاء على الوطن وعلى االنجازات 
الوطنية التي تحققت منذ قيام الثورة اليمنية 
)سبتمبر وأكتوبر( وحتى اآلن، والتي كان آخرها 
االعتداء االرهابي الغاشم والجريمة النكراء 
التي تعرض لها فخامة رئيس الجمهورية وكبار 

قادة الدولة. 
وأش��اد الخوالني بأهمية مؤتمر القبائل 
اليمنية الذي عبر عن رأي الشعب اليمني في 

الحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره. 
وأش��ارت كلمة منظمات المجتمع المدني 
التي ألقاها عبدالرزاق دحوان إلى أن منظمات 
المجتمع المدني تسعى إلى التوافق بين جميع 
األطراف السياسية للوصول إلى مخرج مالئم 

لالزمة الحالية التي تمر 
بها البلد باعتبارها اخطر 
أزمة نمر بها في تاريخنا 

الحديث. 
وأكد بأن الحوار يعتبر 
ال��ح��ل األم���ث���ل لجميع 
اإلش��ك��االت باعتبار أن 
الحوار يضمن عدم إقصاء 
اآلخ��ر. الفتا إل��ى دع��وات 
االن��ق��الب��ي��ي��ن بتشكيل 
يعتبر  لي  نتقا ا مجلس 

ان��ق��الب��ا ع��ل��ى الشرعية 
الدستورية ورفض للمبادرة الخليجية وشق 
جديد وعميق للصف الوطني ومدخل لحرب 
أهلية سيكون المواطن هو الخاسر األكبر في 

هذا الصراع. 
وأشارت كلمة القطاع النسوي التي القتها 
سلمى المصعبي إل��ى ال��رع��اي��ة وال��دع��م 

واالهتمام ال��ذي حظيت 
ب��ه ال��م��رأة اليمنية من 
قبل فخامة األخ الرئيس 
ع��ل��ي ع���ب���داهلل ص��ال��ح 
رئيس الجمهورية ,حيث 
استطاعت المرأة بدعم 
رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي جميع 
السياسية  ل��م��ج��االت  ا

واالجتماعية والثقافية. 
ودع����ت ب��اس��م نساء 
اليمن الجميع إلى المحبة 
والتكافل االجتماعي والترابط بين أبناء اليمن 
الواحد يمن الوحدة واإليمان واألمان, والعمل 

على إرساء االمن واالستقرار.
وفي األمسية التي حضرها الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر األمين العام المساعدو وزير 
الثقافة الدكتور ابوبكر المفلحي وأمين عام 

المجلس المحلي باالمانة امين جمعان  ووكيل 
اول محافظة صنعاء عبداهلل ضبعان ووكيل 
أمانة العاصمة للشؤون الفنية المهندس 
معين المحاقري ووكيل وزارة الثقافة الدكتور 
مجاهد اليتيم وعضو اللجنة الدائمة رئيس 
فرع المؤتمر بأمانة العاصمة جمال الخوالني 
، أكد رئيس نقابة عمال اليمن محمد الجدري 
أهمية اصطفاف الشعب اليمني حول الشرعية 
الدستورية والوقوف صفا واحدا أمام أعداء 

الوطن .
ودعا احزاب اللقاء المشترك إلى انتهاج الحوار 
وتحمل المسؤوليات الوطنية واالبتعاد عن 
المؤامرات الن الشعب اليمني شب عن الطوق 

وعرف كل المؤامرات والدسائس.
وأشاد الجدري بدور قيادة المملكة العربية 
السعودية ممثلة بالملك عبداهلل بن عبد العزيز 
ملك المملكة العربية السعودية في الوقوف مع 
اليمن والعناية الكريمة التي يحظى بها فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
وقادة الدولة ، وكذا دور دول مجلس التعاون 
الخليجي من خالل المبادرات التي تسعى من 

خاللها إلى إخراج اليمن من االزمة الراهنة.
شباب  تكتالت  رئيس  لقى  ا نبه  جا م��ن 
ومخيمات الشرعية الدستورية محمد الشدادي 
كلمة عن الشباب أكد فيها أن شباب اليمن 
سيقفون في الصفوف االول��ى مع القوات 
المسلحة واألم��ن للحفاظ على وحدة اليمن 
وأمنه واستقراره وسيكونون سدا منيعا ضد 

الدعوات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن. 
مشيرا إلى ان االصطفاف الجماهيري منقطع 
النظير حول الشرعية الدستورية انما هي 
رسالة للداخل والخارج بأن اليمن الميمون 
بلد الحكمة ال ينجر وراء الدعوات واألعمال 
الشيطانية ودع���وات أه��ل الفتنة والدمار 

والفوضى .
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العدد: )1568(

مجور: المؤتمر القوة 
الفاعلة في الساحة

في ندوة نظمها المؤتمر

تعز ستسقط المشروع االنقالبي

أكد محافظ حجة فريد   
للجنة  ا عضو  مجور 
الدائمة أن المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ك��ان والي����زال القوة 
الفاعلة والعاملة على الساحة.

مشددًا على ضرورة مواجهة 
األفكار المتطرفة التي يروج 
لها المشترك ومن معه من 
عليها  ل���رد  ا و االنقالبيين 
بأفكار ونهج المؤتمر الشعبي 
العام المعتدل ال��ذي يرتكز 
ل��م��ب��ادئ  وا الوسطية  على 
الوطنية م��وج��ه��ًا األج��ه��زة 
المختصة ب��ض��رورة تفعيل 
دور الرقابة من قبل السلطة 
المحلية وتوفير مادة الديزل 
للمزارعين في مزارع تهامة.. 
 ودع��ا مجور -في األمسية 
ال��رم��ض��ان��ي��ة ال��ت��ي نظمها 
المؤتمر الشعبي العام بعبس- 
أبناء المحافظة ال��ى العمل 
بروح الفريق الواحد لمواجهة 
كافة التحديات التي تواجه 

الوطن.
من جانبه أك��د مدير أمن 
هد  مجا لعميد  ا فظة  لمحا ا
الحزورة قيام األجهزة االمنية 

في كافة مديريات المحافظة 
بواجبها على أكمل وجه .. الفتًا 
الى ضرورة تعاون الجميع مع 
أجهزة األمن لضبط المخالفين 
وال��خ��ارج��ي��ن ع��ل��ى النظام 

والقانون.
ال��ى ذل��ك أك��د رئيس فرع 
المؤتمر بعبس نبيل الجرب 
وق���وف اب��ن��اء المديرية مع 
الشرعية الدستورية، وقال: 
إن أغلبية أبناء محافظة حجة 
كانوا والي��زال��ون أوف��ي��اء مع 
الوطن والقائد وسيقفون سدًا 
منيعًا في وجه كل من يحاول 
العبث بأمن الوطن واستقراره، 
مهنئًا الجميع بسالمة وشفاء 
فخامة االخ رئيس الجمهورية 

وكبار قيادة الدولة.
 بدورهم عبر أبناء المديرية 
عن موقفهم الرافض لألعمال 
التخريبية واالعتداءات على 
رج��ال األم��ن البواسل والتي 
لمواطن  ا احتياجات  لت  طا
ال��ي��وم��ي��ة م���ن ت��م��وي��ن��ات 
نفطية وكهرباء وغيرها من 
التصرفات الالمسؤولة التي 

لجأت اليها أحزاب المشترك.

م    لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا عا  فر نظم 
بمحافظة تعز وجامعة تعز األسبوع 
الماضي ندوة سياسية وفكرية بعنوان »تعز في 
مواجهة التحديات« بمشاركة نخبة  من السياسيين 

واالكاديميين والباحثين وشخصيات اجتماعية .
وفي الندوة التي أدارها الدكتور محمد عبداهلل 
الصوفي رئيس جامعة تعز رئيس فرع المؤتمر 
بالجامعة، قدم الشيخ جابر عبداهلل غالب عضو 
مجلس النواب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
ورقة بعنوان »دور تعز في مواجهة التحديات 
على المستوى الوطني«.. استعرض فيها دور 
تعز النضالي والوطني في بناء اليمن عبر 
مختلف المراحل الوطنية، وق��ال جابر: لتعز 
دور كبير جدًا في مواجهة الكثير من التحديات 
الوطنية عبر مختلف المراحل فأبناؤها ناضلوا 
وقدموا تضحيات كبيرة من أجل تحقيق أهداف 
الثورة وتحقيق معيشة أفضل للمواطن ومن أجل 
الحفاظ على النظام الجمهوري حتى أصبح نظامًا 
تعدديًا ديمقراطيًا، مضيفًا: هناك من يريد اآلن 
من بعض القوى السياسية في الساحة االنقالب 
على هذا النظام والعودة بعجلة التاريخ إلى 
الوراء بعد أن فقدت أملها بعد انتخابات 2006 
في الوصول إلى السلطة عبر صناديق االقتراع 
كونها لم تمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية 
توصلها لذلك فقررت الوصول إلى السلطة عبر 
االنقالبات والفوضى وأعمال التخريب وبالطرق 
غير القانونية , مؤكدًا  أن المخرج الوحيد من 
هذه األزمة هو االستجابة لدعوة فخامة الرئيس 
بالعودة إلى طاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن 

فوق كل المصالح.
وق��ال رئيس فرع المؤتمر بتعز: لقد أثرت 
األزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب المشترك 
كثيرًا على الوطن وأبناء الشعب، وأصبح الوطن 
بسببها قاب قوسين أو أدنى من االنهيار.. ويجب 
على هذه األحزاب وقياداتها أن تعي أن االستمرار 
في العناد والمكابرة ورفض كل دعوات الحوار، 
سيؤدي إلى انهيار البلد كليًا كنتيجة حتمية لما 
تقوم به وما تصر عليه من ممارسات وأفعال 

يدينها كل أبناء الشعب.

من جانبه قدم األخ عبدالمنعم صالح مدير 
عام مكتب النقل ورقة عنونت ب�«دور تعز في 
مواجهة التحديات على المستوى المحلي« 
حيث تطرق إلى التحديات التي تواجهها تعز 
وأنواعها وأبعادها باإلضافة إلى الكيفية المثلى 

لمواجهتها والحلول الناجعة للخروج منها .
وفي الورقة الثالثة استعرض الزميل منصور 
السعيد  ليمن  ا موقع  تحرير  رئيس  زاه��ر 
اإلخباري اإلعالم ودوره في التعاطي مع األزمة 
السياسة »تعز .. أنموذجًا«، وقال: إنه وعقب 
انتخابات 2006 تأكد للتحالف )القبلي � الديني 
� العسكري( استحالة الوصول إلى السلطة عبر 
صناديق االقتراع خصوصًا أنه حشد لحملته كل 
قواه وتحالفه مع التيارات السياسية ألحزاب 
المشترك ولذلك قررت تلك القيادات المتحالفة 
االنتقال إلى الخطة الثانية لالستيالء على 
السلطة عبر عدة مراحل أوالها اإلعداد والتهيئة 
اإلعالمية لالنقالب على السلطة , وأض��اف: 
في هذه المرحلة أيقنت كل القوى السياسية 
استحالة االنقالب العسكري في ظل تعاظم 
القوات المسلحة وتجذر الممارسة الديمقراطية 
فاختارت الثورات الشعبية كأداة لتحقيق ذلك مع 
إيجاد تحالف عسكري يوفر لها الدعم وهو ما 
كشف عنه موقع ويكيليكس في وثيقة انقالبية 

تدين حميد األحمر.
مستعرضًا بعض الشواهد الحية على كذب 
وتدليس تلك الوسائل اإلعالمية في محافظة 
تعز )خصوصا( ونقلها للمعلومة بطريقة كاذبة 
ومزيفة تنفيذا لمخططها ولتضليل الرأي العام 
والدولي وهو ما انعكس سلبًا عليها وأفقدها 

مصداقيتها.
مؤكدًا أن المعركة الحالية معركة إعالمية 
بامتياز وأن استمرار األزمة السياسية الحالية 

عرت إعالمهم القائم على الكذب.
وفي ذات الصعيد قدم الدكتور أحمد مهيوب 
أحمد ورقة رابعة استعرض فيها دور تعز في 
مواجهة التحديات على المستوى اإلقليمي وكذا 
دورها في البناء السياسي والتنويري للدولة 

اليمنية.
ودان المشاركون  في الندوة كافة األعمال 
اإلرهابية التي تمارسها أحزاب اللقاء المشترك 
في عموم محافظات الجمهورية وتعز خصوصا، 
داع��ي��ن إي��اه��ا إل��ى تغليب مصلحة الوطن 
واالستجابة لدعوة فخامة رئيس الجمهورية 
في العودة إلى الحوار وتجنيب اليمن الكوارث 
والمزيد من المعاناة للشعب اليمني كونه 
المخرج الوحيد لحل هذه األزمة التي تعصف 

بالوطن.

في أمسيات رمضانية بالعاصمة وعدد من المحافظات

الفعاليات الوطنية تدعو المشترك للحوار وتجنب الفتنة

أبناء الطويلة والرجم وشبام بالمحويت يطالبون المشترك االستجابة للحوار

دان المشاركون في األمسية الرمضانية التي عقدت بمديريتي الطويلة   
والرجم وشبام بمحافظة المحويت الجمعة األعمال التي تستهدف 
زعزعة األمن واالستقرار والعبث بمقدرات الوطن ومنجزاته التنموية 
وتعطيل الحياة االقتصادية والسياسية في البالد والتي تمارسها أحزاب اللقاء 
المشترك وحلفائها ، مؤكدين أن أبناء محافظة المحويت مع األمن واالستقرار 
والشرعية الدستورية وضد كافة أعمال وأنشطة العنف والفوضى والنعرات 
الطائفية والمناطقية التي تزعزع األمن واالستقرار والسكينة العامة وتثير 

الفوضى والعنف والصراعات الدموية بين أبناء الشعب.
وطالب المشاركون في األمسية من جميع األحزاب والقوى السياسية في البالد 
وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك بتحكيم العقل والمنطق واالستجابة الفورية 
لدعوة فخامة األخ رئيس الجمهورية بالعودة إلى طاولة الحوار إليجاد حلول 
ومعالجات لمختلف المشاكل والخالفات لتجاوز األزمة الراهنة وتحقيق الوفاق 
الشامل بين أبناء الوطن الواحد.. وناقشت األمسية أوضاع وهموم أبناء هذه 

المديريات والحلول المناسبة لها.

االثنين : 22 / 8 / 2011م 
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عدد مكرس بمناسبة 10العدد: )1569(
الذكرى الـ29 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

 الشعب هو المرجع في كل سلطان، ليس ألحد حق 
العسف والطغيان، وال ألحد حق الفتنة والعصيان..

»امليثاق الوطني«

التنظيمية

مؤتمريو جامعة إب:
 المشترك يجر الوطن نحو مصير مجهول

أبناء القناوص بالحديدة يؤكدون 
تصديهم لمخططات التخريب

ت���واص���اًل ل��ف��ع��ال��ي��ات برنامج   
األمسيات الرمضانية التي يقيمها 
فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة إب 
أقيمت األسبوع الماضي أمسية رمضانية 
»الشرعية  بعنوان  محاضرة  تخللها 
الدستورية« للدكتور طارق المنصوب 
رئيس فرع المؤتمر بكلية التجارة عميد 
الكلية تطرق فيها الى معطيات االزمة 
التي تعيشها بالدنا والمفتعلة من قبل 
قوى متطرفة خارجة عن النظام والقانون.

وأش���ار ف��ي محاضرته ال��ى ان الشعب 
اليمني سجل أروع صور الصمود مع الشرعية 

الدستورية التي منحها الشعب لفخامة رئيس 
الجمهورية في انتخابات 2006م.

وفي األمسية قدم عبدالملك السقاف عضو قيادة 
الفرع أمين عام الجامعة مداخلة دان فيها ما تقوم 
به عناصر االرهاب الخارجة عن النظام والقانون في 
أرحب والحصبة وبعض محافظات الجمهورية، وقال: 
إن أولئك المجرمين حاولوا القضاء على الوطن بأكمله 

وجره الى مصير مجهول محاولين بذلك 
االن��ق��الب على الشرعية الدستورية 
للوصول الى السلطة والقضاء على 
تحققت  لتي  ا لمنجزات  وا لمكاسب  ا
للوطن.. مؤكدًا أن الحوار هو المخرج 
الوحيد لحل األزمة التي تعيشها بالدنا 
وان الشعب بات يعرف حجم المؤامرة 
ال��ت��ي ت��ح��اك م��ن قبل تلك االح���زاب 

الظالمية.
وقد تخلل األمسية قراءات من الميثاق 
الوطني والعديد من القصائد واألناشيد 

الروحانية التي نالت إعجاب الحاضرين.
وفي ذات السياق أقام فرع المؤتمر الشعبي 
العام بجامعة إب مساء االثنين أمسية رمضانية 
تخللتها محاضرة للدكتور علي الزنم بعنوان »رؤية 
للعمل المستقبلي في ظل األوضاع الراهنة« تطرق 
فيها لوجود مؤشرات لحدوث توافق بين السلطة 
والمعارضة تقتضي بقبول تنفيذ مبادرة مجلس 

التعاون الخليجي وبيان مجلس األمن.

ن����ظ����م ال��م��ج��ل��س  
ال��م��ح��ل��ي ب��م��دي��ري��ة 
لحديدة  ا محافظة  لقناوص  ا
أمسية رمضانية تحت شعار » 
نحو اصطفاف وطني لحماية 

الشرعية الدستورية ».
القضايا  ناقشت ع��دد م��ن 
التنموية والخدمية ودور أبناء 

المديرية في دع��م الشرعية 
الدستورية وتعزيز االصطفاف 
الوطني والحفاظ على األمن 
واالستقرار والسكينة العامة 

للمجتمع .
وفي األمسية أكد مدير عام 
مديرية القناوص أحمد عبداهلل 
السقطري الدور الذي يضطلع 

المحلية  المجالس  أعضاء  به 
واألعيان من أبناء المديرية في 
توعية الشباب وتعزيز الوالء 
واالنتماء الوطني في نفوسهم ..
ت��خ��ل��ل األم��س��ي��ة ع���دد من 
ء  ا للشعر ية  لشعر ا ئد  لقصا ا
مناجي كمندار وحسين سليمان 

ومحمد عبداهلل أبو شهاب.


