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الجندي: ينتقد المواقف المتمردة على قرار 
الرئيس حول اللجنة الفنية للحوار

 ماجد عبدالحميد

للمؤتمر  لرسمي  ا لمتحدث  ا كشف 
وأحزاب التحالف الوطني - عبده الجندي- 
عن موافقة رئيس الجمهورية ووزير 
الدفاع على تجنيد قرابة )3( آالف من أعضاء 
اللجان الشعبية التي قاتلت إلى جانب القوات 
المسلحة واألمن عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي 

في كل من أبين وشبوة.
ونقل الجندي - في مؤتمره الصحفي االسبوعي 
عن مصادر موثوقة قولها : إن فخامة المشير عبد 
ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة واألمن وجه وزارة الدفاع بتجنيد 
أعضاء اللجان الشعبية الذين شاركوا القوات 
المسلحة في التصدي لعناصر اإلرهاب والتطرف 
في أبين وشبوة بناء على رفع مطالبهم للرئيس 

ووزير الدفاع بتجنيدهم في صفوف الجيش.
القاعدة  تنظيم  االنتصار على  ان  واعتبر 
اإلرهابي يعد أهم منجز تحقق خالل الفترة 
الماضية على يد قواتنا المسلحة واألمن وبمساندة 
اللجان الشعبية الذين استبسلوا جميعهم في 
معارك الدفاع عن الوطن والوقوف ضد اإلرهاب 
في محافظتي أبين وشبوة. مجددا شكره ألبناء 
القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية الذين 
حملوا رؤوس��ه��م على اكفهم وصنعوا تلك 

االنتصارات والمالحم.
وانتقد الجندي مواقف بعض األطراف الرافضة 
لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة الفنية 
لإلعداد والتحضير لمؤتمر ال��ح��وار.، وطالب 
ناطق المؤتمر الرافضين للقرار بسبب عدم 
ورود أسمائهم بعضوية اللجنة ومن يسعون 
إلى تقويض العملية السياسية في اليمن - إلى 

الوقوف لحظة تفكر، وعدم التسرع بالحكم على 
القرار وضرورة قراءته جيدا قبل إصدار بيانات 

الرفض واالنتقاد.
مشيرا إلى ان اللجنة الفنية لإلعداد للحوار 
التي شكلها رئيس الجمهورية في قراره فيها 
كوكبة من ألمع شخصيات اليمن وتشكلت من 
مختلف األطياف اليمنية بما فيها الشباب والمرأة 
والشخصيات االجتماعية والحزبية والسياسية 

وغيرها.
وزاد بالقول: ان قرار تشكيل اللجنة الفنية لم 
يتخذه رئيس الجمهورية إال بعد سلسلة كبيرة 
من التشاورات مع جميع األط��راف السياسية 
واالجتماعية والمدنية وال��راع��ي��ن للمبادرة 

الخليجية.

و عبر الجندي عن استيائه من تصرفات حكومة 
الوفاق الوطني ضد الشخصية الوطنية البارزة 
الشيخ محمد بن ناجي الشائف، وقال : ليس حريًا 
بمجلس الوزراء ان يعقد اجتماعا طارئا وعاجال 
للمطالبة برفع دعوة قضائية على عضو مجلس 
النواب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق 
اإلنسان بالمجلس محمد بن ناجي بن عبدالعزيز 
الشائف أمام القضاء ومطالبة مجلس النواب رفع 

الحصانة عنه.
وأضاف القيادي المؤتمري: كان األولى بحكومة 
الوفاق أن تناقش في ذلك االجتماع الطارئ مجمل 
القضايا التي تعانيها اليمن من انقطاعات متكررة 
للكهرباء والمشاكل االقتصادية واالختالالت 

األمنية وغيرها.

جمال بن عمر يحيط مجلس األمن بالوضع 
اإلنساني واألمني والسياسي في اليمن

> عقد مجلس األمن 
جلسة م��ش��اورات حول 
اليمن استمع خاللها الى 
إحاطة من المستشار الخاص 
األمم  العام ومبعوث  لألمين 
المتحدة الى اليمن، حول االوضاع 
ف��ي ال��ب��الد واح���داث ت��ط��ورات 

العملية السياسية.
وبعد الجلسة ق��ال ب��ن عمر 
للصحفيين إن��ه ذك��ر المجلس 
بشدة تعقيد الموقف في اليمن  
وبتعدد أبعاده، مشيرًا الى األزمة 
االنسانية والتصدي لالرهاب 
والتمرد الذي يتزايد في الجنوب، 
وغيرها من المشاكل.. وأضاف 
أنه تطرق -ايضًا -ال��ى الوضع 

األمني.
أدت جهود ال��رئ��ىس ه��ادي 
الى تحقيق مكاسب كبيرة ضد 
القاعدة منذ المرة االخيرة التي 
قدمت فيها إح��اط��ة للمجلس 
وتمكنت ال��ق��وات اليمنية من 

استعادة السيطرة على محافظة أبين والمدن المختلفة 
التي كانت محتلة من قبل أنصار الشريعة، ومع ذلك 
فقد ذّكرت المجلس أن وجودهم ينتشر في مختلف أنحاء 
البالد، فالقاعدة عبارة عن مجموعات مرتبطة، تواصل 
تشكيل تهديد وتحد للعملية االنتقالية وللسالم واالمن 

في المنطقة.«.
وفيما يتعلق بالوضع االنساني شدد بن عمر على أن 
مستويات انعدام االمن الغذائي وسوء التغذية تعد من بين 
أعلى المعدالت في العالم، إذ يعاني عشرة ماليين مواطن 
أي أكثر من نصف سكان البالد من انعدام االمن الغذائي، 

كما أن هناك قرابة المليون طفل 
يعانون من سوء التغذية.. وقال:
»حتى اآلن لم تتم االستجابة 
س���وى ل��ن��ص��ف ق��ي��م��ة ال��ن��داء 
االن��س��ان��ي ل��ص��ال��ح ال��ي��م��ن، 
وهناك حاجة ماسة لثالثمائة 
وأربعين مليون دوالر إضافية 
للوفاء باالحتياجات االنسانية 

المتزايدة«.
وأعرب مبعوث االمم المتحدة 
الى اليمن عن القلق للجهود التي 
تسعى لتقويض عملية االنتقال 
مشيرًا  ليمن،  ا في  السياسي 
الى أن قرار مجلس االمن رقم 
2051، والذي يوضح أن أولئك 
الذين يزعزعون حكومة الوحدة 
السياسي  الوطنية واالنتقال 
يجب أن يخضعوا للمساءلة.. 
وأضاف: »ولكني تحدثت -أيضًا- 
عن خبر سار، فاالتفاق الخاص 
بعملية االنتقال قد فتح الطريق 
في واقع االمر للمرة االولى في 
تاريخ اليمن لعملية سياسية موثوق بها وشاملة ينظر 
اليها على أنها مسار حقيقي نحو االصالحات ذات المغزى«.

وقال: ابن عمر إن هناك أربع خطوات رئيسية في عملية 
االنتقال كما تم تحديدها في االتفاق الذي تم التوقيع عليه 
في الرياض في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، 
االولى هي العملية التحضيرية الشاملة لمؤتمر الحوار 
الوطني، الثانية هي عقد مؤتمر الحوار الوطني، والثالثة 
هي ترجمة نتائج الحوار الوطني في شكل دستور جديد، 
والخطوة االخيرة هي إجراء االنتخابات العامة بموجب 

الدستور الجديد.

مؤتمر البيضاء يدعو  إلى الوقوف مع القيادة السياسية ضد االرهابيين
دانت واستنكرت قيادة المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة البيضاء االعمال االرهابية 
التي تنفذها خفافيش الظالم ضد ابطال 
ال��ق��وات المسلحة واالم���ن والمواطنين 
االبرياء..ودعا مؤتمر البيضاء ابناء شعبنا اليمني 
الى رص الصفوف وجمع الكلمة لمواجهة المؤامرات 
والتحديات التي يتعرض لها الوطن وااللتفاف حول 
القيادة السياسية النجاز مهام التسوية السياسية 

وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
نص البيان: 

ان قيادة المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناتها 
على مستوى المحافظة وال��دوائ��ر والمديريات 
البيضاء وه��ي تتابع وباهتمام بالغ  بمحافظة 
ومسؤول عملية التحول السياسي للتبادل السلمي 
للسلطة وإنهاء أزمة اليمن وفقًا للمبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة وصواًل الى عقد مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل والخروج من الوضع الراهن الذي تعيشه يمن 
االيمان والحكمة يمن الثاني والعشرين من مايو 

العظيم.
-إنها تؤكد رفضها القاطع لتلك الممارسات التي 
تنفذها خفافيش الظالم الذين باعوا انفسهم 
للشيطان من العناصر اإلرهابية الخارجة على 
تعاليم ديننا االسالمي الحنيف وعلى النظام والقانون 
والعرف االنساني واالخالقي. وذلك من خالل قيامها 
بأعمال ارهابية تستهدف خيرة ابناء الوطن وحماته 
من منتسبي القوات المسلحة واألمن وكذلك انجازات 

ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة.
-ونتيجة لتكرار مثل هذه االعمال والهجمات 
البربرية من قبل قوى االرهاب والتطرف فإن قيادة 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء تؤكد 
رفضها الكامل والقاطع ألساليب العنف والتطرف 
واستباحة دماء االبرياء من ابطال قواتنا المسلحة 
واألم��ن والمواطنين وال��ذي تمارسه وتنفذه تلك 

العصابات اإلجرامية اإلرهابية.
-وتدين وتستنكر بشدة تلك الجريمة الشنعاء 
واالعتداء اإلرهابي الغادر الذي استهدف طالب كلية 
الشرطة اثناء خروجهم لقضاء عطلتهم االسبوعية 

وك��ذل��ك العمل االره��اب��ي 
ال��ذي استهدف سفك دماء 
المواطنين والعبث باألمن 
واالستقرار وإشاعة الفوضى.
-وتطالب قيادات المؤتمر 
بمحافظة البيضاء األجهزة 
تها  جبا بوا لقيام  ا االمنية 
لحفاظ  ا في  ومسئولياتها 
على أمن واستقرار وسكينة 
ال��وط��ن وح��م��اي��ة وح��دت��ه 
ومنجزاته من اعداء الوطن 
وفي مقدمتهم عناصر الشر 
والظالم من تنظيم القاعدة 

وانصار الشر والشيطان.
-ودع��ت قيادات المؤتمر 
بمحافظة البيضاء ابناء شعبنا العظيم إلى توحيد 
ورص صفوفهم وجمع كلمتهم لمواجهة المؤامرات 
وقيادته  الوطن  لها  يتعرض  لتي  ا لتحديات  وا

السياسية..
مؤكدين على دعمنا ومساندتنا للجهود المبذولة 
من قبل فخامة األخ/ المشير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية-النائب األول لرئيس المؤتمر- 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والهادفة الى 
تحقيق األمن واالستقرار ونهضة اليمن والخروج 
به من األزمة الراهنة الى شاطئ االمان واالستقرار 

والتنمية الشاملة.

دورة تدريبية في التنمية البشرية
 للمؤتمر بجامعة إب

> أقام فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة إب دورة تدريبية في التنمية البشرية للمدرب 
الدولي ميعاد جمن والتي ينظمها مركز الخدمات الطالبية وبالتعاون مع جمعية اإلبداع 

اليمني.
حيث أكد الدكتور عبدالسالم االرياني عميد شؤون الطالب المسؤول العلمي بالفرع أهمية هذه 
الدورة التي تستهدف 40 مشاركًا ومشاركة من أعضاء الفرع ولمدة ثالثة أيام بما من شأنه بناء قدرات 
الشباب وتفعيل العمل التنظيمي.من جانبه أكد األخ عبده علي الحذيفي مدير مركز الخدمات الطالبية 

أن هناك العديد من البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها خالل الفترة القادمة.

قال طالب دارسون يمنيون في سوريا ان حكومة الوفاق  اوقفت صرف مستحقاتهم المالية 
متهمين وزير المالية صخر الوجيه التسبب في ذلك.

وطالب الطالب الدارسون في سوريا وزير المالية بسرعة التوجيه بصرف المنحة المالية 
المتأخرة للربع الثالث من العام الجاري 2012م.  وقالوا إنهم في حالة مادية صعبة بسبب الظروف 

االستثنائية التي تمر بها سوريا في كل الجوانب وبسبب عدم صرف رواتبهم .
 واشار الطالب الى ان حكومة دولة الدكتور علي محمد مجور منحت الطالب اليمنيين الدارسين في 
مصر اثناء االحتجاجات تذاكر سفر  ذهابًا وإيابًا بدون أي قيد أو شرط مفتوحة التحديد بينما اليوم 
الطالب في سوريا وبرغم الظروف األمنية الصعبة فلم يمنح الطالب سوى أسبوعين فقط في نصف 
شهر يونيو الماضي وعملت السفارة تعهدًا على الطالب في حالة عدم  سفرهم خالل أسبوعين فإن 

التذكرة تنتهي وان الملحقية الثقافية غير مسؤولة عن مستحقاتهم المالية في حالة غيابهم.

> محمد الشعيبي

 عقدت قيادة فرع المؤتمر 
الشعبي العام -  محافظة 
الضالع - اجتماعًا استثنائيًا 
االسبوع الماضي برئاسة االستاذ 
أحمد عبادي المعكر رئيس الفرع، 
وناقش االجتماع تقرير رئيس الفرع 
بشأن لقاء عدن االسبوع الماضي الذي 
ضم عددًا من رؤساء فروع المؤتمر 
المحافظات  ل��ع��ام ف��ي  ا الشعبي 
الجنوبية، وأثنى المجتمعون على تلك 
الخطوة وباركوا جهود رؤساء الفروع 
ونتائج لقاء عدن الذي ناقش عددًا من 
القضايا الوطنية المثارة على الساحة 
وخطوات التحضير النعقاد مؤتمر 
الحوار الوطني والتصورات التي 

رفعها اللقاء الى القيادة العليا للمؤتمر ولفخامة رئيس 
الجمهورية بشأن القضايا الوطنية الكبيرة وعلى رأسها 

القضية الجنوبية وضمانة حلها حاًل عاداًل.
 ويرى مؤتمر الضالع أن الفيدرالية هي الحل األنسب 

للقضية الجنوبي تجنبًا لالنزالقات الخطيرة.
وقد وقف االجتماع أمام عدد من القضايا المدرجة 
في جدول أعماله في الجوانب التنظيمية واالعالمية 
والجماهيرية واالنشطة الثقافية واالجتماعية الدينية 
خالل شهر رمضان المبارك، حيث وجه المجتمعون 
قيادة فروع المؤتمر بالمديريات تفعيل األنشطة 
التنظيمية وتنفيذ البرامج الثقافية كالمسابقات 
والندوات والمحاضرات االرشادية الدينية.وقد وقف 
االجتماع أمام قضايا التنمية والخدمات وضمان توفر 
المواد التموينية خالل شهر رمضان المبارك، وقد 
أوصى االجتماع قيادة المحافظة التنفيذية والمحلية 
زي��ادة االهتمام بهذه القضايا وحل مشكلة تردي 
أوضاع النظافة، مؤكدًا على ضرورة تحمل المجالس 

المحلية بالمحافظة والمديريات لدورها ومسؤولياتها 
تجاه المواطن.

وطالب المجتمعون السلطة المحلية والتنفيذية 
والجهات المختصة ف��ي المحافظة وض��ع حلول 
ومعالجات لتفادي عملية إغ��الق وتعطيل عمل 
المرافق الحكومية بمدينة الضالع خالل الثالثة األيام 
الماضية وعدم تكرار ذلك مرة أخرى ومعالجة أسباب 
عملية اإلغالق المتعلقة بقضية فارس عبداهلل صالح 
المعتقل في السجن بصنعاء مع التأكيد على اتباع 
الطرق العقالنية في تحقيق مطالب ومعالجة القضايا.
وأش��اد االجتماع بتعاون وجهود أبناء المحافظة 
ومواقفهم اإليجابية التي تؤكد يومًا بعد آخر أن 
الضالع لن تقبل باحتضان العناصر االرهابية ولن 
يسمح أبناؤها بأن تكون محافظتهم وكرًا لإلرهاب 
وهذا يعود الى الوعي الكبير واإلدراك العميق الذي 
يتمتع به أبناؤها تجاه خطورة وأضرار أفكار التطرف 

واإلرهاب وعواقبها الوخيمة.

طالب اليمن بسوريا يشكون من قطع
 وزير المالية لمخصصاتهم

مؤتمريو الشغادرة 
يستنكرون أكاذيب المشترك 

حجة -مراد شلي 
أكد أبناء مديرية الشغادرة بمحافظة حجة أنهم 
سيظلون مخلصين وجنودا أوفياء مع المؤتمر الشعبي 
العام والوطن متمسكين بوسطية المؤتمر وتسامح 

نهجه واعتدال فكره وانبثاقه من البيئة اليمنية. 
وجدد المشاركون في االجتماع التنظيمي الموسع 
في الدائرة )247( بمديرية الشغادرة محافظة حجة 
الذي رأسه الشيخ فهد مفتاح دهشوش رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة عضو اللجنة الدائمة تمسكهم 
بالنهج الديمقراطي مبدأ وسلوكا والذي يعتبر من أهم 
المنجزات التي حققها المؤتمر الشعبي العام للوطن 
والمواطن.واستنكر المجتمعون اإلشاعات واألكاذيب 
العفنة التي تروج لها وسائل إعالم المشترك المسعور 
ضد قيادات وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام 
مؤكدين أنهم سيتخذون اإلجراءات القانونية في حق 
كل من يحاول اإلساءة للمؤتمر وأعضائه من أي جهة 
كانت .وطالب المجتمعون وزير المياه والبيئة للقيام 
بواجبه في تشغيل مشروع مياه الشغادرة المتعثر 
منذ سنتين، كما طالبوا وزير الكهرباء بإصالح شبكة 
الكهرباء ووزي��ر األشغال باستكمال تنفيذ طريق 

الشغادرة. 
ووجه المجتمعون أسمى آيات التهاني القلبية لفخامة  
المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وفخامة الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك . 

وفي االجتماع الذي بدئ بكلمة ترحيبية ألقاها طائف 
شعالن مدير عام المديرية وكلمة للشيخ محمد يحيى 
الهدي رئيس فرع المؤتمر بالمديرية ألقى الشيخ فهد 
دهشوش رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة كلمة هنأ 
فيها الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 
وشكر كل كوادر المؤتمر وقواعده علي صمودهم 

األسطوري في وجه آلة التخريب والهدم االخوانية .
وحثهم علي مواصلة جهودهم في التصدي والوقوف 
بحزم وبقوة في وجه كل من يحاول النيل من الوطن 

ومكتسباته وحثهم علي التكاتف والتآزر.

ناقشت أسباب إغالق المقرات الحكومية بالمدينة 

قيادة مؤتمر الضالع تبارك لقاء عدن 
وتصورات معالجة القضايا الوطنية 

أمريكا تمنح المخترع اليمني خالد 
نشوان جائزة أفضل اختراع طبي

منحت ال��والي��ات المتحدة األميركية 
الطبيب والمخترع اليمني الدكتور خالد 
نشوان جائزة افضل اختراع طبي ، كما 
الذهبية وجائزة  الميدالية  تم منحه 
الجدارة والتميز على اختراعه ذائع الصيت جهاز 
»نشوان باراساوند« والذي يمكن به معالجة تضيق 
الشرايين دون عملية جراحية وبدون أن تسبب 
المعالجة به أي آالم او مضاعفات .جاء ذلك خالل 
السباق الدولي لالختراعات الذي نظمته الواليات 
المتحدة االميركية خالل الفترة من 13 - 15 من 

يونيو المنصرم.
وقد حقق الدكتور خالد نشوان ارقامًا قياسية من 
حيث عدد ونوعية الجوائز العالميه التي تجاوزت 
الثالثين جائزة منها ميدالية »وايبو الذهبية » 
التي تمنحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

، وتعتبر ميدالية وايبو الذهبية الجائزة الكبرى 
لمنظمة االمم المتحدة في مجال االختراع والتي 

تمنح ألفضل مخترع .
والدكتور نشوان حاصل على جائزة ولقب مخترع 
العام 2006 في المجر وحاصل على جائزة ملك 
تايلند، وحائز على لقب ووسام فارس المخترعين 
الدوليين برتبة اوفيسور وميدالية ماريا كوري 
وميدالية الشرف الفرنسي ودرع الجامعة العربية 
والعديد من الميداليات الذهبية الدولية من كل من 
المانيا وسويسرا وروسيا وبولندا ورومانيا وكرواتيا 
وصربيا والمجر وتايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا 
وسلوفينيا..كما حصل الدكتور نشوان على كأس 
االتحاد الدولي للمخترعين وميدالية نيكوال تسال 
الذهبية وكأس سدني من استراليا وغيرها من 

الجوائز والميداليات الذهبية الدولية االخرى.


