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في األمسيات الرمضانية للمؤتمر

نظم المؤتمر الشعبي العام عدداً من األمسيات الرمضانية في العاصمة والمحافظات
والمديريات حضرها األمناء المساعدون وأعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة ورؤساء الفروع
والهيئات المؤتمرية والمنظمات المدنية والجماهيرية..
أكد المشاركون فيها على ضرورة أن يتحمل المؤتمر مسؤوليته الوطنية إليقاف معاناة الشعب اليمني
التي اصبحت تعصف بالمواطن نظراً للسياسات المتخبطة التي تنتهجها حكومة الوفاق.
مطالبين قيادة المؤتمر بعدم تقديم المزيد من التنازالت ورفض االلتفاف على مضامين المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تسعى بها أحزاب اللقاء المشترك لالنقالب عليها.
مشددين على ضرورة االهتمام بالشباب وبما من شأنه االرتقاء بمستوياتهم على مختلف األصعدة.
هذا وقد أكد المشاركون في األمسيات الرمضانية دعمهم ومساندتهم لتوجيهات األخ عبدربه
منصور هادي رئيس الجمهورية الهادفة إلى اخراج البالد من األزمة التي تعيشها.
مشيدين بالجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر وعلى رأسها الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر
الشعبي العام التي حدت من مخططات المشترك الهادفة إلى جر الوطن إلى ما اليحمد عقباه.
وطالبوا قيادة المؤتمر باتخاذ موقف قوي وصارم إزاء محاولة أحزاب اللقاء المشترك اجهاض التسوية
السياسية واستمرار عمليات اإلقصاء من الوظيفة العامة ومن لجان الحوار لكوادر المؤتمر الشعبي
العام.

التأكيد على ضرورة تحمل المـــــــ

في األمسية الرمضانيــــــــــــــــــــة لمؤتمر جامعة صنعاء

البركاني :وزيـر الداخلية جلـــب  300مـن مليشيات الفرقة لقتل منتسبي النجدة

حضر األمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي العام الشيخ
سلطان البركاني واالستاذ عارف الزوكا وعدد من قيادات المؤتمر
الخميس اختتام االمسيات الرمضانية التي اقامها فرع المؤتمر في جامعة
صنعاء ..وقد ألقى االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان
البركاني كلمة اكد فيها ان المؤتمر يسعى إليجاد رؤية وطنية لحل القضية
الجنوبية بشكل جذري اضافة لمعالجة مشكلة صعدة والوضع االقتصادي
والعمل على تقديمها لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في شهر نوفمبر
القادم ..
وقال البركاني :ان المؤتمر الشعبي العام سيذهب الى مؤتمر الحوار الوطني
على الرغم من وجود الكثير من الصعوبات والمعوقات التي ينبغي ان يتم
تجاوزها وايجاد حلول مناسبة لها قبل الدخول في الحوار .
واضاف  :ان عملية الحوار السياسي بين االطراف المختلفة تتطلب وقتاً كافياً،
فكل طرف لديه رؤى لمعالجة المشاكل ،حيث إن لدى المؤتمر رؤيته الوطنية
لتلك القضايا والمشترك له مصالحة وكذلك لحزب السفراء رؤيتهم ,حتى وان
اتفقت القوى السياسية المختلفة فستكون حاضرة..
واشار البركاني الى ان حكومة الوفاق الوطني لم تنجز المهام المناطة بها
خالل البرنامج الزمني المحدد في المبادرة الخليجية وآليتها وقد فشلت فشال
ذريعا في الجانب االمني واالقتصادي والسياسي..
وقال ..يكفينا بكاء يا حكومة الوفاق فالمواطنون بحاجة الى تأمينهم من
االرهاب والجريمة وبحاجة الى لقمة العيش وتوفير الخدمات االساسية وليسوا
بحاجة الى البكاء .مؤكدا ان المؤتمر يتحمل مسئوليته الوطنية على أكمل
وجه ويحرص على مساعدة الحكومة كونها حكومة انقاذ وال خيار أمامها سوى
النجاح ،بينما هي ال تريد مساعدة نفسها وتصر على اعاقة التسوية السياسية
بممارساتها السلبية كإقصاء المؤتمريين من الوظائف واستهداف المؤسسات
الوطنية المساندة للشرعية بطرق تآمرية من خالل استقطاع مرتباتهم

المشاركون :عدم تقديم المزيد من التنازالت
ورفض االلتفاف على المبادرة
وتأخيرها واعاقة رفد تلك المؤسسات باإلمكانات الالزمة .
وتطرق البركاني في حديثه الى أحداث الحصبة حيث قال :ان وزير الداخلية
تصرف ّ
كقطاع الطرق عندما استعان بمليشيات من الفرقة المتمردة لقمع
االحتجاجات المشروعة والسلمية لمنتسبي الوزارة ،وفشل الوزير في احتواء
تلك المطالب المشروعة وتلبيتها .
واضاف :لقد استعان وزير الداخلية بأكثر من  300عنصر من مليشيات
الفرقة واالصالح ،مدججين بمختلف انواع االسلحة والمدرعات القتحام الوزارة
ومعسكر النجدة وقتل منتسبيها ونهب مكاتبها.
مؤكدا ان وزير الداخلية اتخذ ذلك القرار دون العودة لرئيس الجمهورية او
اللجنة العسكرية وتصرّف بطريقة خاطئة تعكس مدى فشله في أداء مهامه
االمنية فالمواطن اليمني ينظر االن الى وزارة الداخلية بعكس ما كان ينظر
لها قبل تشكيل حكومة الوفاق ،وقال :من غير المعقول ان ينتظر الناس االمن
ممن لم يستطع ان يؤمّن نفسه.
واستنكر االمين العام المساعد للمؤتمر بيان الحكومة الصادر بشأن ما حدث
في وزارة الداخلية كون البيان لم يكن عند مستوى المسئولية وحاول المشترك
من خالله تزييف الحقائق وتمييع القضية ..
واعرب عن استغرابه من استمرار رفض وزارة المالية صرف مخصصات
منتسبي وزارة الداخلية والحرس الجمهوري ومستشفى  48وعدد اخر من

في تدشين أنشطة شباب المؤتمر بذمار

رئيس فرع المؤتمر بذمار :البد من
إشراك الشباب في حوار المستقبل
عبدالباري عبدالرزاق:
دُشن الخميس بقاعة 22
مايو بذمار فعاليات النشاط
الشبابي والثقافي الديني والتوعوي
ال��ـ 13تحت شعار «الشباب ..نحو
مشاركة أوسع في الحوار ودور أكبر
في صناعة القرار» وال��ذي نظمته
دائرة الشباب والطالب بفرع المؤتمر
بذمار..
وأك��د األستاذ حسن عبدالرزاق
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظةرئيس اللجنة االشرافية في كلمةاالفتتاح أن المؤتمر سيبقى الحزب
الرائد واألول على مستوى الساحة
اليمنية.
بعد أن أثبتت الوقائع واألحداث أن
يقص
المؤتمر ذو تاريخ أبيض فلم ِ
اآلخر أب��داً ..مؤكداّ وقوف المؤتمر
الشعبي العام ال��ى جانب فخامة

المشير عبدربه منصور هادي رئيس
الجمهورية لتنفيذ المبادرة الخليجية
وآليتها ..مشدداً على اشراك الشباب
في الحوار.
وق��ال :إن فعاليات النشاط لهذا
ال��ع��ام ه��ي أكثر تميز اً م��ن حيث
البرامج المتنوعة.
من جانب آخر أكد رئيس اللجنة

المنظمة للنشاط هالل المشرع
أن فعاليات النشاط الـ 13ستكون
أكثر تميز اً وفائدة حيث تتضمن
برامج نوعية ل��ذوي االحتياجات
الخاصة ،اضافة ال��ى مسابقات
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م والمسابقات
الثقافية لفئتي الشباب والشابات
وبرامج أخرى لرعاية الموهوبين
والمبدعين ومسابقة صندوق الحظ
والسؤال الذهبي.
مشير اً ال��ى ان هناك اكثر من
 220ج��ائ��زة م��رص��ودة للجمهور
و 30ريبورتاجًا سيتم عرضه خالل
اي��ام النشاط ،وتقديم  10برامج
يومية متنوعة (اجتماعية ووطنية
وتاريخية).
حضر حفل التدشين عضو مجلس
ال��ن��واب نجيب ال��ورق��ي ووك�ل�اء
المحافظة المساعدون وع��دد من
مديري عموم المكاتب التنفيذية
وجمع غفير من المواطنين.

مؤتمر باجل يدين محاولة اغتيال
مستشار محافظة الحديدة
دان ف��رع المؤتمر الشعبي العام
بمديرية باجل بمحافظة الحديدة
محاولة االغتيال التي تعرض لها القيادي
المؤتمري الشيخ عبدالحكيم العولقي مستشار
محافظة الحديدة.
وفي بيان صادر عن قيادة وأعضاء وأنصار
فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ()192
مديرية باجل دانوا فيه العمل اإلرهابي الجبان
المتمثل بمحاولة االغتيال التي تعرض لها
الشيخ عبدالحكيم عبداهلل العولقي ،مستشار
المحافظة ،عضو اللجنة ال��دائ��م��ة ،عضو
قيادة الفرع من قبل ارهابيين يقالن دراجة
نارية حيث قاما بإطالق وابل من الرصاص

عليه وعلى مرافقيه أمام منزله يوم السبت
2012/7/28م الساعة الحادية عشرة مسا ًء
والذوا بالفرار.
وجاء في البيان »:نحن إذ ندين ونستنكر
االعتداء اإلجرامي الجبان والذي أقدمت عليه
عناصر تجردت من القيم اإلنسانية وانحرفت
عن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف نطالب
الجهات األمنية التحري عن الجناة ومالحقتهم
وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع.
إلى ذلك عبر الشيخ منصور داوود رئيس فرع
اللجنة الشعبية لحماية الوحدة اليمنية بباجل
عن أدانة اللجنة لهذا العمل اإلرهابي الجبان
الذي استهدف حياة الشيخ العولقي.

المؤسسات التي صمدت طيلة االزمة الماضية الى جوار الشرعية الدستورية،
مرجعاً سبب ذلك الى توجيهات بوقفها من االنقالبيين .
مؤكدا ان المؤتمر الشعبي العام لن يتجاهل تلك القضايا ولن يلقيها خلف
ظهره ،ولن يسكت عنها ،كما تطرق الشيخ سلطان البركاني في كلمته الى
عدد من القضايا التنظيمية ومتطلبات المرحلة الراهنة.
واشاد الشيخ سلطان البركاني بالدور الذي قامت به قيادات واعضاء المؤتمر
الشعبي العام بجامعة صنعاء ،الذين صمدوا خالل االزمة بكل جدارة واقتدار
في الوقت الذي كان المرتزقة يتساقطون من المؤتمر في بداية األزمة
ألنهم ال ينتمون إليه  ..مؤكداً ان المؤتمر لن يقبل ان يعود اولئك المتساقطون
الى صفوفه مهما كان ..
وقال :إن على المؤتمريين ان يظلوا صامدين في مواقعهم وان يسهموا
بفعالية في إثراء اداء المؤتمر وقيادته بالرؤى السياسية والتنظيمية والعلمية
وعدم االلتفات الى االشاعات والفبركات االعالمية التي تنشرها الصحف
والمواقع المغرضة .
معتبرا تلك االشاعات افالسا ذريعا لتلك القوى المتآمرة التي تروج للخالفات
بين قيادات المؤتمر وتوجيه االتهامات الباطلة ..مؤكدا ان العالقة بين قيادات
المؤتمر الشعبي العام عالقة مصيرية وخاصة بين المشير عبدربه منصور
هادي رئيس الجمهورية والزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي

العام اللذين تربطهما عالقة اخوية مصيرية عمرها  26عاماً ،وهما يقودان
المؤتمر بكل حكمة واقتدار  .وقدا اثبت المؤتمر وقيادته للعالم انه االجدر
واالفضل لبناء الوطن وخدمة والشعب .
وأكد البركاني أن مواقف الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر ستبقى
خالدة في انصع صفحات التاريخ فقد تنازل عن السلطة من اجل الوطن،
واستطاع ان يخرجه من االزمة التي كان البعض يعول عليها لتدمير اليمن
وتقسيمه وإدخاله في صراعات وحرب اهلية ال تبقي وال تذر لوال المؤتمر
الشعبي العام وقيادته الحكيمة ممثلة بالزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر واالخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر
االمين العام ،وكذلك بفضل صمود ووفاء واخالص كافة تكوينات المؤتمر
وحلفائه.
واختتم االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام كلمته بالتأكيد على
ان المؤتمر هو صمام أمان الوطن وامنة واستقراره ،وان المجتمع الدولي
والقوى السياسية تعول على ادواره السياسية الوطنية في بناء اليمن
ومستقبله والحفاظ على مكتسباته بعكس االخوان المسلمين «االصالح»
الذين انفضحت مشاريعهم الخطيرة خالل الفترة الماضية ،وادرك الجميع ان
تلك القوى ال تنظر لشيء يخدم اليمن بقدر ما يسعون لتحقيق مشاريعهم
المتطرفة والخاصة ..
حضر االمسية د.خالد طميم رئيس فرع المؤتمر بجامعة صنعاء ،ورئيس
جامعة صنعاء الدكتور احمد الشاعر باسردة ورئيس دائ��رة المنظمات
الجماهيرية باألمانة العامة طه الهمداني ،وعبدالقوي الشميري رئيس دائرة
التخطيط والدراسات والبحوث باألمانة العامة ونائب رئيس جامعة صنعاء
لشؤون الطالب الدكتور حسان عبدالمغني ونائب رئيس جامعة صنعاء
للدراسات العليا وعدد من عمداء الكليات ورؤساء فروع المؤتمر في الكليات
وجمع غفير من االكاديميين والموظفين والطالب في جامعة صنعاء.

مؤتمريو الحديدة يناقشون التحديات الماثلة أمام المؤتمر
شهدت محافظة الحديدة مساء أمس
األول أمسيات رمضانية أحياها عدد
من فروع المؤتمر الشعبي العام بالمديريات
والدوائر بالمحافظة،حيث نظمت فروع المؤتمر
بكل من الدائرتين  162 ، 161بمديرية الميناء
والدائرة  164بمديرية الحوك والدائرة 165
بمديرية المراوعة وال��دائ��رة  168بمديرية
السخنة والدائرة  169بمديرية المنصورية
أمسيات رمضانية حضرها أعضاء اللجنة الدائمة
وم��دراء المديريات ورؤس��اء و أعضاء قيادات
الفروع والمراكز التنظيمية والعلماء والمثقفون
والقيادات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني
وممثلون عن أحزاب التحالف الوطني.
وكرست األمسيات لمناقشة الهموم واألوضاع
السياسية على الساحة الوطنية وموقف المؤتمر
الشعبي العام منها .
وركزت الكلمات والمناقشات الشفافة في تلك وش��دد المشاركون في األمسيات على أن
األمسيات على أهمية صياغة الرؤى المستقبلية المؤتمر الشعبي العام يقف أم��ام خيارات
التي يجد المؤتمر الشعبي العام نفسه أمامها ومسئوليات وطنية وتاريخية لحقيق طموحات
كخيارات وطنية لتفعيل أدائ��ه التنظيمي الجماهير وتطلعاتها وفي مقدمتها الوقوف
والوطني خصوصا فيما يتعلق ب��األوض��اع إلى جانب قضايا المواطنين وحقوقهم وحل
مشاكلهم .
المعيشية واالقتصادية للمواطن اليوم.

مؤتمر صنعاء يشيد بيقظة المواطنين
وإفشالهم المؤامرة االنقالبية
دشن األخ محمد يحيى الحاوري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة
صنعاء عضو اللجنة الدائمة األمسيات الرمضانية للمؤتمر األحد الماضي
بعقد أمسية رمضانية موسعة في منزله في الحاوري مديرية همدان ،حيث
حضرها قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر والشخصيات االجتماعية وجمع غفير
من المواطنين ،وقد تم استعراض األوضاع السياسية والتنظيمية على مستوى
الساحة والمحافظة.
وأشاد رئيس الفرع بصمود ويقظة أعضاء وأنصار المؤتمر ودورهم في إفشال
المؤامرة االنقالبية.
وشدد على بذل المزيد من الجهود وتبني قضايا المواطنين وهمومهم والعمل
على حلها ..كما القيت في األمسية العديد من الكلمات واآلراء والمالحظات الهادفة
الى االرتقاء بمستوى العمل التنظيمي وعدم ترك الساحة للمتطرفين وقطاع
الطرق..

وعبر المشاركون عن أملهم في أن تتجاوز
القوى السياسية نزعات الكيد السياسي إلى
فضائل العمل الوطني الجاد والمسئول وتهيئة
البيئة المناسبة للدخول في مؤتمر الحوار
الوطني بروح المسؤولية التي تغلب مصلحة
اليمن العليا على ما عداها من مصالح.

فرع المؤتمر بجامعة إب
يواصل أمسياته الرمضانية
تواص ً
ال لبرنامج االمسيات
الرمضانية الذي يقيمه فرع
المؤتمر الشعبي العام بجامعة إب
خالل الفترة من الثالث وحتى العشرين
م��ن شهر رم��ض��ان المبارك وال��ذي
يشمل العديد من المحاضرات الدينية
والوطنية ومسابقات ثقافية وفقرات
فنية أخرى.
فقد أل��ق��ى ال��دك��ت��ور عبدالعزيز
الشعيبي رئيس الجامعة رئيس الفرع
محاضرة بعنوان «الوحدة اليمنية
وأهمية الحفاظ عليها» تطرق فيها الى
المراحل التي تم من خاللها تحقيق
الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين

من مايو المجيد والدور الريادي للزعيم
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر
الشعبي العام.
وأشار الى أن أبناء الشعب اليمني
العظيم ق��ادرون على مواجهة كافة
التحديات التي تواجهها الوحدة اليمنية
أرضاً وإنساناً.
وك��ان االستاذ عبدالملك السقاف
أمين عام الجامعة عضو قيادة الفرع
ق��د ألقى محاضرة بعنوان«قدرة
المؤتمر على مواجهة التحديات» أشاد
فيها بالصمود الذي تتمتع به كافة
قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام
وخاصة خالل الفترة الماضية.

