
ك��ش��ف ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي للمؤتمر 
ه -ع��ب��ده الجندي- ع��ن مطالبة  وحلفاء
شعبية واسعة للرئيس عبد ربه منصور 
هادي - رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة 
خاصة تضم رجال قانون وقضاة وغيرهم 
يقومون بمهمة تقصي الحقائق حول 
جميع التعيينات التي قامت بها حكومة 
باسندوة وعملية اإلقصاء والتهميش التي 
تعرض لها عدد من موظفي الدولة في 
كل أنحاء اليمن لدوافع حزبية مقيتة على 
غرار ماحدث مع من تم استبعادهم من 

وظائفهم في المحافظات الجنوبية ..
وق��ال الجندي إن المطالب تقضي بان 
تتولى اللجنة- التي تشكل بقرار جمهوري 
-بعد تقصيها للحقائق إعادة كل من تم 
استبعادهم وإقصائهم من وظائفهم 
بدوافع حزبية دون االستناد للدستور 
وال��ق��ان��ون وال��م��ب��ادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية في جميع المحافظات الشمالية 
والجنوبية والشرقية والغربية إلى أعمالهم 

ووظائفهم بصورة عاجلة..
مشيرا إلى أن ذلك اإلجراء سيعمل على 
إعادة الطمأنينة إلى قلوب أسر المبعدين 
من وظائفهم وتهدئتهم، ويحفظ وحدة 
اليمن وأمنه واستقراره، ويساعد على 

استكمال إنجاح التسوية السياسية..
مضيفا: إن المطلب الشعبي شمل أيضا 
مناشدة مؤتمر ال��ح��وار الوطني ب��أن يتخذ 
ات س��ري��ع��ة وح��ازم��ة تمنع حكومة  إج�����راء

باسندوة من التغيير وفق أسس حزبية ضيقة 
في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ اليمن.

ال��ق��ي��ادي المؤتمري أك��د ف��ي مؤتمره 
الصحفي المنعقد بصنعاء األرب��ع��اء أن 
المؤتمر الشعبي العام كشف في سلسة 
متصلة من بياناته ومواقفه وتصريحات 
ق��ي��ادات��ه ع��ن أن إخ���وان اليمن يسيئون 
اس��ت��خ��دام السلطة ف��ي حكومة ال��وف��اق 
الوطني ويحصرون أعمالهم في نطاق 
االستيالء على الوظائف والمواقع القيادية 
ة وال��خ��ب��رة  واس��ت��ب��دال أص��ح��اب ال��ك��ف��اء
والتخصص بما لديهم من الكوادر الحزبية 

الغير مؤهلة والغير مجربة الهدف منها 
أخونة الدولة.

وتابع الجندي: " زد على ذلك انتهاجهم 
لممارسة الفساد وسياسة الفقر والفوضى 
التي أثقلت كاهل الجهاز اإلداري والمالي 
ل��ل��دول��ة ب��ص��ورة تتنافى م��ع ال��دس��ت��ور 
والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية تحت دواع��ي حزبية 
خاطئة وم��ج��ردة م��ن اب��س��ط الحسابات 

االقتصادية واالجتماعية والقانونية".
وق��ال: إن س��وء استخدام إخ��وان اليمن 
للسلطة نابع م��ن أنهم ال يفرقون بين 

السلطة التنفيذية والسلطة القضائية 
والسلطة التشريعية وال يفرقون بين 
ال��م��ؤس��س��ات ال��م��دن��ي��ة وال��م��ؤس��س��ات 
العسكرية بل يمضون بإصرار على االخونة 
مثلما حدث في جمهورية مصر العربية.

وفيما نصح الجندي إخ��وان اليمن بأن 
تتقي الله في اليمن وأهل اليمن، دعاهم 
أيضا إلى مراجعه أنفسهم قبل أن يصلوا 

إلى مرحلة ال ينفع حينها الندم.
وذكر الجندي الجميع بتحدي الزعيم 
على عبد الله صالح رئيس المؤتمر في 
السابق إلخ��وان اليمن بأن يحكموا اليمن 

حتى سنة واح���دة . مشيرا إل��ى أن ذلك 
التحدي ك��ان نابعا م��ن خبرته الطويلة 
وتحالفه معهم وكأنه كان يقرأ ماسوف 
ي��ح��دث ف��ي مصر وغ��ي��ره��ا م��ن البلدان 

العربية.
وك��ش��ف ال��ج��ن��دي ع���ن م��س��اع حثيثة 
وض��غ��وط ك��ب��ي��رة ي��م��ارس��ه��ا ال��ل��واء على 
محسن األح��م��ر لتغيير رئ��ي��س جهاز 
اآلمن السياسي غالب القمش واستبداله 
بأحد المنتمين لجماعة اإلخ��وان يدعى 
رياض القرشي ، مشيرا إلى رفض رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة ل���ذل���ك.. وف��ي��م��ا ح���ذر من 
استمرار أخونه القوات المسلحة ، قال إن 
اللواء األحمر مستمر في توصياته بتجنيد 
مجاميع اخ��وان��ي��ة ج��دي��دة ف��ي صفوف 

الجيش.
الجندي كشف أن الرئيس عبدربه منصور 
هادي دعا إلى اجتماع طارئ ضم رئيس 
حكومة الوفاق ووزي��ر المالية إللزامهم 
بتسديد مبالغ الطاقة الكهربائية المشتراة 
للمحافظات الجنوبية بعد تهديد شقيق 
احد وزراء حكومة الوفاق الذي منح عقود 
الكهرباء بأسعار خيالية وبدون مناقصات- 
بقطعها على المناطق الجنوبية والساحلية 

في حال عدم التسديد.
وتابع الجندي : إن األخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية ألزم وزير المالية 
بسرعة تسديد المبلغ قبل انقطاع التيار 
على المحافظات الجنوبية خصوصا ما 
تشهده هذه األيام من موجه حر شديدة، 
إال أن األخير يماطل كعادته في تسديد 
المبالغ وت��ح��ري��ر شيكات على حساب 
مؤسسة الكهرباء التي تفاجئوا بأن رصيدها 
في البنوك ال يتعدى الصفر.. مشيرا إلى 
استجابة الوزير الوجيه بتسديد المبالغ 
لكن بعد تهديد الرئيس هادي له بتعيين 

وزير ا لمالية بدال عنه.
وع���ن ال��ح��م��ل��ة ال��ش��رس��ة ال��ت��ي تعرض 
لها رئيس الجمهورية والزال��ت من قبل 
عناصر اإلخ����وان بسبب إص����داره لعدد 
القرارات الجمهورية منها تعيين وكيل 
مساعد لمحافظة إب، عبر الجندي عن 
استنكاره وأسفه الشديدين لتلك الحملة ، 
واصفا إياها ب�"الحملة الهستيرية". الفتا إلى 
خروج أبناء محافظة إب في مسيرة حاشدة 
جابت عدد من الشوارع تأييدا لقرارات 
رئيس الجمهورية ودعما للحوار الوطني 
ورفضا لتسييس وتدمير مؤسسات الدولة 

وعمليات التصعيد الغير مبررة.
وبخصوص الحادث األليم الذي تعرض 
له نجل الزميل عزيز احمد مصور قناة 
السعيدة ال��ذي قتل ب��دم ب��ارد الجمعة 
قبل الماضية بصنعاء على يد احد أفراد 
الشرطة العسكرية ناشد ناطق المؤتمر 
وزي��ر الدفاع وقائد الشرطة العسكرية 
باسم كافة اإلعالميين بسرعة تسليم 
القاتل للقضاء لينال جزائه العادل جراء 

جريمته.
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رئيس المؤتمر يعزي في استشهاد 
المقدم أحمد الكليبي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في استشهاد المقدم أحمد علي الكليبي.. جاء فيها:

األخ الشيخ اللواء/ علي أحمد الكليبي وإخوانه
وكاف����������ة آل الكليب���������ي الكرام 

نعزيكم ونشاطركم أحزانكم في استشهاد ولدكم المقدم أحمد علي 
الكليبي الذي لقي ربه وهو في ريعان شبابه في حادث جنائي آثم لم يكن يتوقع 
حدوثه وهو آمن مطمئن..والعزاء أيضًا من كل قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. سائلين 
المولى -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه الجنة 
في الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. وأن ال يريكم أي مكروه بعده.. 

إنه على كل شيء قدير..إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي في وفاة الدكتور
 عباس المضواحي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الدكتور عباس يحيى المضواحي.. جاء فيها:

األخ/ محمد عباس يحيى المضواحي وإخوانه
وكافة آل المضواحي          المحترم��ون      

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الدكتور عباس 
يحيى المضواحي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة 

الوطن، حيث كان رحمه الله -أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام..

اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، لنسأل 
الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 

جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون        

..ويعزي في وفاة األديب المرتضى
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة اإلعالمي واألديب األستاذ عبدالكريم هاشم المرتضى.. 

جاء فيها:
األخ الدكتور/ منذر عبدالكريم المرتضى

األخ/ المعتص��م عبدالكري��م المرتض��ى وكافة آل المرتضى المحترم��ون
بألم شديد وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم اإلعالمي المعروف واألديب 
والصحفي البارز األستاذ عبدالكريم هاشم المرتضى الذي اختاره الله سبحانه 
وتعالى إلى جواره بعد معاناة طويلة من المرض الذي ألمَّ به، والذي لم يثنه 
عن أداء دوره التنويري الذي استمر رغم مرضه بكتاباته المتميزة وقلمه 
الرشيق.. خدم الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية 
بكل صدق وإخالص، وأفنى عمره في المجال اإلعالمي واألدبي مناصرًا لقضايا 
الناس ومهتمًا بشئونهم التي جسدها في كتاباته وتناوالته المختلفة، وكان 
تاب مناهضة لظواهر الفساد واإلفساد 

ُ
يأبى الظلم واالستبداد، ومن أشد الك

سواًء أكان فسادًا سياسيًا أو إداريًا أو ماليًا، ومقارعًا للممارسات التي كانت 
-ومازالت- ال تؤمن بالرأي والرأي اآلخر، وتحاول تكميم أفواه الناس ومصادرة 

حقهم في حرية التعبير والنقد والنقد البّناء.
لقد خسر الوطن والساحة اإلعالمية واألدبية علمًا من أعالمها.. وأحد 
الرواد المؤسسين إلذاعة تعز التي كانت ومازالت الصوت المناصر للثورة 
والجمهورية والوحدة، ومنها انطلق وبرز وتفوق الكثير من اإلعالميين 
اليمنيين الرواد.اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم في فقدان والدكم 
المرحوم بإذن الله تعالى، ونعبر لكم عن صادق العزاء والمواساة والعزاء 
تاب والشعراء والصحفيين وكل زمالء الفقيد 

ُ
موصول لكل اإلعالميين والك

باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، لنسأل الله -عز وجل- أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم 
جميعًا وكل أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان إنه سميع مجيب..إنا لله وإنا 

إليه راجعون. 

..ويعزي في وفاة الهّدار
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة فضيلة الشيخ ُعمر محمد محسن الهّدار.. جاء فيها:

فضيلة الشيخ/ حسين محمد الهّدار
وكي��ل وزارة األوق��اف واإلرش��اد
وكاف����������ة آل اله���������ّدار الكرام 

بأسى كبير وألم شديد تلقينا نبأ وفاة عمكم المغفور له بإذن الله تعالى 
فضيلة الشيخ ُعمر محمد محسن الهّدار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى 
إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والدين ونشر 
الدعوة اإلسالمية السمحاء في أوساط المجتمع واإلسهام في تعليم وإعداد 
وتأهيل طلبة العلم الذين نهلوا من ينبوع معارفه وعلمه الوافر، كما كان 
-رحمه الله- رجل خير وداعية إلى الحق والمحبة والوئام والتسامح واالعتدال 

والوسطية..
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل، ونعبر لكم 
وألبناء الفقيد وإخوانه وكل آل الهّدار عن صادق التعازي والمواساة باسمي 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي في وفاة الرصاص
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد علي الرصاص.. جاء فيها:

األخ/ صال���ح أحم���د عل���ي الرص���اص
وكي��������ل محافظ��������ة البيض�����اء

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
وإخوان������ه.. وكاف�����ة آل الرص���اص المحترمون 

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ أحمد علي 
الرصاص الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن 
والمجتمع..اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه 

راجعون

..و يعزي في وفاة العقيد مسعود قناف
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة في وفاة العقيد/ مسعود مطلق علي قناف.. جاء فيها:
األخ/ نجم الدين مسعود مطلق علي قناف وإخوانه
األخ/ أحمد علي قناف وكافة آل قناف المحترمون 

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة العقيد مسعود مطلق علي 
قناف ال��ذي واف��اه األج��ل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في 
السلك العسكري، حيث كان من الضباط الذين أدوا الواجب الوطني بكل 
إخالص وتفاٍن واقتدار. اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته 

ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..

نفي الزميل علي الشعباني -رئيس وح��دة اإلع��الم 
بمكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام- صحة ما تناولته 
بعض المواقع اإلخبارية التابعة لحزب االص��الح حول 
عالقته بموقع »س��ب��ق ن��ي��وز« اإلخ��ب��اري أو بالوثائق 

الرئاسية المزورة التي تناقلتها المواقع اإلخبارية .
وأكد الشعباني أن ال عالقة له بموقع »سبق نيوز« ال من 

قريب أو بعيد، وان تلك األبواق ومنذ عرفناها وهي تدأب 
على نشر اإلشاعات واألخبار الكاذبة وتزوير الوثائق وقد 
اثبت ذلك القضاء بأحكام باتة، مشيرًا الى أن تلك المواقع 
والصحف الصفراء هي من قامت بتزوير تلك الوثائق 

ونشرها وقد أثبت ذلك باألدلة .
وقال: إن الزج باسمه في مواضيع ال عالقة له بها تندرج 

في سياق الحمالت اإلعالمية المغرضة بهدف تشويه 
صورة إعالميي المؤتمر الشعبي العام.

وناشد رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لتقصي حقائق 
تسريب وتزوير الوثائق الرسمية وإحالة المتورطين 
فيها إلى القضاء خاصة في ظل استمرار تسرب الوثائق 
الرئاسية ونشرها في وسائل إعالم تتبع حزب االصالح .

الشعباني  يطالب بلجنة للتحقيق في تزوير الوثائق الرئاسية

الجندي في مؤتمر صحفي :

نحذر من »أخــونة« الجيش واألمن

إعادة المقصيين من قبل االصالح إلى أعمالهم 
ضرورة لخلق الطمأنينة في المجتمع

المؤتمر وحلفاؤه حذروا مبكرًا من 
أخونة الوظيفة العامة في البالد

على االخوان أن يراجعوا سياستهم قبل أن يندموا

علي محسن يفشل في »أخونة« جهاز األمن السياسي
اخوان اليمن يمارسون االفقار واالفساد للجهاز المالي واالداري للدولة

مطالبة شعبية بتشكيل لجنة رئاسية للتقصي حول سياسة االقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة

أش���اد األس��ت��اذ ع��ب��ده ال��ج��ن��دي ب��م��وق��ف ال��ق��وات 
المسلحة المصرية وحرصها على حقن دماء الشعب 
المصري الشقيق، وعدم انزالق مصر إلى أتون العنف 

والفوضى. 
معتبرا ق��رارات القيادة العامة للقوات المسلحة 
المصرية بخصوص ما تشهده مصر من ثورة شعبية 
-ض��د نظام اإلخ���وان المسلمين- يعكس حقيقة 
عقالنية ووطنية مؤسسة الجيش المصرية باعتبارها 
الحامي األول ألمن مصر شعبًا وأرض��ًا، وتجسيدها 
االنحياز إلى إرادة الشعب المصري المطالب بالتغيير 
والثائر على نظام اإلخ��وان المسلمين ال��ذي كادت 
الدولة المصرية التي يمتد عمرها ألكثر من 7 آالف 

عام أن تنقرض في ظل حكمهم.
وأيد الجندي ما قاله الزعيم جمال عبدالناصر-رحمه 
الله- إن إخوان مصر بدون مشروع سياسي وعبارة عن 
خطباء مساجد منشغلين في خطاباتهم العاطفية 
والدينية في قضايا الحالل والحرام والزواج والطالق.

وذكر بقول عبدالناصر : "اإلخوان بمصر يفتقدون 

ة وال��خ��ب��رات السياسية واالقتصادية  إل��ى ال��ك��ف��اء
واالجتماعية والعسكرية واألمنية ذات الصلة ببناء 

الدولة".
وفي الوقت الذي أشار الجندي فيه إلى أن خروج 
22 مليون من أبناء مصر في اعتصامات شملت كافة 
البقاع المصرية الريفية والحضرية ضد مرسي في 

فترة قياسية تجاوزت العام أذهل العالم بأسره..
ولفت إلى سرقة ث��ورة أبناء مصر الدولة العربية 
األكثر ث��روة بشرية وعلمية وتأهياًل وتعرضها 
ات تعسفية مقلقة لألمن واالستقرار أجبرت  إلجراء
معظم أبناء مصر لالستجابة لما دعت إليه فئة من 
الشباب الذين وضعوا اللبنة األولى لحركة تمرد التي 
جمعت أكثر من 22 مليون توقيع واستطاعت أن 

تطيح بمرسي.
واستعرض الجندي بعضا من إخفاقات جماعة 
اإلخ��وان بمصر طيلة فترة حكمهم التي تجاوزت 
عاما كامال، وقال : إنها سعت إلى تدمير الديمقراطية 
القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول 

السلمي للسلطة، وت��دم��ي��ر ال��م��ؤس��س��ات األمنية 
والعسكرية وإش��اع��ة اإلره����اب وال��س��ل��ب والنهب 
والقتل والقمع والتخويف، وكذلك سعي االخ��وان 
ال��ى تدمير السلطة القضائية وم��ص��ادرة الحقوق 
والحريات الخاصة والعامة وكذلك مصادرة حرية 
الصحافة وتهديد رج��ال اإلع��الم بالويل والثبور، 
واالن��ف��راد بصياغة الدستور والفبركة باالستفتاء 
عليه واستبعاد اآلخرين من المشاركة فيه, واالنفراد 
بسلطات الدولة الثالث وفرض االخونة المطلق في 
جميع مؤسسات ال��دول��ة التي عمرها سبعة آالف 
عام عن طريق إعالنات دستورية أعادت مصر إلى 

العصور الفرعونية المستبدة..
واستعرض معاناة مصر مختلف الجوانب بصورة 
غير المسبوقة في شتى مناحي الحياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية، والمعيشية 
والخدمية بعد أن كانت مادة الغاز على سبيل المثال 
تصل عبر أنبوب إلى كل منزل مصري أصبحت اليوم 
معدومة، وبعد أن كانت مصر تملك طاقة كهربائية 

فائضة أصبحت اليوم تعاني من انقطاع الكهرباء

الجندي :إخوان مصر بال مشروع كما قال عبدالناصر

  ماجد عبد الحميد

دهشوش: مصر لن يسيطر 
عليها المتطرفون

أك��د الشيخ فهد مفتاح دهشوش رئيس ف��رع المؤتمر 
بمحافظة حجه عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن مصر العروبة 
ستبقي دائما رائدة وملهمة العالم العربي واإلسالمي.. وأنها 
اكبر من ان يسيطر عليها متطرفون أو أن تسمح لألفكار 

الضالة والهدامة أن تصدر من هذا البلد العظيم. 
وق��ال الشيخ دهشوش ان��ه ال مجال اب��دا إال للمستقبل وللحرية 
والديمقراطية والعدالة اإلجتماعية.. وأن من يريد ان إرجاع بلدان 
المنطقة للخلف باسم الدين أو ان يتسلط ويشرع قتل االخر باسم 
الدين فإنه ال مجال له بيننا.. وسترفضه األمه ان شاء الله كما لفضته 

ثورة الثالثين من يناير المصرية العظيمة.
ودعى دهشوش التيارات االسالمية إلى مراجعة حساباتها وتصحيح 
عالقتها بالله وبالشعوب.. وأن يتعلموا ويستفيدوا من تجربة اإلخوان 
في مصر، مؤكدًا ان السلطة وسيلة وليست غاية.. بينما حركة اإلخوان 
جعلتها غاية فعاث أعضائها فسادًا وفوضى وسفكوا الدماء في كل 

دول المنطقة من اجل الكراسي.
وش��دد الشيخ فهد دهشوش على ض��رورة دع��م الحوار الوطني 
وإنجاحه بكافة الوسائل والسبل ألنه الطريق الوحيد لمستقبل آمن، 
داعيًا الجميع الى دعم ومساندة الرئيس المشير عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية والوقوف لجانبه ضد كل الممارسات االبتزازية 
والضغوط التي يواجهها من تنظيم االخوان الذين يتهاوى اقرانهم 
بالمنطقة .جاء ذلك في كلمته التي القاها في االحتفال الذي أقيم 
"الخميس" بتخرج اكثر من تسعمائة شاب وشابه من كوادر المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة حجة، والذين حصلوا علي شهادات في قيادة 
الحاسوب واجتيازهم بنجاح دورات مكثفة في مفاهيم استخدام 

الحاسوب الذي نفذه فرع المؤتمر بالمحافظة .
حيث نقل الشيخ دهشوش تحيات وتهاني الزعيم علي عبد الله 
صالح للخريجين.. واعجابه بهذا النشاط وتدريب الشباب على التعامل 
مع الكمبيوتر والحاسوب الذي يعتبر لغة العصر، كما وجه دهشوش 
الشكر للمدربين والمدرسين واإلداريين في جميع المعاهد التي قامت 
بتنفيذ هذا العمل بنجاح وشكر شباب المؤتمر وفرسانه وشبابه 

الطامح المتسلح بالعلم .

قيادي مؤتمري ينجو من 
محاولة اغتيال في الجوف

نجا األخ سالم محمد عمير القيادي في المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة الجوف من محاولة اغتيال تعرض لها االثنين 
الماضي من قبل عناصر متطرفة حيث أصيب بجروح بالغة.

الجدير بالذكر أن مسلحين متطرفين أقدموا على نصب كمين 
غادر للقيادي وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أمين عام 
المجلس المحلي في مدينة المراس بمحافظة الجوف سالم محمد 
عمير وعدد من مرافقيه ،ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ، وقد تم 

نقله الى المستشفى لتلقي العالج..
الى ذلك حّمل مؤتمر الجوف وزارة الداخلية وقيادة محافظة الجوف 
االصالحية المسئولية عن الجريمة التي تعرض لها القيادي المؤتمري 

مطالبين بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.


