
تنظيمية

4

العدد:  (١٧١٣)
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بعثت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة لألخ محمد حمود حنظل وإخوانه رئيس نقابة المهن 

التعليمية جاء فيها:
(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 

إليه راجعون) .صدق الله العظيم

تلقت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام نبأ وفاة المغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ/ حمود أحمد حنظل وبهذا المصاب 
األليم تبعث األمانة العامة للمؤتمر بأصدق التعازي والمواساة 
لــألخ/ محمد حمود حنظل وإخــوانــه في وفــاة المغفور له 
والدهم.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون..

األمانة العامة للمؤتمر تعزي محمد حنظل واخوانه بوفاة والدهم

مصدر بمكتب رئيس المؤتمر:

ندين األعمال اإلرهابية التي تستهدف المباني العامة 
ومنازل المواطنين والمراكز الدينية

مكتب رئيس المؤتمر:

الوساطة  مع 
أوالد األحمر

نفى مــصــدر مسئول فــي مكتب 
رئيس المؤتمر الشعبي العام ما 
تناولته صحيفة االولــى، الخميس، 
ــزعــيــم علي  ــشــأن مـــزاعـــم أن ال ب
عبدالله صالح، كلف الشيخ كهالن 
أبــو شــوارب بوساطة (بينه وبين 

أوالد االحمر).
وأكد المصدر ان الخبر المذكور 
بًا ما 

ّ
ال أســاس له من الصحة، مكذ

ورد فيه من معلومات خاطئة وغير 
صحيحة.

أستنكر االستاذ عبده محمد الجندي 
لشعبي  ا للمؤتمر  لرسمي  ا لناطق  ا
العام وأحزاب التحالف الوطني بشدة- 
ــراف السياسية  محاوالت بعض األط
ــروب مذهبية،  إقحام الجيش في ح
مجددًا التأكيد على دعــم المؤتمر 
السياسية ممثلة  للقيادة  وحلفائه 
بــاألخ عبدربه منصور هادي-رئيس 

الجمهورية- في الحرب على اإلرهاب.

وأوضح الجندي- في مؤتمر صحفي عقده الخميس 
بصنعاء، أن دعوات الحرب في محافظة عمران ليست 
فــي مصلحة الــوطــن، وأن اليمن ال يستحمل حروبًا 
جديدة، مشيرًا إلى أن الجيش هو جيش الشعب وليس 
جيشًا لحزب أو عشيرة أو شخص، ولن يخوض معارك 

إلرضاء فالن أو عالن. 
وأضاف: إذا كان حقن الدماء وإخماد الفتنة في عمران 
مرهونًا بتغيير محافظ أو قــائــد عسكري فيجب 

ات. تغييرهم فاليمن مليئة بالكوادر والكفاء
وحذر األستاذ عبده الجندي من الخطاب االعالمي 
الــذي تنتهجه اطــراف سياسية وسعيها لجر البلد 
لحروب طائفية ومذهبية، داعيًا إلى اشراك الحوثيين 
فــي السلطة والحكومة وجعلهم جـــزءًا مــن اللعبة 
السياسية والزامهم بما يصدر عن الدولة من قرارات.
وأشــار الجندي إلــى وقــوف المؤتمر الشعبي العام 
وأحــزاب التحالف الوطني مع استكمال استحقاقات 
المرحلة االنتقالية وفي مقدمتها استكمال صياغة 
الــدســتــور، مــوكــدًا أن االطـــراف التي تــحــاول افتعال 
مواجهات وجر الدولة لحروب عبثية ال تريد اخراج 
ه في دوامة الفترة االنتقالية. اليمن من أزمته بل ابقاء

ات الــقــيــادي االخــوانــي  ــــاء وســخــر الــجــنــدي مــن ادع
عبدالرحمن بافضل بشأن دعم رئيس المؤتمر لتنظيم 
القاعدة، وقال: هذه المزايدات لم يعد الشعب يأخذها 
على محمل الجد وال حتى المزح.. واألسلحة المصروفة 
للفرقة االولى مدرع "المنحلة" التي ضبطتها القوات 
المسلحة في اوكار ومخازن القاعدة في أبين وشبوة.. 
وشرائح سبأفون التي يستخدمها عناصر التنظيم في 
التواصل.. والخطاب االعالمي المتباكي على العناصر 

االرهابية يكشف عن الجهات الداعمة لإلرهاب.
ونــدد الجندي بدفاع أطــراف سياسية عن تنظيم 
القاعدة االرهابي ومحاوالت تلك االطراف التأثير على 
مسار العملية العسكرية التي تشنها القوات المسلحة 
على عناصر االرهاب في أبين وشبوة ومنها تصريحات 
القياديين في حزب االصالح عبدالوهاب الديلمي وخالد 
اآلنسي، وقال: القاعدة ليست بحاجة لدفاعكم فهي 
تصرح بأفكارها ومشاريعها التدميرية والتخريبية. 

متسائًال عن السر في عدم اقتحام عناصر تنظيم 
القاعدة االرهابي- أثناء هجومهم على مدينة سيئون- 
بنك سبأ االسالمي- المملوك للقيادي االخواني حميد 
االحــمــر- رغــم اقتحامهم ونهبهم جميع البنوك 

الحكومية والتجارية. 

وكشف في هذا السياق عن قيام جمعيات خيرية 
بسحب أرصدتها من البنوك خوفًا من االنتربول الدولي 
وتحسبًا لقرارات قد تصدر قريبًا من لجنة العقوبات 
األممية، وأضاف: الخارج يعلم حقيقة تنظيم القاعدة 
والجهات التي تدعمه وتستخدمه وتوجه عملياته 

االرهابية.
وعن االنتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر والتي 
تعد األولــى بعد ثورة ٣٠ يونيو التي أطاحت بحكم 
جماعة االخوان المسلمين، أوضح الجندي أن االنتخابات 
المصرية وضعت المسمار األخير في نعش اإلخوان 
وأكدت أن الشعب المصري يتوق للخالص من االرهاب 

والتطرف ويتطلع لألمن واالستقرار.
وندد الناطق باسم المؤتمر والتحالف- باستمرار 
إخوان اليمن في عمليات االقصاء واخونة مؤسسات 

الدولة رغم االنتكاسات التي يتعرض لها التنظيم  في 
مصر وليبيا وتونس، وقال: االخوان يسقطون اليوم 
في كل مكان، واخوان اليمن لم يستفيدوا مما يحدث 

ومستمرون في اخونة مؤسسات الدولة.
مشيرًا إلى القرارات التي اصدرها رئيس الحكومة 
محمد سالم باسندوة بتعيينات حزبية في عدد من 
محاكم االستئناف ضمن مخطط متكامل ألخونة 
الجهاز القضائي، وكذا ممارسات محافظ عمران محمد 
حسين دماج الذي ال يزال ينتهج سياسة اخونة المواقع 

االدارية رغم التهاب األوضاع في المحافظة.
وعــن األزمــة الناشبة بين مجلس النواب وحكومة 
الــوفــاق الوطني واتــجــاه البرلمان لسحب الثقة عن 
الحكومة، قال الجندي: "الحكومة التزمت أمام البرلمان 
بحل مشاكل أزمة المشتقات النفطية وتردي الخدمات 
وانفالت األوضاع األمنية لكنها لم تفعل شيئًا".. مشيرًا 
إلى ان اطرافًا تراهن على المبادرة الخليجية والوفاق 
لة الحكومة  ات البرلمان في مساء الوطني لعرقلة اجراء
وسحب الثقة.واستعرض الجندي باألرقام رد الحكومة 
ــذي اكــد تفشي مظاهر  على استجواب البرلمان وال
الفساد المالي واالداري والعبث بالموازنة العامة للدولة 
وعجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها.
ودعا االستاذ عبده الجندي حكومة الوفاق الوطني 
إلى ابتكار معالجات جديدة لرفد الخزينة العامة عبر 
وقف النفقات العبثية وشراء السيارات والتعيينات 
الحزبية في القطاع الحكومي ومكافحة الفساد وتحويل 
مرتبات افــراد القوات المسلحة واألمــن للبريد.. بدل 
اتجاهها لتحميل الشعب تبعات فشلها بإقرار جرعة 

سعرية جديدة.
وطالب الجندي وزير الداخلية عبدالعزيز الترب 
النظر في تظلم مقدم من ١٠٠ ضابط تم االستغناء 
عنهم من قبل مدير مكتبه.. مستهجنًا تصريحات 
الوزير بشأن المساواة بين تنظيم القاعدة وأنصار الله.
وقــال: يجب أن تكون تصريحات الـــوزراء  مسئولة 
وحصيفة ويجب تسليم األسلحة الثقيلة مــن كل 
االطراف دون انتقائية تنفيذًا لمخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني. واستهجن الجندي قيام وزيرة حقوق االنسان 
حورية مشهور باحتجاز مدير عام الصيانة بالوزارة في 
مكتبه وهي التي أضربت عن الطعام للضغط لإلفراج 

عن معتقلين بجرائم جنائية واعمال ارهابية.

دان مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح كافة األعمال 
اإلرهابية التي تستهدف المنشآت والمؤسسات 
الحكومية ومنازل المواطنين وتخريب ونسف 

مراكز دينية، وإحراق ونهب مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر أن تلك األعمال تندرج في إطار 

الجرائم اإلرهابية وأعمال العنف والفوضى التي 
حذر منها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني مبكرًا منذ نــزوع األزمــة السياسية في 

اليمن نحو العنف مطلع العام ٢٠١١م.
وجدد المصدر رفض المؤتمر الشعبي العام 
وإدانــتــه لمحاوالت الــزج بالقوات المسلحة في 

مواجهات تخدم مصالح شخصية (عائلية)، 
وصراعات سياسية.

مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دستور الجمهورية 
اليمنية يحدد مهام الجيش في حماية سيادة 
الوطن وحدوده ، والنأي بالقوات المسلحة عن 

الصراعات الحزبية.

المؤتمر يجدد رفضه محاوالت زج الجيش في 
صراعات لخدمة مصالح «عائلية» وحزبية

القوات المسلحة مهامها حماية 
سيادة الوطن وفقًا للدستور

دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
بشدة محاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض لها الوكيل 
المساعد لمحافظة إب عبدالعزيز الوايلي يوم الجمعة 

قبل الماضية والتي اسفرت عن اصابة ٧ من مرافقيه.
واعتبروا في بيان لهم أن هذه الجريمة هي استهداف 
لكوادر وقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف ضمن مسلسل االستهداف الممنهج منذ مطلع 
العام ٢٠١١م والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات 

من كوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه .
وأكدوا أن مثل هذه الجرائم لن تثني المؤتمر وحلفائه 
عن مواقفهم الوطنية تجاه التحديات االمنية وفي 

مقدمتها آفة االرهاب.
وحمل المؤتمر وحلفاؤه وزارة الداخلية وإدارة أمن 

المحافظة المسئولية الكاملة.
وطالبوا قيادة المحافظة واألجهزة األمنية مضاعفة 
الجهود لضبط المتورطين في هذه الجريمة اآلثمة 
ومالحقتهم حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

المؤتمر وحلفاؤه 
يدينون محاولة
 اغتيال الوايلي

الجندي في مؤتمر صحفي:

أطراف سياسية تراهن على المبادرة لعرقلة البرلمان من تغيير الحكومة
إذا كان إخماد فتنة عمران تغيير المحافظ وقائد عسكري فاليمن مليئة بالكفاءات
باسندوة يستكمل أخونة الجهاز القضائي بالسيطرة على محاكم االستئناف
القاعدة نهبت جميع البنوك في مدينة سيئون باستثناء بنك سبأ اإلسالمي!

مؤتمر وتحالف إب يؤكدون تأييدهم إلجراءات الرئيس ضد اإلرهاب
أكــد المؤتمر الشعبي الــعــام وحــلــفــاؤه بمحافظة إب تأييدهم المطلق 
ومساندتهم لكافة الجهود التي يبذلها فخامة األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن واالنتقال العملي إلى 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع إليها 

كافة أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك في ختام اجتماع وقفت فيه قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
بمحافظة إب أمام الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في سبيل إرساء األمن واالستقرار 
وتجاوز كافة المشاكل والمحن التي تهدد الوطن وفي مقدمة كل ذلك محاربة 

اإلرهاب اآلفة التي أضرت بأمن واستقرار واقتصاد اليمن.

كما ثمن المؤتمر وحلفاؤه التضحيات الجسيمة التي يقدمها منتسبو 
المؤسستين العسكرية واألمنية في سبيل القضاء على ظاهرة اإلرهاب ومالحقة 
العناصر المأزومة التي أضرت بالوطن ويؤكدون مساندتهم لمواصلة الحرب ضد 
اإلرهاب والحد من انتشاره في كافة محافظات الجمهورية باعتباره آفة مضرة 

ويخلقون مشاريع الهدم وإلحاق الضرر بالوطن أرضًا وإنسانًا.

جامعة عين شمس
  تكّرم الزميل الحاشدي

< شـــــــــارك األخ 
االستاذ ثابت حسين 
الحاشدي- مستشار 
رئيس هيئة الرقابة 
لتنظيمية للشؤون  ا
االعــــــالمــــــيــــــة فـــي 
ــدورة  ــال الــمــؤتــمــر- ب
ــتــي نظمها مركز  ل ا
تحكيم كلية الحقوق 
بجامعة عين شمس 
المصرية تحت عنوان 

«البرنامج التاريخي األول من نوعه» والذي شمل التحكيم 
في منازعات االستثمار وصياغة العقود الدولية وذلك 

في الفترة (٢٥-٣) ابريل الماضي.
هذا وقد حاضر في الدورة عدد من المختصين، وحصل 
زميلنا الحاشدي على عــدد من الشهادات وبطاقتي 
عضوية بلقب السيد المستشار في التحكيم بالهيئة 
الدولية للتحكيم، إضافة الى تكريمه من قبل وكالة 
الــشــرق األوســـط لالستشارات واالستثمار ومحافظ 

محافظة دمياط.

نطالب وزير الداخلية وقف االستغناء عن ١٠٠ ضابط
جمعيات خيرية تسحب أرصدتها من البنوك خوفًا  من لجنة العقوبات الدولية 

االسلحة التي صرفت للفرقة ضبطت في أوكار االرهابيين في أبين وشبوه

أكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار 
وقوفها إلى جانب أبناء القوات المسلحة واألمن وتأييدهم 
الكامل لما يقومون به من مواجهات بطولية ضد تنظيم 

القاعدة اإلرهابي في مختلف مناطق اليمن.
ودان بيان صادر عن اجتماع لقيادة المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة ذمار ورؤساء فروع المؤتمر ومسئوالت 
النشاط النسوي بدوائر ومديريات المحافظة بشدة 
رتكب في حق الرموز 

ُ
عملية االغتياالت الممنهجة التي ت

الوطنية واستهداف القيادات المؤتمرية والتي كان 
آخرها اغتيال األستاذ عبدالله أبو طالب أمين عام محلي 

مديرية رداع نائب رئيس فرع المؤتمر بالمديرية.
وطالب مؤتمر ذمار الجهات األمنية القبض على القتلة 
اإلرهابيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع..

مؤتمر ذمار يؤكد مساندته 
للجيش ضد اإلرهاب


