
سخر مصدر اعالمي بمكتب رئيس المؤتمر الشعبي 
ت في مقابلة رئيس  العام من المضامين التي ج��اء
حكومة الوفاق محمد سالم شعالن باسندوة والتي 
تحدث فيها عن رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح وفخامة المشير عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية النائب االول لرئيس المؤتمر- 

االمين العام للمؤتمر الشعبي العام.
واكد المصدر ان مزاعم باسندوة في مقابلته االخيرة 
واتهامه رئيس المؤتمر الشعبي العام بتدبير انقالب 
على الرئيس عبدربه منصور ه��ادي ليست سوى 

ات ليس لها أي اساس من الصحة . افتراء

ات والتهم الكيدية الباطلة  معتبرًا تلك االف��ت��راء
جاءت هروبًا من تحمل المسئولية المنوطة باسندوه 
كرئيس للحكومة وكذا بعض اعضاء الحكومة الذين 
كانوا السبب الرئيسي في جعل الشارع اليمني يخرج عن 
صمته النعدام خدمة الكهرباء والمشتقات النفطية 
وارت��ف��اع اسعار السلع االساسية وال��م��واد الغذائية 
وتدهور الوضع االقتصادي وتفاقم الوضع المعيشي 

للمواطنين .
وذك��ر المصدر باسندوة ب��أن رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور ه��ادي هو مرشح المؤتمر 
الشعبي العام ومرشح الزعيم علي عبدالله صالح- 

رئيس الجمهورية السابق- في االنتخابات الرئاسية 
المبكرة 21 فبراير 2012م وال��ت��ي تسلم فيها 
الرئيس هادي السلطة سلميًا وبطريقة ديمقراطية 

حضارية نالت اعجاب العالم .
ونصح المصدر دول��ة رئيس ال��وزراء بدعم جهود 
رئيس الجمهورية في الجانب السياسي ، بتحقيق تقدم 
اقتصادي ، بداًل من السفريات الترفيهية والمقابالت 
االعالمية غير المسئولة ، ومتابعة التزامات الحكومة 
تجاه المانحين والمجتمع الدولي ،والحرص على توفير 
احتياجات المواطنين من الخدمات االساسية من موقع 

مسئوليته التنفيذية.
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أشاد االستاذ عارف الزوكا األمين 
ال��ع��ام المساعد للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ب��ال��م��واق��ف ال��ش��ج��اع��ة التي 
سطرها أعضاء وعضوات المؤتمر 
وأنصارهم وأح��زاب التحالف خالل 
األزمة واليزالون يواصلون نضالهم 
الوطني.. مستشعرين واجبهم تجاه 
الوطن والشعب اليمني الذي يعاني 

من أوضاع صعبة وأزمات خانقة.
وف���ي األم��س��ي��ة ال��رم��ض��ان��ي��ة التي 
اق��ام��ت��ه��ا ال���دائ���رة )11( ب��أم��ان��ة 
العاصمة، وحضرها االس��ت��اذ امين 
جمعان امين عام المجلس المحلي 
بأمانة العاصمة وق��ي��ادات وأعضاء 
وأن��ص��ار ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام 
في ال��دائ��رة »11«، نقل الزوكا في 
مستهل كلمته تهاني الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر وقيادة 
المؤتمر ألعضاء المؤتمر وأنصاره 

ب��ال��دائ��رة »11« بمناسبة شهر 
رمضان المبارك وتطرق الى األوضاع 
ال��ت��ي تشهدها ال��س��اح��ة الوطنية 
ومخاطر المواجهات المسلحة التي 
تخوضها بعض األطراف في محاولة 
للهروب من تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وإنجاز استحقاقات 

التسوية السياسية وفقًا للمبادرة..
م��ؤك��دًا ح��رص المؤتمر الشعبي 
العام على األمن واالستقرار والسلم 
االجتماعي.. مشيرًا إلى أن المؤتمر 
قدم الكثير من التنازالت لتجنيب 

بالدنا السيناريوهات الدامية..
ودع����ا األم���ي���ن ال���ع���ام ال��م��س��اع��د 
أعضاء المؤتمر وأنصاره الى تعزيز 
ارتباطهم بجماهير الشعب وان 
يعملوا دون كلل أو ملل للتخفيف من 

معاناتهم ومبادلة الوفاء بالوفاء.
كما ش��دد على ض���رورة التصدي 

بقوة لألفكار المتطرفة والتعصبات 
المناطقية والمذهبية م��ن خالل 
تجسيد نهج الوسطية واالعتدال 

ورفض اإللغاء واإلقصاء لآلخر..
م��ؤك��دًا رف���ض ال��م��ؤت��م��ر ألع��م��ال 
العنف واالرهاب والصراعات العبثية 
التي تزهق فيها أرواح األبرياء من 

أبناء شعبنا اليمني.
إلى ذلك ألقيت العديد من الكلمات 
ف��ي األم��س��ي��ة ت��ن��اول��ت ف��ي مجملها 
ال��ق��ض��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة والتنظيمية 
المختلفة، وأك��د المتحدثون فيها 
على أهمية تعزيز الوحدة الداخلية 
لمواجهة ال��م��ؤام��رات ال��ت��ي تحاك 
ضد المؤتمر وقيادته وضد اليمن 

ووحدته وأمنه واستقراره، 
وض��رورة تفعيل األداء التنظيمي 

للمؤتمر.

القطاع النسوي بالمحويت يدرب »100« امرأة
 في الحاسوب وتقنية المعلومات

المحويت )سعد علي الحفاشي(

دش��ن القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة المحويت األربعاء الماضي 
فعاليات البرنامج التدريبي لمهارات تقنية 
الحاسوب والمعلومات وال��ذي يستهدف 
تنفيذ أرب��ع دورات تدريبية أساسيه في 
مجال تقنية الحاسوب تستمر لمدة 20 

يومًا.
ويستفيد م��ن  البرنامج وال��ذي ينظمه 
فرع القطاع النسائي للمؤتمر بالمحافظة 
عبر معهدي سكاي بي وأكسفورد للغات 
وال��ح��اس��وب أك��ث��ر م��ن 93 م��ت��درب��ة من 
عضوات القطاع النسائي لمؤتمر المحافظة 
ب��ه��دف إكسابهن ال��م��زي��د م��ن ال��م��ه��ارات 
على استخدامات الحاسب اآللي والمهارات 
الرقمية والمعلوماتية وكيفية استخدامات 
ال��ح��اس��وب اآلل���ي وإدارة م��ل��ف��ات معالجة 

النصوص.
 ونظم وضع الجداول اإللكترونية، وطرق 
تنفيذ العروض التقديمية والتعامل مع 
قواعد البيانات، باإلضافة إلى االستخدام 
ل��س��ل��ي��م للشبكة العنكبوتية  األم��ث��ل وا

)االنترنت(.
وفي حفل التدشين الذي حضرة عدد من 
قيادة المؤتمر بالمحافظة وقيادة القطاع 
النسائي لمؤتمر المحافظة ألقيت كلمتان 
بالمناسبة من قبل نائب رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة وك��ي��ل المحافظة المساعد 
حمود ح��زام شمالن ورئيسة فرع القطاع 
النسائي للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
الهام يحيى النزيلي أشارتا إلى أهمية هذا 
البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه بجهود 
ذاتية من القطاع النسائي لمؤتمر المحافظة 
لتدريب المشاركات في البرنامج تدريبًا عاليًا 
بمعايير دولية ومحلية ليعزز من مهارات 
الحاسب اآللي لديهن ويزيد من قدراتهن في 
التعاطي مع برامج الحاسب اآللي المختلفة 

وتقنية المعلومات،.
إض��اف��ة إل��ى ان البرنامج سيشتمل على 
م��ج��م��وع��ة م���ن االخ���ت���ب���ارات ال��م��ع��ت��م��دة 
للحصول على شهادة البرنامج اآلليه بما 
يعزز من مهاراتهن أكثر في عملية إدخال 
البيانات الخاصة بسجل قيد الناخبين خالل 
مشاركتهن في عملية القيد والتسجيل 

االنتخابية للمرحلة القادمة.

سلطان قطران
قال نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

)18( عامر رفيق: إن  العام بالدائرة ال���
شباب المؤتمر الشعبي ال��ع��ام  أثبتوا 
خ��الل االزم���ة بأنهم ال��ق��دوة والنموذج 
ال��ذي يقتدي به أف��راد المجتمع ، وذلك 
بتمسكهم بالقيم واالخ���الق الحميدة 
وال��م��ب��ادئ الوطنية م��ن خ��الل التنافس 
العلمي والرياضي والثقافي وقدرتهم 
على التعامل مع كل االحزاب السياسية 
بوسيلة الحوار والمشاركة الديمقراطية 
التي أكدت مؤشراتها أن المؤتمر الشعبي 

العام هو صمام أمان الوطن .
وأش���ار خ��الل لقائه األس��ب��وع الماضي 
للجنة التحضيرية  لمؤتمر وا بشباب ا
للدوري الرمضاني دوري الخيال الرياضي 
السنوي الثامن لكرة القدم في مقر فرع 
)18( بأمانة العاصمة:  المؤتمر بالدائرة ال�
إن الصورة الجيدة التي جسدها شباب 
المؤتمر لم تأِت من فراغ بل أنها كانت 

ثمرة من ثمار الوعي بحب االنتماء والوالء 
للوطن وتعزيز الوالء والوحدة الوطنية 
من خالل تمسكهم بالوسطية واالعتدال 
لتآخي  لمحبة وا وترسيخهم لثقافة ا
ونبذ ثقافة العنف والتخريب واالفكار 

المتطرفة التي التخدم الوطن وشبابه .
مشيدًا بحماس الشباب المشارك في 
دوري الخيال الرياضي الرمضاني السنوي 
الثامن لكرة القدم لفئتي الشباب والكبار 

،والتنافس بين مراكز الدائرة .

وأك��د عامر رفيق أن قيادة المؤتمر 
الشعبي العام ممثلة برئيس المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام الزعيم / علي عبدالله 
صالح ، كانت ومازالت تولي جل اهتمامها 
بقطاع الشباب وال��ط��الب وتعمل على 
دعم ومساندة مختلف االنشطة الوطنية 
والثقافية والفكرية والرياضية ومختلف 
المجاالت المتعلقة بشؤون الشباب التي 
م��ن شأنها رف��ع مستواهم وتأهيلهم 
واالرت��ق��اء بهم علميًا وثقافيًا ورياضيًا 

وتربويًا وأخالقيًا وفكريًا .

في األمسية الرمضانية بالدائرة )11(

الزوكا يشيد بصمود المؤتمريين ويدعو 
لمزيد من الثبات ضد اإلرهاب

)18( يدشن  مؤتمر الدائرة الـ
أنشطته الرمضانية

القربي يحذر من الصراع المذهبي وااللتفاف على مخرجات الحوار
أكد الدكتور أبو بكر القربي عضو اللجنة العامة للمؤتمر - عضو مجلس الشورى - 
ان تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما يحفظ حق األطراف وبدون التفاف 
عليها او تغليب مصلحة طرف هو المخرج لليمن من أزماته )واال عدنا الى المربع 

االول(.
وقال: )هناك من حّول رمضان شهر التعبد والرحمة والتكافل الى شهر للقتل 
وإثارة الفتن وتشويه صورة اإلسالم بينما علماء المسلمين عاجزون عن مواجهة 

الخطر(.
واض��اف الدكتور القربي: )ووص��ف اليمنيون بالحكمة التي انقذتهم من اتون 
صراعات سياسية وقبلية عدة ولكنهم اليوم امام صراع مذهبي مدمر تحتاج 

معالجته الى حكمة وشجاعة مضاعفة(.

مصدر إعالمي ينصح باسندوة بتوفير احتياجات المواطنيين
بداًل من السـفريات الترفيهية

اس��ت��ه��ج��ن م��ص��در م���س���ؤول ف���ي االم��ان��ة 
العامة للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام م��ا تضمنه 
بيان االمانة العامة للحزب االشتراكي اليمني 
الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤولية 
ما تعرض له منزل الوزير محمد المخالفي 
نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على 
منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل 
الوزير االشتراكي مصنفًا البيان بانه هروب من 
المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي 

الجريمة .
واستغرب المصدر تحويل جريمة جنائية 
خلقت حالة من االستياء الشعبي العارم الى 
عمل سياسي يرمي الى اخفاء هذا االن��زالق 
المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من 

المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على 
ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده 

واعرافه وتعاليم ديننا االسالمي الحنيف .
واكد المصدر ان المؤتمر الشعبي العام لم 
يكن طرفًا في هذا االمر اال انه يؤكد تعاطفه 
وتضامنه مع اسرة الضحية ويطالب بتسليم 

الجناة الى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع .
وق���ال ال��م��ص��در ان��ه ك��ان االج���در باألمانة 
العامة للحزب االشتراكي ان تسمي األشياء 

بمسمياتها.
وكشف مصدر أمني لوكالة »خبر« لألنباء 
حقيقة األح��داث التي شهدها حي السنينة 
في العاصمة صنعاء صباح أمس األول السبت 

بعد إق��دام اثنين من مرافقي وزير الشئون 
القانونية في حكومة الوفاق الدكتور محمد 
المخالفي على اقتحام »دك��ان« تقطن فيه 

إحدى األسر وحاوال اغتصاب امرأة.
وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه: 
إن المرافقين اقتحما الدكان وحاوال اغتصاب 
المرأة إاّل أنها صرخت مستنجدة بأهالي الحي.. 
مشيرًا إلى أنه تم ضبط المرافقين في حينه 

من قبل األجهزة األمنية وأحيال للتحقيق..
ه����ذا وك����ان ح���ي ال��س��ن��ي��ن��ة ش��ه��د م��وج��ة 
احتجاجات غاضبة من قبل األهالي تنديدًا 
ب��ال��ح��ادث��ة ال��ت��ي الق���ت اس��ت��ي��اًء واس��ع��ًا بين 

المواطنين.

مصدر باألمانة العامة للمؤتمر يرد :

بيان االشتراكي هروب من المسئولية القانونية 
المترتبة على ما قام به مرافقو المخالفي

 أنه يؤكد تضامنه مع أسرة الضحية
ّ
المؤتمر لم يكن طرفًا في األمر إال

نستغرب تحويل جريمة جنائية إلى عمل سياسي يرمي إلخفاء االنزالق المريع للوزير ومرافقيه
نطالب بتسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع

كان األجدر بأمانة االشتراكي أن تسمي األشياء بمسمياتها

اعتداء على منزل القيادي المؤتمري
 الضلعي في عمران

ن��ف��ى االس���ت���اذ ع��ب��دال��س��الم 
الضلعي عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام- وكيل 
وزارة االدارة المحلية صحة ما 
نشره موقع االخ��وان »الصحوة 
ن���ت« م��ن أن���ه ح���ّول م��ن��زل��ه إل��ى 

غرفة عمليات ضد الجيش..
وق���ال ال��ض��ل��ع��ي ف��ي تصريح 
»المؤتمرنت« ان مانشره إعالم  ل�
ات ال  اإلخ���وان اك��اذي��ب واف��ت��راء

اساس لها من الصحة، مؤكدًا أن اإلصالح تعود 
على اختالق هذه الشائعات في محاولة منهم 
لجر القيادات المؤتمرية إلى الصراع الدائر 
في عمران وهو ما يرفضه المؤتمريون الذين 
يقفون على الحياد رافضين العنف والتطرف 
والصراعات المسلحة التي التخدم الوطن وال 

مصالح ابنائه..
وأكد االستاذ عبدالسالم قائاًل: نحن رجال 
دولة ولسنا مليشيات وكان على الذين اطلقوا 
هذه االكاذيب ان يسألوا ممثلي اللجنة الرئاسية 
ليعرفوا الحقائق .. مختتمًا تصريحه بالقول: 

أال لعنة الله على الكاذبين.. 

ه��ذا وك���ان م��ن��زل  القيادي 
ف��ي ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام 
ع��ب��دال��س��الم الضلعي، وكيل 
االدارة المحلية الواقع في قرية 
بيت الضلعي مديرية عيال 
سريح عمران تعرض لقصف 
بالقذائف  من ِقبل  المليشيا 
ت المتمردة  من موقع سودة 
عدان، ما تسبب بالحاق  اضرر 

فيه.
ات المتكررة   واعتبر الضلعي  االع��ت��داء
التي  تطال منزله  محاولة تهدف ال��ى جر 
المؤتمر الشعبي العام إلى العنف، في حين 
يقف المؤتمر راف��ض��ًا ال��ص��راع ال��دائ��ر في 
عمران والمناطق األخرى، وذكر الضلعي أنه 
أبلغ محافظ عمران وأعضاء اللجنة الرئاسية، 
وط��ال��ب��ه��م بتحمل م��س��ؤول��ي��ات��ه��م، لوقف 

ات، ومحاسبة المعتدين.. االعتداء
وطالب رئيس الجمهورية ، باتخاذ قرارات 
حاسمة إليقاف العناصر المتمردة والتي تأتي 
من خارج المنطقة في محاولة منها لتوسيع 

دائرة المواجهات.


