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المؤتمريون يجسدون في األمسيات الــــــــــــــرمضانية الوحدة التنظيمية الصلبة
بحضور عدد من أعضاء اللجنة العــــــــــــــــــــــــــــامة وحشد كبير من أعضاء المؤتمر

مؤتمريو الدائرتين «٣» و«١٨» يؤكـــــــــــــــدون عدم التفريط بالثوابت الوطنية

د قول الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-:  راٍق، وترجم وجسَّ
(اإليمان يمان والحكمة يمانية).

وأكد الخوالني أن المؤتمر الشعبي العام قد أثبت منذ تأسيسه 
أنه حزب الشعب كله ألنه حزب االمن واالستقرار والبناء والتنمية، 
موضحًا أن من افتعلوا األزمــة وسعوا للسلطة تحت ما سمي 
بالثورة  الشبابية والتي أدت بالوطن إلى ما وصلنا إليه وكان 
يفترض أن تتم العملية وفقًا للدستور وعبر صناديق االقتراع، 
لكن ما انتهجته بعض القوى من طريقة للقفز على الديمقراطية 
ومحاولة الوصول للسلطة من الباب الخلفي هو ما أوصل الوطن الى 

الوضع الصعب والسيئ الذي نعاني منه جميعًا اليوم.
وأكد رئيس فرع المؤتمر باألمانة أن المؤتمر ال يتحالف مع 
من يوجه أسلحته ضد أبناء شعبه وال يتحالف مع قوى الشر، 
ونحن ننفي ما يقال عن وجود تحالفات بين المؤتمر وأنصار الله 
أو مع حزب التجمع اليمني لإلصالح، وهذا غير صحيح، ولسنا 
مستعدين لرفع بندقيتنا ضد أي مواطن يمني، ولم نرفعها من 
قبل ولن ترفع من بعد ولن ترفع إالَّ على أعداء اليمن وليس على 
أخوتنا وأبنائنا وآبائنا، وموقفنا إزاء ما  يحدث بين المتحاربين 
في الساحة (الحوثيين واالصالح) هو موقف الناصح لهما بوقف 

االعمال القتالية ووقف اطالق النار والعودة للحوار واالحتكام 
لمنطق العقل.

وقال: «نحن في المؤتمر لن نتمترس مع أحد ولن يستطيعوا 
أن يجرونا لمعركتهم الفاشلة، فالمنتصر والخاسر في هذه 

المعركة كالهما خاسران».
وأضاف: "كانوا يعتقدون أنه بخروج المؤتمر من السلطة  
سينتهي ولكن المؤتمر الشعبي العام ازداد قوة وثباتًا 

وجماهيرية، وما هذا الحضور والحشد الجماهيري الواسع 
إالَّ داللة على ما نقول، كون المؤتمر هو أقرب األحزاب 

للشعب".
ونوه الخوالني إلى أن المؤتمر يمد يده للجميع من 
أجل اليمن ومن اجل ان تلتئم الجراح ووقف نزيف الدم 

ومن أجل ان نبني اليمن الحديث، ولكن يبدو من خالل االحداث 
بأن البعض اليزال في حالة سبات واليزال بحاجة للوقت.
وأشاد الخوالني في ختام كلمته بالحضور الكبير والحشد 
الجماهيري الذي فاق كل التوقعات وبجهود  قيادات 

وقواعد المؤتمر وخصوصًا الشباب  ومن خالل 
الــحــضــور لــلــقــيــادات والــقــواعــد النسائية 

ولقيادة الدائرتين.
مــن جانبه أكــد األســتــاذ حمود محمد 
النقيب- رئيس المؤتمر الشعبي العام 
(١٨).. عضو اللجنة الدائمة،   بالدائرة الـ
أن نهج المؤتمر الشعبي الــعــام هو 
الوسطية واالعتدال والتسامح واالخوة 

والعمل والبناء والتنمية واألمــن واالستقرار 
ــتــداول السلمي  والعدالة والديمقراطية وال

للسلطة عبر االنتخابات وصناديق االقتراع، وأن  المؤتمر ينبذ 
العنف والتطرف والمذهبية وأعمال التخريب وثقافة الحقد 

والكراهية.
هــذا وتخلل فــقــرات األمسية أناشيد وتــواشــيــح دينية 
ومحاضرة للدكتور أحمد العجل عن دالالت ومعاني غزوة 

بدر الكبرى.

الخوالني: ثبات وصمود أعضاء وأنصار المؤتمر وحكمة الزعيم أفشلت رهانات المتآمرين 
النقيب: علينا التمسك بالوسطية واالعتدال ونبذ العنف والتطرف واالرهاب

مؤتمر وتحالف مأرب يطالبون الضرب بيد من 
حديد ضد من يخرب أبراج الكهرباء

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف  
الوطني بمحافظة مــأرب، ومنظمات المجتمع 
المدني بالمحافظة، أمسية رمضانية بحضور قيادات 
ــوادر وأنصار المؤتمر والتحالف بالمحافظة. ورفع  وك
المشاركون في األمسية التهاني والتبريكات للرئيس 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية.. النائب األول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والزعيم علي عبدالله صالح- 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية . 
وبارك الحاضرون قرارات رئيس الجمهورية التوجيهية 
للحكومة بشأن ترشيد االنفاق ووقف العبث بالمال العام، 
داعين جميع أبناء الوطن لالصطفاف الوطني والوقوف مع 
القيادة السياسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهو الحل 

الوحيد للخروج بالبالد من األزمة التي تعيشها .
واستنكر المشاركون في األمسية بشدة عمليات اإلقصاء 
والتهميش التي يتعرض لها أعضاء وأنــصــار المؤتمر 
الشعبي العام من مناصبهم اإلدارية، مطالبين جميع القوى 
السياسية إجراء مصالحة وطنية وتدارس للظروف التي 
يمر بها الوطن من أجل إنجاح المرحلة القادمة والسير 
بالوطن إلــى بر األمــان وتغليب المصلحة العليا للوطن 

والتمسك بالحوار بدًال عن العنف والقتل.

داعين األطــراف المتصارعة إلــى التعقل ووقــف قتل 
النفس المحرمة، مستنكرين جميع األعمال التي تخل 
باألمن واالستقرار وتضر باالقتصاد من اختطاف وتقطع 
وتخريب للمصالح العامة من أبراج كهرباء وأنابيب نفط، 
مطالبين الدولة بالضرب بيد من حديد ضد كل من يقوم 

بهذه األعمال حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
كما استنكر المشاركون في األمسية استهداف أفراد 
القوات المسلحة من قبل الجماعات اإلرهابية، وطالبوا 

بمالحقة العناصر االرهابية والقضاء عليهم.
مشددين على ضرورة قيام الحكومة بتوفير المشتقات 
النفطية للمواطن وإغالق الطريق أمام المحتكرين الذين 
يقومون ببيعه في السوق السوداء، ودعوا المكلفين بدفع 
زكاتهم للدولة باعتبارها الركن الثالث من أركان اإلسالم 
وتعتبر من أهــم الــمــوارد لتمويل المشاريع التنموية 

للمحافظة.
وطالب المجتمعون بضرورة إشــراك جميع مديريات 
المحافظة في عائدات التنمية وإشراك المجالس المحلية 
بالمحافظة والمديريات في ذلــك والعمل على سرعة 
اســتــكــمــال ربـــط الــكــهــربــاء الــغــازيــة لجميع مــديــريــات 

المحافظة.

مؤتمريات ذمار يطالبن بتوفير المشتقات النفطية والكهرباء

ذمار- عبدالباري عبدالرزاق 

نظم القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار سلسلة من  
األمسيات  الرمضانية في إطار البرنامج التنظيمي لشهر رمضان حيث 
شهدت الدائرة ١٩٥ بمديرية ذمار أمسية رمضانية بمقر القطاع النسوي بفرع 
المحافظة بحضور األخ /عبده على سيالن وكيل المحافظة المساعد واألخت / إيمان 
النشيري رئيسة القطاع بالمحافظة واألخت / نادية العنسي رئيسة القطاع بالدائرة.

وناقشت المشاركات في األمسية مستوى األداء التنظيمي والتحديات الماثلة  أمامه 
في ظل األوضاع السياسية التي يمر بها الوطن واالختالالت األمنية التي ضاعفت من 

معاناة المواطنين وصوال إلى انعدام الخدمات األساسية .
وطالبت المشاركات في األمسية الرمضانية حكومة الوفاق بسرعة تلبية احتياجات 

المواطنين وتوفير المشتقات النفطية والكهرباء ..كما طالبن بضرورة االصطفاف 
الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة اإلرهاب والتطرف وخطره على حاضر 

ومستقبل اليمن.
ورفعن مؤتمريات مديرية ذمــار في األمسية الرمضانية أسمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي بمناسبة السابع 

عشر من يوليو يوم انتخابه رئيسًا عام ١٩٧٨م .
مشيدات بما حققه خالل ثالثة عقود من منجزات عمالقة وعظيمة ، ليبقى يوم 
ال١٧ من يوليو تاريخًا لميالد شعب انتقلت فيه اليمن من مربع الصراع واالنقسام 

إلى مربع البناء والتقدم  والتنمية والوحدة .
وشددت المشاركات في األمسية على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتفويت 

الفرصة على كل من يسعى الى عرقلتها بتفجير صراعات في البالد عبثية.

مؤتمر صعدة يبارك الدعوة 
إلى مصالحة وطنية

نظمت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة امسية  
رمضانية، األسبوع الماضي، برئاسة الشيخ/ احمد حسن بخاش 
رئيس الفرع وبحضور الشيخ/ حسن محمد مقيت والشيخ/ سنان 
روكان عضوا اللجنة الدائمة الرئيسية وقيادة المؤتمر بالمحافظة 
ورئيس فرع المؤتمر بالكلية ورؤساء فروع المؤتمر في المديريات 

والدوائر.
وفي االجتماع ألقى الشيخ احمد حسن بخاش رئيس الفرع كلمة 
نقل في مستهلها تهاني وتحيات الزعيم /علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر والمشير/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب 
االول االمين العام  العضاء وانصار المؤتمر والتحالف ولكافة ابناء 

محافظة صعدة بمناسبة  شهر رمضان المبارك ..
وتطرق رئيس الفرع في كلمته الى التطورات السياسية التي 
تشهدها الساحة الوطنية والتحديات التي تواجهها بالدنا في 
هذه المرحلة.. مؤكدًا حرص المؤتمر الشعبي العام على تجاوز 
هذه التداعيات   الخطيرة من خالل دعوته كل القوى الى 
اصطفاف وطني ومصالحة وطنية شاملة لتنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار..
داعيًا أعضاء وانصار المؤتمر الى تظافر الجهود والوقوف 

صفًا واحدًا في هذه المرحلة الصعبة..
واستعرض رئيس الفرع االنشطة التنظيمية للمؤتمر 
في المحافظة وما تم  تحقيقه من نتائج للنصف 

االول من العام الجاري ٢٠١٤م.
وفي االمسية تم االستماع الى العديد 
من اآلراء والمقترحات والمداخالت 
المهمة، عبر المتحدثون فيها 
على اهمية الــدور الذي 
يضطلع بــه المؤتمر 
وحـــرصـــه عــلــى امــن 
ــبــالد..  واســتــقــرار ال
ـــن دعـــــوة  ـــي ـــارك ـــب م
المؤتمر الى المصالحة 
الوطنية  من اجل اخراج 
البالد من االزمــة الراهنة.. 
وثمن الجميع جهود رئيس 
الــفــرع مــن اجــل تفعيل العمل 
ــأوضــاع  التنظيمي واالهــتــمــام ب

الفروع بالمديريات..

في أبشع جريمة ترتكب بالبزة العسكريةمؤتمر مناخة يدين اختطاف الشيخ الصلول

قيادات بالشرطة الراجلة تختطف قياديين بالمؤتمر من العاصمة وتعتدي عليهم بوحشية
دان الــمــؤتــمــر  

الشعبي الــعــام 
بمديرية مناخة محافظة 
صنعاء، جريمة اختطاف 
ــخ يــحــيــى محسن  ــشــي ال
الصلول من قبل مسلحين 
مجهولين من أمام منزله، 

األسبوع الماضي.
واستنكر القيادي في 
المؤتمر الشعبي العام- 
رئــيــس لــجــنــة الــخــدمــات 
بــالــمــجــلــس الــمــحــلــي في 
المديرية الشيخ عبدالله 

محمد مــرشــد، عملية اختطاف الشيخ الصلول 
من أمام منزله في مدينة مناخة من قبل عصابة 

مسلحة.
مؤكدًا أن الشيخ يحيى الصلول من الوجاهات 
االجتماعية التي لها بصمات مرموقة على مختلف 

الصعد في منطقة حــراز.. 
واعتبر هذه الحادثة سابقة 
خطيرة واألولــى من نوعها 

في المنطقة.
وأشار القيادي المؤتمري 
إلى أن مصير الشيخ الصلول 
لم يعرف حتى اللحظة وإلى 
أين تم اختطافه، واألسباب 
الــتــي تــجــعــل مـــن جريمة 
االختطاف طريقة وأسلوبًا 
«لــلــجــبــنــاء» فــي الــلــجــوء إلــى 
مثل هذه األعمال المسيئة 
ألخــــالق وقــيــم المجتمع 

اليمني النبيلة التي ترفض مثل هذه األساليب.
مطالبًا أبناء منطقة حــراز بالتكاتف من أجل 
مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.. داعيًا أجهزة 
األمن إلى تحمل مسؤولياتها في تعقب الخاطفين 

واإلفراج عن الشيخ يحيى محسن الصلول.

المحويت- سعد الحفاشي

دانــت قيادة فــرع المؤتمر الشعبي العام والقطاع  
الشبابي للمؤتمر بمحافظة المحويت االعتداء الذي 
تعرض له القيادي المؤتمري احمد مطهر العليي- عضو اللجنة 
الدائمة.. عضو قيادة المؤتمر بفرع كلية التربية بالمحويت، 
وشقيقاه من قبل أفراد من الشرطة الراجلة يقودها المساعد 

رياض ابالن في"باب السالم" بحي باب اليمن بالعاصمة صنعاء.
وحمل بيان صادر عن مؤتمر المحويت وقيادة القطاع الشبابي 
والطالبي، وزارة الداخلية وأمن شرطة العاصمة المسؤولية 
الكاملة وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم 

الرادع.
وأكد البيان ان ماتعرض له القيادي المؤتمري العليي وشقيقاه 
من اعتداء سافر من قبل افراد من الشرطة الراجلة والذين وجدوا 
لحماية الناس ومن أجل استتباب األمن وليس لالعتداء عليهم 
وترويعهم.. موضحًا أن هذا االعتداء يندرج ضمن االستهداف 
الممنهج الذي تتعرض له قيادات وكــوادر المؤتمر الشعبي 

العام وناشطوه من قبل تلكم القوى العدائية المتطرفة التي 
ُجندت في قطاعات الشرطة واألمن ليس من اجل حفظ االمن 
واالستقرار وإنما لتنفيذ أعمال عدوانية تخدم غايات حزبية 

حاقدة من اطراف وتكتالت معروفة في البالد.
وطالب بسرعة التحقيق في االعتداء على القيادي المؤتمري 
العليي وشقيقيه واللذين مازاال يتلقيان العالج في المستشفى 
ات  وهما في حالة خطيرة، وضرورة االسراع في اتخاذ اإلجراء

القانونية، وإحالة المتورطين في الحادث للمحاسبة .
وكان أفراد من الشرطة الراجلة قاموا باقتياد القيادي المؤتمري 
وشقيقيه بالقوة من حي باب السالم إلى مكان مجهول وتقييدهم 
بالكلبشات الحديدية ثم االعتداء عليهم بالضرب بأعقاب 
البنادق والعصي الخشبية بوحشية، ما أدى إلى أصابة القيادي 
العليي بحالة إغماء وتعرضه لعدة كسور في أنحاء مختلفة من 
جسمه. واثر ذلك تدخل افراد شرطة قسم اللقية بعد تلقيهم 
بالغًا ممن كانوا موجودين في مكان الحادث، وهرعوا النقاذ 

المذكورين وإسعافهم إلى مستشفى الثورة العام.

المؤتمر يعزي الدكتور نجيب غالب 
وكافة آل غالب بوفاة والده

بعثت االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة  
الــى الدكتور نجيب غــالب وكافة آل غــالب في وفــاة المغفور له 
بإذن الله والده الذي انتفل الى رحمة الله. واعربت األمانة العامة عن اصدق 
التعازي والمواساة لهذا المصاب االليم.. سائلة المولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا اليه راجعون.. 
وكان قطاع الفكر والثقافة واإلعالم في المؤتمر الشعبي العام، قد نقل 
تعازي إعالميي المؤتمر والعاملين في وسائل اعالمه، إلى الزميل نجيب غالب 

بهذا المصاب.. 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 

جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
يذكر أن والد الكاتب والمحلل السياسي نجيب غالب- رئيس مركز الجزيرة 
العربية للدراسات، الخميس، قد شيع جثمانه، بعد صالة الظهر بجامع 

التوحيد بالعاصمة صنعاء.


