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كتلة صنعاء البرلمانية تشدد على الحوار لتجاوز األزمة
> وقفت كتلة صنعاء البرلمانية األربعاء الماضي أمام 
المستجدات الراهنة وما ي��دور على الساحة من مشاهد 

سياسية.
وطالب محمد الحاوري - رئيس فرع المؤتمر رئيس الكتلة- 
بضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مكاسب الوطن 

ومنجزاته.

من جانبهم أكد أعضاء الكتلة على حرصهم واستعدادهم 
للقيام بواجبهم الوطني فيما يخدم مصلحة البالد والحفاظ 

على األمن واالستقرار..
داعين كافة القوى السياسية الى تغليب نهج الحوار على 
التمرس وراء المواقف العقيمة.. مشيرين إلى أن ما تشهده 

البالد ال يمكن أن تتجاوزه ما لم يكن الحوار وسيلته لذلك.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

ندعو عقالء المشترك إلى التحرك لوقف دعاة الفتنة
في اللقاء الموسع ألحزاب التحالف بالضالع:

محمد الشعيبي

عقد في مديرية دمت محافظة الضالع   
الخميس الماضي لقاء مؤتمري موسع 
حضره عدد كبير من قيادات المؤتمر وأحزاب 
التحالف والشخصيات االجتماعية والمشائخ 
واالع��ي��ان، ت��رأس اللقاء محافظ الضالع 
علي قاسم طالب وبحضور مثنى المنتصر 
المسؤول السياسي لفرع المؤتمر بالمحافظة 
وسعد الجهراني مدير عام المديرية، وناصر 
العودي رئيس فرع المؤتمر بالمديرية، وفي 
اللقاء تحدث المحافظ الى الحاضرين مؤكدًا 
على األهمية التاريخية لمبادرة فخامة رئيس 
الجمهورية بالدعوة ال��ى ال��ح��وار الوطني 
الجاد .. مشيرًا الى أن المؤتمر الشعبي العام 
ورئيسه قدم ويقدم التنازالت لمصلحة الوطن 
باستمرار وأن على اآلخرين أن يكونوا عند 
مستوى الحدث وأن يضعوا الوطن  نصب 
أعينهم، وان حرية التعبير بالرأي والتظاهر 
مكفولة دستوريًا، وتمارس بطرق سلمية 

مشروعة.
 وأك��د المحافظ أن ال��ق��ي��ادة السياسية 
حريصة على دماء الناس ومصالحهم وأمن 
واستقرار الوطن، وأضاف: علينا أن نستفيد 
من عبر التاريخ وما يحدث في وطننا  العربي، 
وسائل  يحمل  الجديد ص��ار  ر  فاالستعما
وعناوين وطرقًا جديدة ولكنه في المحصلة 

استعمار لألوطان وللكرامة واالنسانية.
وقال: إن المرحلة دقيقة وحساسة وسيصمد 
فيها الرجال الوطنيون الصادقون مع اهلل 
والوطن وسيحملون أرواحهم على أكفهم 
في سبيل الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه 
واستقراره، وأما االنتهازيون فسوف يسقطون 
كتساقط أوراق الشجر في الخريف. وتطرق 
المحافظ الى الدور الوطني والنضالي ألبناء 
محافظة الضالع في كل المراحل والتي تعتبر 

دمت إحدى مديرياتها التي كان ألبنائها دور 
مشرف وتضحيات مع الوطن والوحدة اليمنية 

المباركة.
 وفي اللقاء الشيخ مثنى محسن المنتصر 
عضو اللجنة الدائمة المسؤول السياسي 
لفرع المؤتمر بالمحافظة أكد على أن النضال 
السلمي والتغيير الديمقراطي ال يأتي عبر 
الفوضى والتخريب بل عبر الوسائل السلمية 
المشروعة وصناديق االقتراع.. متطرقًا الى 
االشاعات والدعايات االعالمية المغرضة والتي 
تسببت في إشاعة البغضاء بين أبناء الوطن 

الواحد.
 ودعا عقالء المشترك والشخصيات الوطنية 
الى جعل مصالح الوطن فوق كل المصالح 
نافيًا إشاعة استقالته من عضوية المؤتمر.. 

وأنه كالم كاذب ال أساس له من الصحة..
وقال المشاركون في االجتماع: نحن أبناء 
مديرية دمت من مختلف شرائح المجتمع 
من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني والمنظمات الجماهيرية والفعاليات 

الوطنية تابعنا ونتابع ما 
يجري من تطورات على 

الساحة اليمنية.
معربين في بيان صادر 
عن االجتماع عن أسفهم 
الشديد حيال ما نالحظه 
من تعنت ال معنى له سوى 
النوايا المبيتة لإلضرار 
نًا  وإنسا أرض���ًا  ليمن  با

ووحدًة.
وق��ال��وا: نعلن تأييدنا 
صًا  حر ء  لعلما ا قف  لمو
وخوفًا على بلدنا وشعبنا من التمزق والشتات 
في حال استمرار لغة الصمت وعدم تقديم 
المصلحة العليا للوطن على المصالح الذاتية، 
كما أننا نؤيد دع��وة فخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح المتجددة للحوار بما يجنب 
الوطن أي مكروه، وبما من شأنه حل كل 
المعوقات خطوة خطوة مؤكدين ثقتنا بأن 
اليمنيين لن  يحيدوا عن قول الرسول صلى 
اهلل عليه وآله وسلم فيهم أنهم أهل الحكمة 
واإليمان، وعلينا أن نتعظ ونستفيد مما يدور 
في محيطنا العربي وأن ال نركب موجات 
اآلخرين، فاليمن أرضًا وإنسانًا لها خصوصيتها 
وطابعها الذي يستحيل معه تقليد اآلخرين، بل 
ان ما يزيد الطين بلة هو الظرف االقتصادي 
الذي يمكن أن يستغل كورقة ضد اليمن من 
قبل أعدائه.. مجددين دعوتهم كل أبناء اليمن 
العقالء الى الحرص على اليمن ووحدته وأمنه 
واستقراره والعمل بكل الوسائل الممكنة من 
أجل التئام طاولة الحوار بما يكفل أن تكون 
اليمن هي الرابح األكبر وليس األف��راد أو 

األعداء.
مناشدين علماء األمة أن يكونوا البلسم الذي 
يداوي الجراح والمرجع الذي يجد المتخاصمون 

عنده االنصاف دون انحياز أو محاباة.

أشاد بمواقف األجهزة األمنية:

مؤتمر حضرموت يستنكر أعمال بالطجة المشترك ويطالب القبض عليهم
 المكال - صالح العجيلي

استنكرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة  
حضرموت الساحل كل أعمال الشغب والفوضى 
والتخريب وإشاعة ثقافة الكراهية والحقد بين أبناء 
الوطن الواحد.. داعية األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني والشخصيات االجتماعية والقبلية وكافة شرائح 
المجتمع إلى إدانة هذه األعمال ورفضها والمؤدية إلى قطع 
الطرقات وتعطيل حياة الناس وإشعال الحرائق بين البيوت 
وفي األحياء واألزقة مما يتسبب في أذية المواطنين وتعكير 
حياتهم واإلضرار بالمنظر الجمالي لمدن المحافظة ، كما عطلت 
هذه األعمال الفوضوية سير الحياة االجتماعية وأدت إلى إشاعة 
الخوف وترهيب الناس ، وأهابت بالسلطة المحلية وأجهزة األمن 
بضرورة الحفاظ على األمن واالستقرار والسلم االجتماعي 
واالحتكام إلى القانون وردع المخربين والمتطاولين والذين 
يشيعون روح الفوضى بزجرهم والقبض عليهم  وتقديمهم 

للعدالة .
كما دعت قيادة المؤتمر في اجتماع لها األربعاء الماضي مع 
كوادر الدائرتين »141-142«  والقيادات النسوية برئاسة 
األخ عوض عبداهلل حاتم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بحضرموت »الساحل« كافة األحزاب والمنظمات والمتظاهرين 
لالحتكام إلى لغة العقل واالستجابة لدعوة الحوار والنقاش 
والبحث عن الحلول التي تجنب بالدنا  الوقوع في الكوارث، 
وعدم اإلصغاء إلى الخارج الذين يحاولون النيل من بالدنا 
ونظامنا الجمهوري وتجربتنا الديمقراطية ، ورحبت القيادة 
بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي دعا فيها من أكثر من 
منبر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتشكل من كافة األطراف 

لتدير عملية الحوار وتهيئ لمناخ وجو ايجابي تتم فيه مناقشة 
جميع قضايا الوطن والمستجدات على الساحة الدولية والعربية 

والمحلية.
وطالبت في بيان لها صادر عن االجتماع بضرورة انتظام 
الدراسة في مدارسنا وجامعاتنا وان تكون المدارس منبرا للعلم 
والتحصيل الدراسي ال يجوز استغاللها في أي أعمال سياسية 
أو حزبية وان ما يحصل من بعض الجهات من الدفع بالطالب 
واألطفال نحو الشارع وإجبارهم على ترك مقاعد الدراسة 
ر وهو تصرف غير أنساني  يعتبر جريمة في حق الطالب الُقصًّ
ومرفوض ويدفع بالبالد والمحافظة إلى دوامة العنف ويزعزع 
األمن االستقرار والسلم االجتماعي، األمر الذي يتطلب حشد 

المواقف لتجنيب بالدنا ومحافظتنا كل ما يضر باستقرارها .
وأشاد المجتمعون بموقف المؤسسات األمنية التي عملت 

على ضبط نفسها واالحتكام إلى لغة العقل في أكثر من موقف 
وتجنب االحتكاك بالمتظاهرين وأنهم تحملوا فوق طاقاتهم، 
وطالبوا بالوقوف مع هذه األجهزة وتأييدها وتعزيزها بالوحدات 
والتعزيزات المالية لتقوم بعملها على أكمل وجه كما طالبوها 
ببذل مزيد من الجهد وضبط النفس وتطبيق القانون على 

الجميع دون استثناء .
كان االجتماع قد أشاد بمواقف  األخ / سالم احمد الخنبشي- 
محافظ حضرموت السابق الوطنية وثنموا التنسيق والتواصل 
الذي ساد بين األخ المحافظ وقيادة المؤتمر والسلطة المحلية 
والذي ادى إلى تجنيب المحافظة  كثيرًا من األحداث وبما يخدم 
مصلحة المحافظة ومواطنيها ، كما شكروا ما قدمه من جهود 
وما بذله خالل توليه قيادة المحافظة من تفاعل مع متطلبات 
الوطن والمواطنين والحفاظ على األمن واالستقرار، متمنين له 

التوفيق في مهامه المقبلة .

الدائرة التربوية تحذر من الزج بالطالب في أعمال الشغب
طالبت الدائرة التربوية بالمؤتمر الشعبي العام، القيادات التنفيذية والتربوية   

بالمحافظات باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المنقطعين أو المتغيبين سواًء من 
الطالب أو المدرسين أو اإلداريين.

مشيرة إلى أن هناك عناصر ممن ال يهمها مستقبل الطالب ورفع مستواهم وتحصيلهم 
العلمي والمعرفي، تسعى جاهدًة للزج بالطالب في اعتصامات ومسيرات وتوقيف الدراسة 

في بعض المدارس.
وأكد بيان صادر عن الدائرة التربوية على ضرورة النزوالت الميدانية لزيارة المدارس 

ومتابعة األداء التربوي عن كثب وإلقاء الكلمات التوعوية على الطالب والمدرسين.
داعيًة في بيانها كافة المعلمين إلى أن يكونوا قدوة في رسالتهم السامية لتنمية الوالء 

الوطني لدى الطالب واالنضباط المهني.
 كما شددت على تفعيل دور مجالس اآلباء واألمهات في مختلف المدارس، باعتبار ذلك 

رديفًا أساسيًا ومهمًا لدور وزارة التربية والتعليم.

الهدار يُحمِّل المشترك مسؤولية إطالق 
النار على المتظاهرين بالبيضاء

البيضاء -محمدصالح المشخر

أكد األخ عمر محسن الهدار نائب رئيس  
فرع المؤتمر الشعبي العام بالبيضاء انه 
ال صحة تمامًا لما تناقلته مواقع المشترك 
من أكاذيب.  وقال الهدار لقد حرص المؤتمر وقيادة 
المحافظة على تسيير المهرجان يوم الخميس بصورة 
سلمية وبعيدا عن أية مشادات أو احتكاكات قد تتسبب 
في إسالة أية قطرة دم من أبناء المحافظة.. وهذا 

يأتي انطالقًا من المسئولية الوطنية والدينية.
وحمل الهدار أحزاب المشترك مسؤولية إطالق 

النار على المتظاهرين يوم الخميس واستهجن 
محاولة تلك األحزاب استثمار دماء األبرياء بعيدًا عن 
التصنيف الحزبي.  مشيرًا إلى ان المؤتمر ظل يمنع 
أنصاره طيلة األيام الماضية من الخروج في مسيرات 
للتعبير عن رأيهم خشية االحتكاكات والمصادمات 

بين أبناء المحافظة. 
مؤكدا أن قيادة المحافظة ممثلة باألخ محمد ناصر 
العامري قد شكلت لجنة للتحقيق وان الجهات األمنية 
تقوم اآلن بمالحقة وتعقب الجناة من أي طرف كانوا 

لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

مؤتمر عمران يؤكد على ضرورة تكاتف 
الجهود لمواجهة التحديات الراهنة

عمران - محمد الموهبي 
>أكد محافظ عمران -رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة كهالن أب��و ش��وارب على 
أهمية النهوض بالمسئوليات والمهام 
لراهنة  ا لمرحلة  ا خ��الل  لتنظيمية  ا
واعتماد مبدأ الشفافية والمصداقية 
في التعامل على مستوى التكوينات 
التنظيمية من عناصر وقيادات رجالية 

وشبابية ونسائية.
ودع��ا اب��و ش���وارب ف��ي كلمته التي 
ألقاها في االجتماع التنظيمي الموسع 
ال��ذي انعقد بمقر المؤتمر الشعبي 
العام بحضور رؤساء وأعضاء وقيادات 
الفروع بالمديريات وأعضاء وقيادات 
فرع المحافظة وعدد من الشخصيات 
االجتماعية- دعا أعضاء المؤتمر الى 
مزيد من الحراك في أوساط الجماهير 
وتلمس همومهم ترجمة لما تضمنه 
رئيس  لفخامة  االنتخابي  لبرنامج  ا
الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي 
العام على الواقع في الميدان التنموي 

على مستوى المدن واالرياف.
منوهًا الى ض��رورة توحيد الصفوف 
وتكاتف جهود ابناء المحافظة رجااًل 
ونساًء والقيام بالواجب الديني والوطني 
تجاه األزم��ة السياسية التي يشهدها 
الوطن، الناجمة عن الخالفات الحزبية 
والمخططات الساعية الى تمزيق الوطن 
واالنقالب على الشرعية الدستورية 

والعودة بعجلة التاريخ الى الوراء.
مشيرًا الى انه خالل االي��ام القليلة 
الماضية تم اعتماد ثالثة اآلف درجة 
وظيفية بما يعادل 50% من المتقدمين 
لخدمة  ا ف��ي  لمسجلين  وا للتوظيف 
المدنية واعتماد )38( ألف حالة من 
ح��االت الضمان االجتماعي التي تم 
مسحها اضافة الى اعتماد ستة معاهد 
فنية ومهنية و50 منحة دراسية ألبناء 
المحافظة للدراسة في الخارج، وكذا 
اع��ت��م��اد ع��دد م��ن م��ش��اري��ع ال��س��دود 
والطرقات بناًء على توجيهات فخامة 

رئيس الجمهورية.

ل��ن��واب  ا م��ن جانبه عضو مجلس 
صغير حمود عزيز اشار الى المخاطر 
والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن وتلكؤ 
احزاب اللقاء المشترك ورفضها المطلق 
لجمهورية  ا رئيس  مة  فخا درة  لمبا
الداعية الى الحوار الوطني واالصالحات 
السياسية والشراكة الفاعلة في قيادة 
الوطن واخراجه من األزمات السياسية 
المفتعلة والمطالب الرخيصة الداعية 
الى اثارة الفتنة وتمزيق وحدة الصف 

الوطني.
الى ذلك اوضح وكيل المحافظة صالح 
عبداهلل ابو عوجاء ع��ددًا من المؤشرات 
االيجابية التي عكست تفاعل وتفاني 
جهود قيادات وعناصر المؤتمر بمحافظة 
عمران خالل االنتخابات الماضية منوهًا 
الى أهمية تنسيق الجهود بين القيادات 
التنظيمية والمكاتب التنفيذية واعضاء 
السلطة المحلية بالمحافظة ومشاركتها 
في تحمل المسئوليات التنموية في اطار 
اللوائح المنظمة لذلك بعيدًا عن العشوائية 
واالستهتار والهروب من هذه المسئوليات 

تحت مبررات واهية وغير أمينة.
وفي االجتماع استعرض رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران 
-عضو مجلس النواب الشيخ عبداهلل بن 
عبداهلل بدرالدين جملة من الموضوعات 
المتعلقة بالمؤشرات التنظيمية وخطوط 
العمل المستقبلية لتنفيذ األنشطة على 
كافة المستويات واالصعدة التنظيمية 
واالقتصادية والفكرية والشبابية وما 
يقع على كاهل عناصر المؤتمر وقياداته 
من أدوار عظيمة تتعلق بدعم توجهات 
الحكومة وسياستها في حماية وخدمة 
المواطن على طريق تحقيق وانجاز 

مشاريع التنمية الشاملة. 
مشيرًا الى ان القضية اليوم ليست 
قضية حزبية وانما قضية وطنية ويجب 
على الجميع الوقوف صفًا واحدًا إلفشال 
هذا التآمر والمخطط ال��ذي يتعرض 
له الوطن وحماية المنجزات والوحدة 
الوطنية المباركة والتمسك بالثوابت 

الوطنية.

۹ كهالن
۹ طالب

۹ بن عزيز۹ بدر الدين

قاسم طالب:

 االنتهازيون 
يتساقطون في 
المراحل الدقيقة

الشيخ مثنى المنتصر: 

التغيير ال يأتي عبر 
الفوضى والتخريب

اللقاء الموسع بمديرية شعوب يدعو المشترك لالستجابة لدعوة الحوار
سلطان قطران

دعا اللقاء الموسع للهيئتين البرلمانية والشوروية والفعاليات السياسية   
بمديرية شعوب بأمانة العاصمة احزاب اللقاء المشترك الى االستجابة 
للحوار الوطني الذي دعا اليه فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية لتجنيب الوطن االنزالق في أتون أزمة وطنية تهدد األمن واالستقرار 

والسكينة.
وأكد المشاركون في االجتماع الذي عقد مساء أمس االحد على ضرورة تغليب 
المصلحة العليا للوطن والعمل على ترسيخ دعائم االمن واالستقرار بعيدًا عن 
المكايدة السياسية التي التجلب إال الدمار.. وقالوا ان الطريق الوحيد للوصول 
الى السلطة هو صندوق االقتراع وليس العنف والفوضى واالنقالب على الدستور 
والقانون وفرض سياسة الفوضى الخالقة التي يسعى أعداء الوطن إليها بطرق غير 

مشروعة. وأكد االجتماع الموسع الذي حضره عدد كبير من اعضاء مجلسي النواب 
والشورى ومديري عموم المديريات والشخصيات االجتماعية ومنظمات المجتمع 
المدني دعمهم الكامل لموقف فخامة الرئيس الحريص على الحوار لتقريب وجهات 
النظر بين كافة االطراف وحرص فخامته على ترسيخ دعائم االمن واالستقرار 

والوحدة والجمهورية.
مشيدًا بدور العلماء ومبادرتهم االخيرة التي وافق عليها فخامة الرئيس بهدف 
حقن الدماء وتجنيب الوطن الكوارث التي يريد البعض ادخاله فيها وما سيترتب 

عليها من دمار يأكل األخضر واليابس.
ودعا االجتماع كافة افراد المجتمع للوقوف ضد دعاة الفتنة والتخريب واالستماع 
لصوت العقل والحكمة بداًل من االنجرار لألصوات النشاز التي تدق طبول الحرب 

لتمزيق الوطن.


