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في أمسية رمضانية بالحداء

مؤتمر ذمار يؤكد تلقي أحزاب المشترك 
أموااًل من الخارج لتخريب اليمن

أك��د الشيخ   
حسن محمد 
ع��ب��دال��رزاق رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة ذمار 
تلقي قيادات أحزاب 
المشترك دعمًا ماليًا 
وم��ع��ن��وي��ًا م��ن دول 
خ��ارج��ي��ة الخ��ت��اق 
األزم���������ات ون��ش��ر 
الفوضى في الباد 
بغية ال��وص��ول إلى 
السلطة بطريقة غير 

دستورية.
وف�����ي االم��س��ي��ة 

ال���م���ق���ام���ة م��س��اء 
الخميس، اش��ار رئيس 

مؤتمر ذمار الى أن أحزاب المشترك وحينما 
عجزت عن كسب ثقة الشعب لجأت إلى 
إلى  للوصول  الشرعية  غير  األساليب 
السلطة. ساعية بكل الوسائل إلى جر 
الوطن إلى الحالة التي نعيشها اليوم من 
زعزعة األمن واالستقرار واالعتداء على 
المصالح العامة والخاصة وتعطيل البنية 
التحتية وقتل النفس التي حرمها اهلل 
وأكبرها االعتداء على بيوت اهلل وقتل 
النفس في جامع النهدين في أول جمعة 

رجب.
من جهته استطرد مدير عام المديرية 
رئيس المجلس المحلي في كلمته حول 
ما يدور على الساحة من أحداث، موضحًا 
األسباب المباشرة لألزمة في الباد والتي 
افتعلتها أحزاب المشترك، داعيًا المواطنين 
إلى التكاتف وتوحيد الصف لمواجهة دعاة 

الفتنة والتخريب.
إلى ذلك تناول الشيخ علي أحمد الزيادي 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 
)200( الدور الرائد للرئيس علي عبداهلل 

صالح منذ توليه مقاليد 
الحكم. داعيًا الجميع 
على مواصلة الجهود 
ف��ي دع���م الشرعية 
ال���دس���ت���وري���ة بكل 
الوسائل والوقف بحزم 

وقوة ضد االنقابيين.
الصعيد  وعلى ذات 
ت�����ط�����رق ال���ش���ي���خ 
سي  لقو ا لحميد  ا عبد
في كلمة إلى العراقيل 
ون��ق��ض ال��ع��ه��ود من 
قبل المشترك في كل 
االتفاقيات رغم تلبية 
الحكومة جميع المطالب 
ب��دع��م م���ادي خ��ارج��ي 
بغرض إجبار السلطة على 

الرضوخ لمطالبه غير المشروعة.
من جانب آخر قدم الشيخ ناجي القوسي 
النواب في كلمته شرحًا  عضو مجلس 
مفصًا عن االختاالت في الوظائف وتفشي 
الفساد المالي واإلداري في بعض الوزارات 
والمؤسسات الحكومية، والتي كان اللقاء 
المشترك هو السبب الرئيسي لها من خال 
عملية الدمج بعد الوحدة، وكذلك دمج 
المعاهد مع وزارة التربية والتعليم. متناواًل 
وضع المديرية قبل عام 1997م وكيف 
أصبحت اآلن. وكذا المشاريع التي أقيمت 
والمعتمدة لمديرية الحدأ وحصول المديرية 

على نصيب األسد من المشاريع المعمدة.
من جانبه شرح الشاب حسين سعد علي 
هادي في كلمته التي ألقاها عن شباب 
الحدأ دور شباب المديرية في مواصلة دعم 
الشرعية الدستورية. مستعرضًا الممارسات 
الامسئولة التي تقوم بها أحزاب اللقاء 
المشترك في زعزعة األم��ن واالستقرار 
والتحريض على تخريب المصالح العامة 

لغرض الوصول إلى السلطة.

مؤتمريو همدان يؤكدون تصديهم للخارجين على القانون

في أمسية رمضانية

أبناء عمران يستنكرون استفزازات اللواء 
)310( ويحذرون من إراقة الدماء

محافظ حجة يدشن األنشطة الرمضانية 
التي يقيمها المؤتمر الشعبي العام

نظم المجلس المحلي وفرع المؤتمر الشعبي العام بمحل   
الغيل وبني مونس في مديرية همدان محافظة صنعاء 
الجمعة أمسية رمضانية حضرها حشد كبير من المشائخ والوجهاء 
والشخصيات االجتماعية والشباب من أعضاء المؤتمر وفي المديرية 
همدان تم االحتفاء بسامة رئيس الجمهورية وتماثله للشفاء 
وخروجه من المستشفى بالمملكة العربية السعودية وقرب عودته 

الى الوطن.
وقد تخلل االمسية العديد من الكلمات من قبل عضو المجلس 
المحلي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام والشباب، باإلضافة 

الى محاضرة دينية توعوية وقصائد  .
وأعلن الجميع رفضهم وتصديهم الحازم ألي عمل خارج عن 
االجماع الوطني أو محاولة استخدام بعض العناصر مناطقهم 

لتنفيذ أي أعمال تخريبية مجددين دعمهم ووالءهم المطلق 
لفخامة رئيس الجمهورية.

كم حيوا المواقف البطولية التي يسطرها ابطال القوات المسلحة 
واألمن االشاوس للحفاظ على األمن واالستقرار وحماية الشرعية 
الدستورية والوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن 

واستقرار الوطن..

دان أبناء مديرية عمران االستفزازات   
والتجاوزات الامسئولة التي تقوم 
بها قيادة اللواء )310( المنشق عن الشرعية 

الدستورية.
ودع��وا أبناء محافظة عمران 
الشرفاء والمخلصين للوطن عامة 

وقيادة المحافظة والجهات 
المسئولة أن تقوم بدورها 
في الدفاع عن أمن واستقرار 

محافظة عمران وعدم إراقة 
الدماء- السمح اهلل- نتيجة تلك 

االستفزازات الامسئولة 
من قبل اللواء )310(.

وأك���د أب��ن��اء عمران 
في أمسية رمضانية 
أقيمت األح���د على 
ص���اب���ة م��وق��ف��ه��م 

الدستورية وت��م��س��ك��ه��م ب��ال��ش��رع��ي��ة 
والحب لفخامة رئيس الجمهورية ولوطنهم 

الحبيب.
كما أكد الحاضرون على ضرورة استمرار 
التجمعات ف��ي األم��س��ي��ات الرمضانية 

والمسيرات المؤيدة للشرعية الدستورية، 
رافعين شعار »التسامح واإلخاء«.

وناقشت األمسية توفير الخدمات األساسية 
للمواطنين أهمها المشتقات النفطية والغاز 

والكهرباء والمياه.
من جانبه أشار أمين عام المجلس المحلي 
إلى  المحلوس  بمحافظة عمران صالح 
وقوف قيادة المحافظة إلى جانب الشرعية 
ال��دس��ت��وري��ة وإل���ى ج��ان��ب المواطنين 
وتلمس خدماتهم. وأك��د على ضرورة 
تاحم الصفوف ووحدة الكلمة، ووجه 
قيادة فرع المؤتمر بمركز المحافظة 
ومديرية عمران بضرورة تفعيل 
بواجبهم  للقيام  دوره���م 
نحو الوطن والحزب.. 
موضحًا نوايا أحزاب 
اللقاء المشترك وما 
يظهرون من أحقاد 
دف��ي��ن��ة م���ن خ��ال 
تصرفاتهم الامسئولة 
تجاه الوطن والمواطنين 

للوصول إلى غاياتهم.

حجة: مراد شلي

ت��ح��ت ش��ع��ار   
»الوفاء للوطن 
وال����ق����ائ����د« دش���ن 
المهندس فريد أحمد 
حجة  محافظ  مجور 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
نشطة  أل ا  - لمحلي ا
ال��رم��ض��ان��ي��ة للعام 
1432ه��� / 2011م 
في الفعاليات التالية: 
الدينية،  »األنشطة 

 ، فية لثقا ا نشطة  أل ا
األنشطة الرياضية«.

حفل التدشين بُ��دء ب��آٍي من 
الذكر الحكيم تلى ذل��ك كلمًة 
للدكتور عبدالكريم نصار مسؤول 
دائ��رة االع��ام والفكر واالرش��اد 

بالمحافظة أكد فيها 
أن النسخة الخامسة 
لة  للبطو ة  ع��ش��ر
ستشهد ه��ذا العام 
تنافسًا متميزًا، ثم 
أل��ق��ى ال��م��ه��ن��دس 
فريد مجور محافظ 
ال��م��ح��اف��ظ��ة راع��ي 
ل��ب��ط��ول��ة كلمة  ا
ب  لشبا ا فيها  هنأ 
بالشهر الفضيل .. 
مؤكدًا حرص قيادة 
المحافظة والمؤتمر 
على  لعام  ا الشعبي 
إقامة هذه األنشطة الرمضانية 
لتنمية مواهب وقدرات الشباب ، 
وأهاب بالشباب االستفادة من هذه 

األنشطة.

لقاء رمضاني بمنطقة 
الوهط بلحج

ن����اق����ش ال���ل���ق���اء   
ال��رم��ض��ان��ي ال���ذي 
عقد مساء الجمعة بمنطقة 
ال���وه���ط ب��م��دي��ري��ة تبن 
محافظة لحج وضم رئيس 
المحلي  المجلس  وأعضاء 
عية  جتما ال ا ت  لشخصيا ا و
والثقافية ومنظمات المجتمع 
يا  لقضا ا ناقش  لمدني-  ا
التي  والهموم  والمشاكل 

تعاني منها المنطقة.
وأش��اد محافظ لحج أحمد 
ع��ب��داهلل المجيدي ب���األدوار 
المشرفة ألبناء منطقة الوهط وما تتمتع به المنطقة من 
تاريخ ثقافي وعلمي وأدب��ي ومستوى حضاري متقدم، 
وناقش في اللقاء احتياجاتهم من المشاريع الخدمية 
والتنموية والتطويرية والكهرباء والمياه والصرف  الصحي 

والحالة األمنية وقضايا الزراعة والري وغيرها.

أمسية رمضانية تحذر المشترك من تشويه سمعة تعز

 تعز: احمد النويهي
عقدت مساء أمس األول بمدينة تعز أمسية رمضانية نظمها   

فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة شارك فيها القيادات 
في قطاعات التربية والصحة وجامعة تعز والتعليم الفني.

األمسية التي أداره��ا الشيخ جابر عبد اهلل جابر رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة تحدث فيها بقوله: ان تعز تعيش هذه األيام 
مراحل عصيبة وأزمات تشتد كل يوم وكلها من صنع أبنائها.. 
والكل يلمس ان تعز تتعرض للقتل والسلب والنهب والترويع 
للمواطنين العزل من بعض أبناء المحافظة أنفسهم الذين اغواهم 
الشيطان واستلموا أسلحة  ممن حاولوا االنقاب على الشرعية 
الدستورية ونزلوا بها من صنعاء ليخربوا ديارهم ويسفكوا الدماء 
في رمضان الذين استهلوه بقتل الجنود المدافعين عن األمن 
والسكينة العامة . وتساءل الشيخ جابر: لماذا يجعلون من تعز وقودا 

لهم وهم  يحاولون استعراض بطوالتهم بمواجهة الجيش واألمن؟.. 
لماذا يريدون تحويل تعز إلى أبين أخرى.. أبناؤها مشردون.. البيوت 
تقصف وتدمر.. نحن مع جنود األمن الذين يحمون المحافظة 

واستقرارها. 
وأضاف رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في كلمته: إذًا ماذا 
يريدون من مكتب التربية والتعليم أال يكفيهم عبثا ما مارسوه 
خال العام الدراسي والمعاناة التي تسببوا فيها ألبنائها الطاب؟ 
واآلن يقومون برمي القذائف على مكتب التربية الذي يدير العملية 
التعليمية بحنكة واقتدار.واستطرد كلنا يعرف ان شيوع العمل 
الديمقراطي أعطى أفراد الشعب الحق في التعبير عن أرائهم سلميا 
ولكن ال يأتي األمر إلى حد استخدام القوة إليقاف العملية التعليمية 
وتحطيم مستقبل األجيال. اي عقول متحجرة تقوم بهذا !! تركت 
ساحات االعتصام والتعبير وذهبت للتعدي على الطاب والطالبات 

واستخدام القوة ضدهم في القاعات الدراسية.
وأضاف: هل هذه عقول نيرة ستبني البلد؟ أما األجيال والشباب 
فقد عرفوا هذه الممارسات داخل تعز والتي تعني انحدارًا في القيم 

وفي التعامل بهذا الشكل ويعتبرونه نضااًل سياسيًا.. مشيرا  إلى ان 
49 عاما منذ قيام الثورة عشنا نصفها في الشرعية الثورية والنصف 
اآلخر في الشرعية الدستورية وهل يعني إننا مجتمع ال نستطيع ان 
نعيش في مناخ ديمقراطي وان نعود إلى مرحلة الحكم بالقوة.. أال 

نستطيع ان نتخلف عن ثقافة الماضي!!
وقال: تعز الرائدة في شتى المجاالت بشهادة الجميع.. اليمكن 
ان نقبل ان تكون في مرحلة رائدة للثقافة والتنوير ثم تتحول اآلن 
إلى رائدة للفوضى والتخريب . ال نقبل ان تشوه سمعة تعز إلى 
هذه الصورة بعد ان كان الجميع في المحافظات األخرى يتمنون 

ان يكونوا كأبناء تعز ال تشغلهم الثارات وليس لهم سمعة سيئة.
والمفرشون  لباعة  ا لها  يتعرض  التي  الممارسات  وانتقد 
والمواطنون العزل من قبل المسلحين . وقال مخاطبا الحاضرين 
في األمسية: ان واجبنا ان نقف وقفة واحدة ونعبر بكل قوة وشجاعة 
ونقاوم كل األعمال التي تسيئ الى تعز الننا أصحاب الموقف 

السلمي الشجاع الذي نتبناه ونمارسه.
مضيفا ان الوسيلة التي يتبعها المعارضون للنظام )اعتداء وقتل( 
وأعظمها جرما تلك الجريمة البشعة التي استهدفت فخامة رئيس 

الجمهورية وقادة الدولة في جامع النهدين في أول جمعة من رجب 
الحرم والتي ظنوا من خالها أنهم سيتمكنون من االنقضاض على 
السلطة واالستياء عليها .. وهنا نقول ان من وقف ضدهم إرادة 
المولى عز وجل  وليس األمر بقوة الجيش او إرادة الجماهير ولكن 
بإرادة اهلل الذي خذلهم.. وإذا كانوا يمارسون هذه األعمال فعن اي 
مشروع حضاري يتكلمون وأية دولة حديثة سيبنونها .. فاألمور  ال 

تعالج بهذه الطريقة!!
مشيرا الى ان بادنا ليست دولة بوليسية  وليس هناك من الكبت 
والقهر ما يرتقي إلى ما وصل إليه النظام في مصر وتونس.. لكن 
هنا جمهور يواجه جمهورًا ونمارس التغيير عبر صناديق االقتراع 
ومن ليس مقبوال ال يمكن ان يفوز مرة أخرى.. فبالنهج الديمقراطي 
وصناديق االقتراع يأتي الناس بمن يريدونه ولكن أسلوب القتل 

والعنف والنماذج الموجودة في أبين والجوف ال نريد ان تتكرر.
وأكد الشيخ جابر عبد اهلل جابر في ختام كلمته ان أبناء تعز يعون 
قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم وكل واحد البد ان يتحمل 
مسئوليته التاريخية في الحفاظ على البلد الذي خسر اقتصاديا وخسر 
في البنية االجتماعية والنسيج االجتماعي والبد ان تحرك الضمائر 
من قبلنا جميعا وان يعرف الجميع ان تعز لن تكون ساحة حرب وليست 

ماذا للمخربين إنما هي مدينة دافئة حاضنة للقيادات الوطنية.
وفتح بعد ذلك باب النقاش للمشاركين لإلدالء بآرائهم وأفكارهم 
والتي أكدت في مجملها على ان أعمال الفوضى والتخريب التي 
تشهدها تعز أساليب غير مقبولة وان من يحب تعز يجب ان يحافظ 
على أمنها وسكينتها وممتلكاتها وان يعمل على ان ال تراق قطرة 
دم فيها . واجمع المشاركون على أهمية ان يضطلع كافة أبناء تعز 
بمسئولياتهم للحافظ على محافظتهم والوقوف صفا واحدا تجاه 
كافة الممارسات التخريبية والعبثية التي تستهدف سمعة وتاريخ 
وامن تعز وان يقف الجميع في موقف صامد مع الشرعية الدستورية 
والنهج الديمقراطي والتغيير السلمي عبر صناديق االقتراع وليس 

أعمال التخريب.

۹ حسن عبدالرزاق

۹ فريد مجور احمد عبداهلل المجيدي

نائب رئيس مؤتمر البيضاء يتعرض العتداء من بالطجة اإلصالح
> تعرض نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء عمر محسن الهدار 
العتداء من قبل عشرة أشخاص من مليشيات حزب اإلصاح قادهم محمد عبداهلل 
عثمان المسئول التربوي في المكتب التنفيذي لحزب اإلصاح، والذي يتولى أيضًا 
قيادة ما يسمى نقابة المعلمين التابعة لإلصاح ، ونتج عن االعتداء جروح نقل 

الهدار على إثرها للمستشفى.
وروى الهدار ما حدث قائًا: كنت أتبادل الحديث في أحد أسواق المدينة مع مدير 
مكتب الشئون االجتماعية، حضر محمد عبداهلل عثمان وصافحنا، ثم قال لي: متى 

ترحلون، فرددت عليه: بأننا لن نرحل ولن نرحلكم وكلنا يمنيون وينبغي أن يقبل 
كل منا باآلخر.

وأضاف: وبعد النقاش أخذ القيادي اإلصاحي يوجه لي الشتائم ويستفزني فتحملت 
شعورًا مني بأن هناك أمرًا يخطط له خصوصًا أن عاقتي به كانت طيبة ولم اختلف 

معه إال سياسيًا أثناء األزمة الحالية التي تشهدها الباد.
وواصل الهدار: وتمكن مدير الشئون االجتماعية من إبعاد عثمان وما هي إال عشر 

دقائق حتى عاد ومعه نحو عشرة أشخاص باشروا االعتداء عليّ بالجنابي والعصي.

الشيخ جابر: تعز 
لن تكون ساحة 

حرب أو مالذًا 
للمخربين

البركاني:شرائح)سبأ فون(استخدمت في محاولة اغتيال الرئيس
قال الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام: 
إن فريقين أميركيين شاركا في عملية التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس 
علي عبد اهلل صالح وكبار قيادات الدولة التي وقعت في أول جمعة رجب في 

الثالث من يونيو الماضي في مسجد دار الرئاسة.
وقال البركاني: إن المحققين قد توصلوا بمساعدة الفريقين األميركيين إلى 
نتائج خطيرة مؤداها أن شرائح التليفون المستعملة في محاولة االغتيال هي 
من فئة األرقام التي تملكها شركة »سبأ فون« المملوكة للشيخ حميد األحمر.
وأضاف البركاني في تصريح لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية نشرتها 
أمس : »بالنسبة لموضوع االعتداء على جامع الرئاسة ومحاولة اغتيال األخ 
رئيس الجمهورية ومعه عدد من القيادات السياسية واألمنية في الدولة فإنه ال 
بد من نشر كل نتائج التحقيق، وتسليمها للقضاء، ألن من حق الشعب اليمني 

والسلطة والمعارضة معرفة الجناة الحقيقيين في هذه الجريمة البشعة«. 
وأضاف االمين العام المساعد للمؤتمر »إن نتائج التحقيق تشير إلى أن 
الشرائح المستخدمة في العملية كلها تابعة لشركة سبأ فون التي يملكها 
حميد األحمر، وهي من الفئات الرقمية 9 التي لم تأخذ ترخيصا من الحكومة«.

وأضاف البركاني إن »مالكي هذه الشرائح هم من الفرقة األولى مدرع، وهذا 
يدل داللة واضحة على أن العناصر الداخلة في دائرة االتهام تنتمي إلى الفرقة األولى المتمردة 

والتجمع اليمني لإلصاح«.
وردًا على مزاعم حميد األحمر التي أوردها في تصريحاته لذات الصحيفة 
قال البركاني »إنه من غير المعقول أن يسوق حميد األحمر التهم جزافا دون 

أن يكون لديه دليل« .
وأشار البركاني إلى أن جميع الشركات العاملة في مجال االتصاالت في 
اليمن ملزمة بأن تعطي أجهزة األمن جهازا بموجب اتفاقية العمل مع الوزارة، 
وهذا الجهاز يمكن من معرفة األرقام غير المرخصة ومتابعتها، غير أن »سبأ 
فون« عطلت هذا الجهاز قبيل محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، حتى ال 
تنكشف مسألة األرقام غير المرخصة التي استخدمت في محاولة االغتيال، 
حيث كان يمكن لهذا الجهاز أن يكتشف هذه الشرائح لو لم تقم شركة »سبأ 
فون« بتعطيله حتى ال تتمكن األجهزة المعنية من رصد الشرائح المستخدمة 

في العملية.
وقال البركاني »لم يعد هناك مجال للشك في أن حميد األحمر هو رأس 
الحربة في محاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض لها فخامة األخ رئيس 

الجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة«. 
وفيما يخص تطورات العملية السياسية قال البركاني »نحن في المؤتمر 
الشعبي العام ال يمكن أن ننقلب على خيارات الشعب اليمني الديمقراطية، ونحن متمسكون 

بالذهاب إلى صناديق االقتراع للخروج من األزمة، أما ما عدا ذلك من اتفاقات سياسية فإنها ال 
يمكن أن تكون إال بما ال يتعارض مع إرادة الناخب اليمني الذي صوت للرئيس علي عبد اهلل صالح 

في 2006 في انتخابات تنافسية راقبها المجتمع الدولي«. 
وفي رده على سؤال ل�»الشرق األوسط« حول ما إذا كان ذلك يعني رفض المبادرة الخليجية، أشار 
االمين العام المساعد للمؤتمر إلى أن ذلك ال يتعارض مع المبادرة الخليجية، غير أن المعارضة 
تدرك أنه من الصعوبة بمكان إجراء انتخابات رئاسية في فترة ال تتجاوز الستين يوما، وقال 
و»بالتالي فما الداعي ألن يقدم األخ رئيس الجمهورية استقالته خال ثاثين يوما من التوقيع 

على المبادرة إذا كنا ال نستطيع انتخاب رئيس جديد للباد خال ستين يوما«.
وأضاف البركاني »إذا كانت مدة الستين يوما غير كافية إلجراء انتخابات رئاسية، فإنه ال داعي 

لتقديم استقالة رئيس الجمهورية خال ثاثين يوما حتى ال تدخل الباد في فراغ دستوري«.
وأكد البركاني أن مسألة االنتخابات المبكرة تعني في حال التوافق عليها اختيار رئيس جديد، 
وبالتالي فليس هناك حاجة لتقديم رئيس الجمهورية استقالته قبل أن يتم انتخاب الرئيس 

الجديد«.
وذكر البركاني أن المبادرة الخليجية ال تزال تصلح للحل فيما لو أعيد النظر فيما سماه 
»التزمين« فيها، بحيث يصار إلى »انتخابات مبكرة تحدد المعارضة وقتها متى ما تشاء ثم 
نذهب إليها ويسلم األخ رئيس الجمهورية مهامه لرئيس منتخب، وهذا من وجهة نظر المؤتمر 

أنسب الحلول«. 


