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مؤتمريو حضرموت يطالبون الداخلية بكشف 
قتلة الشهيد القدمي

دانت قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام في محافظة حضرموت الساحل االعتداء االرهابي 
الذي أسفر عن استشهاد العقيد محمد القدمي في العاصمة صنعاء، بأسلوب يعكس دموية منفذيه.
وبهذا الخصوص طالب االستاذ عوض عبداهلل حاتم رئيس الفرع وزارة الداخلية بسرعة القبض 
على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل..ونقل ألبناء وأسرة 
الشهيد أصدق العزاء والمواساة باسم كل اعضاء وأنصار المؤتمر في حضرموت ومتعهدين أن دم 

الشهيد البطل لن تذهب هدرًا..

مؤتمر حجه يدين جريمة اغتيال
 العقيد القدمي

دان المؤتمر الشعبي العام بـ«محافظة 
حجة« قيادة وأعضاء عملية االغتيال 
التي تعرض لها العقيد محمد القدمي 
_ الضابط في الجهاز المركزي لألمن 
السياسي االثنين الماضي أمام منزله 
بالعاصمة صنعاء« وذلــك في انفجار 
عبوة ناسفة زرعت في مقدمة سيارته 
.وطالب الشيخ فهد مفتاح دهشوش- 
رئيس فرع المؤتمر في المحافظة: وزارة 
الداخلية بسرعة القبض على مرتكبي 
هــذه الجريمة الشنعاء وإحالتهم إلى 
يد العدالة لينالوا جزاءهم العادل بما 
اقترفته أياديهم .كما تقدم رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة ببالغ العزاء والمواساة 
إلى أسرة الشهيد المغدور العميد محمد 
القدمي، سائل المولى عــز وجــل أن 

يلهمهم الصبر والسلوان.

قرارات تنظيمية
 بتعيين نواب لرئيس دائرة الحكم المحلي

> أصدر الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
قرارات تنظيمية السبت، قضت بتعيين األخ محمد قائد صالح نائبًا أول 
لرئيس دائرة الحكم المحلي باألمانة العامة.. وتعيين األخ أحمد محمد 
صالل نائبًا لرئيس دائرة الحكم المحلي باألمانة العامة.. وتعيين األخت 
إيمان النشيري نائبًا لرئيس دائرة الحكم المحلي لشئون المرأة.. وتعيين 
األخ هاني علي محمد السعيدي رئيسًا لقسم السلطة المحلية بدائرة الحكم 
المحلي باألمانة العامة.ونصت المادة الثانية من تلك القرارات على العمل 

بها من تاريخ صدورها.

البركاني يلتقي ممثلي المنظمات المدنية
 ويرحب بمقترحاتهم

> التقى الشيخ سلطان البركاني األمين 
العام المساعد لقطاع الشؤون السياسية 
والعالقات الخارجية االسبوع الماضي عددًا 
من ممثلي منظمات المجتمع المدني والتي 

شاركت في الدورات وحلقات 
لنظم  با صة  لخا ا ش  لنقا ا
السياسية والنظم االنتخابية 
التي أقامها المعهد الوطني 

.)NDI الديمقراطي ) 
وجــرى خــالل اللقاء نقاش 
م  لنظا ا ل  حـــو مستفيض 
ــي  ــاب ــخ ــت ــي واالن ــاس ــي ــس ال
المالئم لليمن خالل الفترة 
ــث قــدمــت  ــي ـــقـــادمـــة، ح ال
في  كة  ر لمشا ا ت  لمنظما ا
اللقاء ورقة تضمنت موقفًا 
ـــة مــوحــدة لمنظمات  ورؤي
المجتمع المدني حول النظام 

السياسي واالنتخابي األمثل لليمن »نحو يمن 
ديمقراطي ودولة مدنية نظامها السياسي 
قائم على الشفافية والمساءلة والمشاركة 
جميع  تشرك  لرشيد،  ا لحكم  ا ومقومات 

االطراف وتفصل بين السلطات الثالث.
 كما أن نظامها االنتخابي يضمن وصول 
كافة مكونات المجتمع المدني لصناعة القرار، 
حكم محلي يضمن مناقشة جميع المشاكل 

وحلها ويساعد على توجيه العملية السياسية 
لما يخدم اليمن«.

هذا وقد رحب الشيخ سلطان سعيد البركاني 
بكل ما تم طرحه من قبل ممثلي المنظمات 
المدنية، مبديًا استعداد 
قيادة المؤتمر الشعبي 
ــادل اآلراء  ــب ــت الـــعـــام ل
والمقترحات وبشفافية 
مطلقة حولها واستعداد 
المؤتمر للمشاركة حول 

ما تم تقديمه.
حضر الــلــقــاء االســتــاذ 
ن  يشا و لر ا علي  محمد 
مــديــر مــكــتــب رئــيــس 
المؤتمر، والدكتور بشير 
ـــرة  ــس دائ ــي ــعــمــاد رئ ال
 ، لتنظيمية ا ــة  ب ــا ق ــر ل ا
واالستاذ طه أحمد علي 
نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، 
واالستاذ صالح الدين النابهي مدير مكتب 

األمين العام المساعد.
كما شــارك في اللقاء من جانب المعهد 
الوطني الديمقراطي االستاذ سالم عبداهلل 
الروحاني كبير مديري البرامج بالمعهد، 
واالستاذة ندى عبدالوهاب المؤيد مسؤولة 

البرامج بالمعهد.

برئاسة الزوكا:
األمانة العامة للمؤتمر ترفض سياسة 

 إقصاء كوادرها من الوظيفة العامة
وقفت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أمام سياسة 
االقصاء وااللغاء من الوظيفة العامة التي يتعرض لها كوادر 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وزارات والهئيات 
والمؤسسات والمصالح في حكومة الوفاق الوطني التي 

يترأسها محمد سالم باسندوة.
وقالت احصائيات رسمية ان اكثر من مائة كادر مؤتمري 
تم اقصاءهم من قبل وزير المالية صخر الوجيه، بينما 
هناك العشرات من الكوادر المؤتمرية و من انصاره مارس 
عليهم وزراء ومسئولي احزاب اللقاء المشترك وشركائه 
سياسة االقصاء واالبعاد واستبدالهم باشخاص ال تفقه 
ابجديات االدارة من احــزاب المشترك والقوى الدينية 

والقبلية المتحالفة.
ورفض االجتماع الذي عقدته االمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام، الثالثاء، في العاصمة صنعاء برئاسة األخ 
عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 

لقطاع الشباب والطالب وحضره رئيس هيئة الرقابة التنظيمية الدكتور نجيب 
العجي- رفض االجتماع سياسات وممارسات اإلقصاء في بعض الــوزارات 
والمؤسسات الحكومية والتي طالت المئات من أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام وصادرت حقوقهم الوظيفية.
كما وقف االجتماع أمــام المستجدات على الساحة 
الوطنية، وجرى مناقشة البرنامج التنفيذي المقترح 
لألنشطة والفعاليات السياسية والثقافية واالجتماعية 
والمقرر أن تشهدها فروع المؤتمر الشعبي العام خالل 

شهر رمضان المبارك.
وجددت األمانة العامة تأكيد المؤتمر على مواصلة 
الدعم والمساندة لجهود محاربة اإلرهاب كعمل متواصل 
ال تراجع عنه مجددة كذلك التاكيد على مساندة المؤتمر 
للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية -النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام- واألجهزة األمنية وأبناء القوات المسلحة في 

مواقع الشرف والبطولة.
وجددت األمانة العامة للمؤتمر في اجتماعها اليوم 
التأكيد على حرص المؤتمر بضرورة التزام جميع األطراف 

والقوى السياسية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

10 جنسيات أجنبية قاتلت
 مع القاعدة في اليمن

> أعلنت وزارة الدفاع مطلع االسبوع عن توقيف 
خلية ارهابية مكونة من عشر جنسيات عربية 
وأجنبية شاركت بالحرب مع عناصر تنظيم القاعدة 

ضد الحكومة.
وذكرت ان »االجهزة االمنية القت القبض على خلية 
ارهابية من جنسيات عربية وغير عربية مكونة 
من مصريين واردنيين وتونسيين وصوماليين 

وداغستاني.
وأكدت وزارة الداخلية في موقعها االلكتروني ان 
هذه المجموعة التحقت بتنظيم القاعدة وشاركت 

معه بالقتال ضد الدولة خاصة في محافظة أبين.

50 ألف الجئ يدخلون اليمن 
منذ مطلع العام

> قالت المفوضية العليا لالمم المتحدة لشئون 
الالجئين في اليمن ان أكثر من 50 ألف الجئ وصلوا 

الى سواحل اليمن منذ مطلع العام الجاري.
وقال بيان صادر عن المفوضية ان اليمن يمر بحالة 
طوارئ معقدة، الفتًا الى ان االحتياجات االنسانية 
تستمر في النمو بمعدالت مثيرة للقلق مع وصولها 

الى مستويات عالية من الترشيد للمواطنين.

> حثت الجبهة الوطنية الديمقراطية حكومة الوفاق 
الوطني على الحفاظ على وحدة القوات المسلحة واألمن 
وسرعة معالجة االختالالت الخطيرة التي تقلق السكينة 

العامة وتقطع الطرقات وتعتدي على المنشآت.
وجددت األمانة العامة للجبهة الوطنية تمسكها بموقف 
الشعب المطالب بسرعة تقديم الجناة والمتورطين 
تخطيطًا وتموياًل وتنفيذًا للحادث االجرامي واالرهابي 

بجامع النهدين في دار الرئاسة.
كما طالبت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
بوضع حد لممارسات سياسة االقصاء والتهميش المتعمدة 
التي اتبعت ومازالت ضد كوادر المؤتمر والجبهة الوطنية 
وباقي احزاب التحالف الوطني من قبل وزراء المشترك..

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع االمانة العامة للجبهة 
الوطنية السبت برئاسة األخ ناصر النصيري األمين 
العام، حيث وقفت أمام المستجدات والتطورات الوطنية 

واألوضاع الداخلية للجبهة..
 وثمنت عاليًا الجهود الوطنية المخلصة التي بذلت 

وتبذل من قبل فخامة المشير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية إلخراج البالد من األزمة، وعبرت عن 
اشادتها بالدور البطولي والمالحم التي سطرها أبطال 
القوات المسلحة واالمــن واللجان الشعبية بتحقيقها 
االنتصارات بتطهير مناطق محافظتي ابين وشبوة من 

عناصر القاعدة.
كما طالبت كافة االطراف السياسية بالعمل كفريق 
واحد النجاز كل بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة وقرار مجلس االمن الدولي رقم 2014 كون هذه 

المبادرة قد مثلت المخرج المناسب لحل االزمة.
ودعت االمانة العامة كافة االطراف السياسية في حكومة 
الوفاق الوطني وكل القوى السياسية غير المشاركة 
فيها الى التهدئة االعالمية وتوجيه إعالمها نحو تحقيق 
االهداف الوطنية المنشودة للشعب وتوحيد الصفوف 

لخلق اصطفاف وطني واسع باتجاه انجاز هذه االهداف.
واستنكرت األمانة العامة سياسة االقصاء والتهميش 
المتعمدة التي اتبعت والتزال تمارس ضد الجبهة الوطنية 

الديمقراطية وبقية احزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
وتطالب فخامة المشير عبدربه منصور هادي - رئيس 
الجمهورية- بتعيين القياديين من كوادر الجبهة الوطنية 
الديمقراطية وبقية احزاب التحالف الوطني في المناصب 
العليا والوظائف االشرافية في مؤسسات الدولة والجهاز 
االداري لها وتسوية أوضاع كوادر هذه االحزاب أسوة 

بكوادر احزاب اللقاء المشترك.

وتطالب االمانة العامة للجبهة الحكومة بسرعة تقديم 
الجناة المتورطين تخطيطًا وتموياًل وتنفيذًا بالحادث 
االجرامي واالرهابي الغادر بجامع دار الرئاسة الذي 
استهدف رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- وكبار قادة الدولة، وحادث جمعة الكرامة 
بشارع جامعة صنعاء، وحــادث ميدان السبعين وكل 
االحداث االرهابية في ابين والمكال وعدن وتعز، للمحاكمة 
والعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وتقول العدالة فيهم 

كلمتها.

الجبهة الوطنية تدعو لوقف سياسة اإلقصاء والتهميش للكوادر من الوظيفة العامة

المؤتمر يدين بشدة الهجوم 
على منزل سكرتير رئيس المؤتمر

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام بشدة تكرار 
االعتداء المسلح على منزل السكرتير الصحفي 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام األســتــاذ أحمد 
الصوفي.واعتبر المصدر الهجوم المسلح الذي 
تعرض له منزل أحمد الصوفي في وقت مبكر من 
صباح السبت الماضي عماًل إجراميًا ومحاولة بائسة 

للنيل من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.
وحمل المصدر وزارة الداخلية مسئولية حماية حياة 
ومنزل أحمد الصوفي وضبط الجناة وتقديمهم إلى 

العدالة.
وكان منزل السكرتير اإلعالمي لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام تعرض لهجوم مسلح من قبل عناصر 
مجهولة في وقت مبكر من صباح يوم السبت.وقال 
احمد الصوفي للميثاق نت: إن مسلحين هاجموا 
منزله وأطلقوا واباًل من الرصاص على المنزل وسكن حراسته ، مشيرا إلى عدم وجود 
إصابات جراء الهجوم الذي الحق أضرارًا مادية بالمنزل، وأثار الهلع في نفوس أطفال ونساء 

سكان الحي..

مؤتمر إب يقف
 أمام مخاطر سياسة اإلقصاء

> عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب األربعاء اجتماعًا تنظيميًا لقيادة فرع 
المحافظة برئاسة رئيس الفرع األخ عبدالواحد محمد صالح عضو اللجنة الدائمة، كرس 
لمناقشة األوضاع التنظيمية بشكل عام في المحافظة وسبل تطويرها وتعزيز مستوى 

األداء خالل المرحلة الراهنة وفي المقدمة قضية استمرار سياسة اإلقصاء..
ووقف االجتماع أمام أهمية تفعيل االتصال والتواصل مع مختلف المكونات التنظيمية 

والتنفيذية على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر..
كما ناقش قيادات المؤتمر في االجتماع دور المؤتمر الشعبي في تمثيل الحوار الوطني 
الشامل المرتقب إضافة إلى مناقشة عملية االعداد والتحضير للمشاركة الفاعلة مع 
الجهات المختصة بإقامة المراكز الصيفية.كما استعرض االجتماع التقارير التنظيمية 
المرفوعة من فروع الدوائر بالمحافظة وشكاوى سياسة االقصاء التي يمارسها المشترك 
في الحكومة ضد أعضاء المؤتمر، حيث عبر المؤتمر الشعبي في محافظة إب عن 
استنكاره لتلك السياسة  التي تهدد بنسف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..وخرج 

االجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التنظيمية المهمة إزاء ذلك.

تعلن صحيفة الميثاق عن تغيير 
الختم الخاص بالصحيفة وتحذر 

من التعامل مع الختم القديم

تغيير ختم الميثاق

الختم الجديدالختم القديم


