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مجلس االمن أثناء زيارتهم لليمن؟
- أعتقد أن هذا اللغز يبدو أن التصريحات لبعض 
أعضاء مجلس األمن بنيت على معلومات مضللة 
ترفع اليهم في األمم المتحدة .. معلومات مضللة 
ومضللة، فنحن بشر نخطئ ونصيب، وبالتالي  
مجلس األمن عندما يدخل في العموميات يصعب 
عليه إقناع أحد خاصة عندما يدخل الى طاولة 
االجتماع ما لم يسِم األمور بمسمياتها الكالم الذي 
سمعناه من بعض أعضاء مجلس االمن في االجتماع 
هنا في صنعاء كان كالمًا إنشائيًا  وليس موضوعيًا، 
ونحن عندما سألناهم من هم المعرقلين لم نجد 
جوابًا من أحد .. االسطوانة المشروخة التي نسمعها 
أن السبب هو الزعيم صالح وهو كالم غير صحيح 
فقد ترك السلطة وذهب للعيش في بيته وفي وطنه 
ومن حقه أن يعبر عن موقفه وعن قناعاته بما ال 
يتقاطع مع المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن 
2014 الذي أجمع عليها العالم، أما أن نطلب من 
الزعيم الصالح أن ال يتكلم سياسة وهو رئيس أكبر 
حزب، فهذا كالم ضد كل االعراف التنظيمية داخل 
االحزاب وفي الحكومات أو في الدول أو القوانين 
الدولية التي جاءت لتحمي االنسان وتصون حقوقه 
السياسية وغيرها، ولم ولن تأتي لتقيد الحريات 
اإلنسانية في أي بلد كان كان أن القانون اليمني 
والدستور ال يقيد حرية أحد السياسية في أي حال 
من االحوال.. االخوة في اللقاء المشترك - لألسف 
الشديد- يريدون أن يتعاملوا كما لو أن الشعب 
في زريبة وهم رعاة وهذا مرفوض.. عليهم أن 
يتذكروا أن الشعب اليمني كان يخرج بالماليين 
الى الساحات مناصرًا لعلي عبداهلل صالح وشرعيته، 
وكانت الجماهير أيضًا في الطرف اآلخر تخرج وتقول 
رأيها دون أن يمنعها أحد، فكيف اليوم نريد تكميم 
االفواه، وإذا كانت بعض القنوات المحلية والخارجية 
قد ضللت الرأي العام بعض الوقت وسقطت سقوطًا 
ذريعًا بعد أن كشف زيفها.. اليوم األمور مختلفة 
وال يمكن أن يستمر التضليل أو يعاود ممارسة ما 
حدث باألمس وكان من األولى أن يقولوا للزعيم 
علي عبداهلل صالح شكرًا لك وكّثر اهلل خيرك، ألنك 
تنازلت عن السلطة وذهبت الى بيتك من أجل حقن 
دماء اليمنيين وتجنيب اليمن ويالت االنقسام في 
الوقت الذي كنت قادرًا على االستمرار في السلطة 
ليس باالنقالب ولكن بشرعية شعبية وانتخابات 
حرة ونزيهة، وأثبت أن اليمن بلد اإليمان والحكمة 
ولم تصل األمور الى ما حدث في بعض األقطار 
العربية مثل ليبيا ومصر وسوريا والعراق التي 
تعاني من غليان شعبي من أقصاها الى أقصاها 
ضد من اعتقد أن الشعب العراقي أصبح خاتمًا بيد 

هذا الطرف أو ذاك.
< أعلن مؤخرًا أن الحكومة قامت بتجنيد 
)200.000( شخص من لون سياسي واحد .. 
ما خطورة ذلك؟.. وهل نحن بحاجة إليهم وهل 

الميزانية قادرة أن تتحمل هذا العدد الكبير؟
- لقد نبهنا لخطورة هذا األمر منذ بداية األزمة 
وج��اءت المبادرة الخليجية لتؤكد على ضرورة 
وتأهيل من تم تجنيدهم تحت سن )18( سنة 
ولكن يبدو أن الطرف اآلخر لم يقرأ المبادرة وظلت 
العملية مرتبطة بمسألة الكسب االجتماعي.. جندوا 
للشيخ الفالني والمعسكر الفالني، وهكذا حتى 
وصلت في بعض المحافظات الى آالف مؤلفة وجاء 
ذلك من لون أو طرف سياسي أو واجهة اجتماعية 
دون غيرها وهذا يؤكد أن التجنيد أشبه بزرع قنبلة 
موقوتة قابلة لالنفجار في أية لحظة، وهنا الكارثة 
ألنك عندما تجند لصالح قبيلة ضد أخرى وليس 
لمصلحة الوطن فأنت قد أوجدت شرخًا في المجتمع 
وانحرفت بالوالء الوطني للجيش الى الوالء للقبيلة، 
أما عن مسألة قدرة الميزانية على استيعاب هذا 
العدد المهول في الجيش أقول لسنا بحاجة لهذا 
العدد فالشك أنه يثقل كاهل الخزينة ويحملها أعباًء 
إضافية كان يفترض أن تسخر الميزانية ألشياء أهم 
من ذلك، أما مسألة التجنيد الذي تم في الجهات 
األمنية سواًء في العاصمة أو المحافظات والذين 
تم توزيعهم على المصالح والمؤسسات بشكل 
م��دروس فهو نابع عن تفكير انقالبي يبدأ من 
القاعدة صعودًا الى القمة وهذا سيكون أشبه بثورة 
شعبية عارمة تسقط الدولة من أدنى الى أعلى - ال 
سمح اهلل- ألنه لو نظرنا الى الذين تم تجنيدهم هم 
باألساس من شباب الساحات، وهذا هو الخطر الذي 
حذرنا ونحذر منه، وعلى اللجنة العسكرية أن تتحمل 
مسؤوليتها الوطنية لوقف هذا العبث الذي يهدد 
وحدة وأمن واستقرار اليمن، كما أطلب من اللجنة 
العسكرية التحقيق والتحقق من عملية التجنيد 

لمعرفة األبعاد الخفية ومن يقف خلفها.
لتجنيد  ا بين عملية  الربط  هل يمكن   >
وصفقات تهريب األسلحة التي تم ضبطها .. 
ولماذا ركزت الحكومة على األسلحة القادمة 
من ايران ولم تهتم باألسلحة القادمة من 

تركيا بنفس القدر؟
- تهريب األسلحة بهذا الحجم المهول يعد جريمة 
كبرى بحق اليمن خاصة وأن والسالح الذي تم 
اكتشافه قادر على اسقاط دول وعلى الدولة القيام 
بواجبها أو مقاضاة أي طرف سياسي أو عسكري أو 

تجاري داخليًا أو خارجيًا أو حتى الدول التي صدرت أو 
سهلت أو صنعت تلك االسلحة، أما مسألة الضجة 
الكبيرة التي أثيرت حول صفقة االسلحة القادمة 
من إيران فأنا أيدها وأرى انها ليست كافية ولكن 
نريد من الحكومة اتخاذ إجراءات وبنفس القدر ألية 
دولة سواًء تركيا أو إيران أو غيرها، أما إذا غضضنا 
الطرف حول االسلحة القادمة من تركيا مثاًل أو غيرها 
فهذا االمر يعد خيانة وطنية ويجب على الحكومة 
كشف القناع عن حقيقة هذه الصفقات ولمن يتم 
تصديرها ولماذا؟.. والبد أن يخضع كل من تورط 

في ادخالها الى اليمن للمحاكمة.
< باعقادكم هل المعارضة في الخارج ستشارك 

في مؤتمر الحوار؟
- أتمنى على الجميع سواًء االحزاب والتنظيمات 
السياسية في الداخل أو ما سميت بمعارضة 
الخارج أن يتاح لها االلتقاء واالجتماع في أجواء 
ديمقراطية آمنة وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، ولكن البد من توفير الحماية الكافية 
وخصوصًا الذين يعودون من الخارج ويشاركوا في 
مؤتمر الحوار وإن كانت هناك ذرائع تتعلق بعملية 
حمايتهم أثناء تواجدهم، فأعتقد أن االشقاء في 
الخليج لن يمانعوا من مساندة اليمن في توفير 
هذه المتطلبات التي تسهم في مشاركة الجميع في 
حوار وطني مسؤول وشفاف يخدم اليمن واليمنيين، 
وأعتقد أن الحكومة عليها مهمة كبيرة في هذا 
السياق بدءًا بإنهاء المظاهر المسلحة من الشوارع 
والثكنات التي تمألها المليشيات وإنتهاء بضرورة 
استكمال توحيد القوات المسلحة واألمن الذي يعد 
استمرار انقسامها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية 
لحظة، وبالتالي تنسق المبادرة الخليجية والتسوية 

السياسية واليمن بشكل عام.
< كيف ترى إعالن اللجنة الفنية للحوار الوطني 
اختيار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسًا 

لمؤتمر الحوار؟
- أنا مع هذا القرار وقد جاء من منطلق وطني 
صحيح، فالرئيس هادي رجل الوفاق، وفي تصوري 
فإننا لن نتفق على قائد غيره يقود حوارًا ساخنًا مثل 
هذا الذي نحن مقدمين عليه، فهناك أفكار وبرامج 
وأطروحات ستتصارع داخل مؤتمر الحوار، وهناك 
آراء ستتقاطع.. وجود الرئيس عبدربه منصور هادي 
لقيادة المتحاورين الشك أنه سيعمل على تقريب 
وجهات النظر بينهم، والشك أن لغة المتحاورين 
في وجوده ستتغير واسلوب الطرح ايضًا بوجوده 
سيتغير وسيكون أكثر هدوءًا ولكننا إذا أتينا بأي 
شخص آخر يقود الحوار مهما كان هذا الشخص 
فلن يستطيع أن يوفق بين المتحاورين بالشكل 
الذي ينجح مؤتمر الحوار، ولن ننسى أن الشعب 
اليمني قد أجمع على الرئيس هادي، وكذلك يحظى 
بتأىيد عربي وإقليمي ودولي، ولذلك فهو أفضل 
وأقدر شخص يقود مؤتمر الحوار وإيصال اليمن الى 

شاطئ األمان.
< ما هي أهم العوائق التي قد تعيق مؤتمر 

الحوار الوطني من وجهة نظرك؟
- استمرار المناكفة السياسية واالطروحات غير 
الموضوعية من قبل البعض يعد من أهم العوائق، 
كما أن محاولة البعض جعل األمم المتحدة ومجلس 
االمن عصى غليظة تهدد أي رأي يتقاطع مع آرائهم 
أو مع أي طرح مضلل أو مضلل عن االوض��اع في 
اليمن، كما أن العائق الكبير واألساسي هو عدم 
تنفيذ علي محسن االولى مدرع لقرار األخ الرئيس 
هادي الخاص بهيكلة الجيش فهذا عائق أمام الحوار 
من جهة وأمام تحقيق االمن واالستقرار وأمام 
المستقبل الذي نذهب اليه إضافة الى استمرار 
التجييش واالستقطاب واإلقصاء الذي يصب في 

مصلحة طرف معين ضد االطراف األخرى.
< أخيرًا.. كيف تقرأ تصريحات الزنداني بشأن 
إشراك هيئة علماء اليمن التابعين له في الحوار 

واشتراطاته؟
- رأي الزنداني قديم وليس جديد وهذا الطرح 
سمعناه منذ بداية األزمة 2011م .. فاشتراط 
عدم إقصاء الضباط كان سيكون مقبواًل إذا طرح 
قبل طرح موضوع الهيكلة، وفي تصوري فإن طلبه 
عدم إقالة ضباط وقيادات في الجيش يعد تحيزًا 
ودفاعًا عن الرافضين لقرار توحيد وهيكلة الجيش 
وبالتالي يعد كالم الزنداني دعوة وتحريضًا ووقوفًا 
ضد ق��رار الرئيس عبدربه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، وعليه 
فإن طرحًا كهذا من الزنداني يعد إمالًء حزبيًا بامتياز 
يحمل طابعًا دينيًا منغلقًا.. ونحن اآلن لسنا بحاجة 
الى فتوى دينية.. نحن بحاجة الى التقيد بالدستور 
والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. نحن 
بحاجة ايضًا الى االنفاد التام لقرارات الرئيس هادي 
كونه صاحب القول الفصل، وأنا على ثقة بأنه قادر 
على قيادة البلد وبنائها بناًء متكامآًل يفضي الى 
دولة مدنية حديثة يتساوى فيها كافة أبناء الشعب 
أمام القانون.. أخيرًا أدعو كافة األحزاب والتنظيمات 
السياسية أن يكونوا عونًا له في إنجاح هذه المهمة 
التاريخية الحساسة لنتجاوز النفق المظلم الذي يريد 

البعض إدخالنا فيه.

<  أشرت الى أن هناك معلومات مضللة وصلت الى مجلس األمن بشأن ما يدور في اليمن..هل تعتقد 
أن مجيء أعضاء مجلس األمن الى اليمن كان للتأكد مما يدور هنا لعدم مصداقية ودقة تقارير جمال 

بن عمر المرفوعة الى مجلس األمن؟
- أنا سأخذ بحالتين: الحالة األولى أن جماعة اللقاء المشترك خالل السنة الماضية حاولت تطويق األخ 
جمال بن عمر بالكامل وحجبت عنه الكثير من الحقائق وقادوه في االتجاه الذي يريدونه هم وليس الذي 
يريده هو كممثل لألمين العام لألمم المتحدة، وكانت االجتماعات مكثفة مع طرف وإهمال الطرف اآلخر 
هي التي أوصلته الى أن يرفع تقارير أو طروحات ومعلومات غير دقيقة، وبالتالي كان الذي يضايقه في 
اعتقادي- هي المبادرة الخليجية التي كانت دقيقة وواضحة ومحكمة الصياغة ومحددة البنود والفقرات 
ال يستطيع أن يفسرها خارج إطار طبيعتها وبعدها التاريخي لحل مشكلة األزمة في اليمن،و بالتالي كان 
االخوة في المشترك يطمحون عبر جمال بن عمر القفز الى القرار األممي 2051، فجاء مجلس االمن ليرى 
حقيقة ما يحدث دون تزييف ، ورغم ذلك عندما زار رئيس وأعضاء مجلس االمن الى اليمن حاولوا احتواءهم 
ولم يدعوا أحد من الطرف اآلخر يلتقي بهم اال جماعة اللقاء المشترك الذين حاولوا في بيانهم الذي سلموا 
نسخة مترجمة منه ألعضاء مجلس االمن وشرحوا مضامينه، ففي الوقت الذي حاول المؤتمر الشعبي العام 
اللقاء بأعضاء مجلس األمن اال أنه لم يتسنَ له ذلك بالقدر الذي كان متاحًا لألخوة في المشترك لسببين: 
األول أن جمال بن عمر كان محتكًا بالطرف اآلخر احتكاكًا متواصاًل قبل مجيء مجلس االمن ورسما سياسة 
واضحة، ولو الحظنا كلمة جمال بن عمر لوجدناها كلمة كالنداء والتحفيز والتلميح الى خطورة الموقف 
والى قرارات مجلس األمن ثم عرض على المبادرة الخليجية وشدد على تنفيذها في الوقت الذي لو نفذت 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لما احتجنا للقرار األممي 2051 أو حتى 2014، وكنا في حقيقة األمر 
نتطلع من جمال بن عمر أن يفهم أن قرار اللقاء المشترك عدم تسليم أسماء ممثليه في لجنة الحوار يعد 
تعطياًل للحوار وعرقلة للتسوية، وعلى ضوء ذلك يتصرف بكل حيادية.. لقد أراد المشترك معرفة منهم 
ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفائه ليقوموا باختيار من هم ضدهم بالطرف اآلخر، وهذا إجراء تكتيكي يشعرك 

بأننا داخلون ساحة حرب وليس مؤتمر حوار نتناسى فيه األحقاد ونتصالح ألجل اليمن.

معلومات مضللة لمجلس االمن

النائب العام يوجه برفع الحصانة عن المتهمين بتفجير مسجد الرئاسة
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن مخطط 
)اصالحي( لتجميد ملف جريمة دار الرئاسة التي 
استهدفت حياة الرئيس السابق الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر وكبار قيادات 

الدولة .
وأوضحت المصادر إن النائب العام الدكتور علي 
االعوش أحال منذ نحو أسبوعين مذكرة إلى وزير 
العدل القاضي مرشد العرشاني، تتضمن طلبًا 
إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن المتورطين 
بجريمة مسجد دار الرئاسة من أعضاء البرلمان. 

واكدت المصادر ان وزير العدل العرشاني تلقى 
توجيهات من أطراف سياسية قضت بعرقلة ملف 
جريمة دار الرئاسة وايقاف االجراءات القانونية 
المتصلة بالقضية وفق مخطط يهدف الى تحويل 
ملف جريمة دار الرئاسة الى قضية سياسية 
والمساومة بها خالل الفترة القادمة .. وأكدت 
المصادر ان حميد األحمر يقع على رأس المتهمين 

من أعضاء مجلس النواب.
مشيرة الى أن وزير العدل تسلم مذكرة النائب 
العام بتاريخ 26 يناير المنصرم قبل يوم من زيارة 
وفد مجلس األمن الدولي إلى صنعاء.. مستغربة 
عدم قيام وزير العدل بإحالة المذكرة إلى مجلس 

النواب حتى اآلن رغم مرور أكثر من أسبوعين.

مؤتمر شبوة يدين االعتداء على الصحفي زبين عطية

كتلة المؤتمر البرلمانية تدين االعتداء على النائب
 حاشد وتحمل الحكومة المسئولية

دانت الكتلة البرلمانية 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  للمؤ
واستنكرت بشدة االعتداء 
على النائب في البرلمان 
اليمني أحمد سيف حاشد 
والمعتصمين أمام ساحة 
مجلس ال��وزراء من جرحى 
احداث العنف عام 2011م .
واعتبرت كتلة المؤتمر 
البرلمانية االع��ت��داء على 
النائب أحمد سيف حاشد 
اعتداء على كافة أعضاء 
البرلمان وانتهاكًا للحصانة 
البرلمانية ، وجريمة في حق 
المدنيين ، ونزوعًا خطيرًا 

نحو العنف يهدد مستقبل الحريات العامة وحقوق االنسان في 
اليمن ويسيئ الى سمعة بالدنا.

وطالبت كتلة المؤتمر البرلمانية الحكومة بتنفيذ 
توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اجراء تحقيق شفاف في 
الحادثة والكشف عن المتورطين وتقديمهم للمحاكمة 
،وردع مثل ه��ذه الممارسات التي تسهم في تأزيم 

األوض�����اع وزي����ادة 
االحتقان السياسي 
قبيل ايام من موعد 
انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل.ودعا 
لمؤتمر  ا كتلة  بيان 
الحكومة إلى معالجة 
جرحى  جميع  يا  قضا
اح����داث ال��ع��ن��ف ع��ام 
2011م استنادًا لقرار 
لجمهورية  ا رئ��ي��س 
ال��م��ش��ي��ر ع��ب��د رب��ه 
منصور ه��ادي ال��ذي 
ص��در ف��ي 17م��ارس 
ق��ض��ى  و 2م  0 1 2
باعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م شهداء وألزم 

الحكومة بمعالجة الجرحى دونما انتقائية أو تمييز سياسي.
وجاء في بيان كتلة المؤتمرالشعبي العام البرلمانية :)نحمل 
الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ أحكام القضاء وقرار رئيس 
الجمهورية وما نتج عن ذلك من اعتداء على الزميل/ احمد 

سيف حاشد(..

تابعت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
شبوة ماتعرض له صباح لثالثاء 12 فبراير 2013م 
الصحفي زبين عائض عطية مراسل قناة )اليمن اليوم( 
بالمحافظة من اعتداء غير مبرر اقدمت عليه الحراسات 
المرافقة لمحافظ شبوة بعد قيامه بواجبه المهني في 
تغطية الفعالية السلمية االحتجاجية التي اقامها موظفو 
وابناء المحافظة امام مبنى المحافظة ومتابعة نتائج 
لة من المعتصمين لمقابلة محافظ المحافظة  اللجنة المشكَّ
وبمعية االمين العام للمجلس المحلي ووكيل المحافظة 
ومدير االمن العام وذلك خالل وجودهم بمبنى صندوق 
الرعاية االجتماعية بالمحافظة، وبدون مقدمات أقدم 
مرافقو المحافظ بنعت مراسل القناة ببعض االلفاظ 
النابية ومن ثم انهالوا عليه بالركل في مشهد يبدو عليه 

انه قد رتب له مسبقا..
وإذ تدين قيادات وقواعد المؤتمر والوسط االعالمي 

بالمحافظة هذه الحادثة فإنها تؤكد ان وقوعها هو 
استمرارا للممارسات االقصائية والسعي الى تقييد الحريات 
وعدم القبول بالرأي والرأي اآلخر التي تنتهجه بعض القوى 

السياسية التي ينتمي اليها شخص محافظ المحافظة..
وإذ تقف قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام والوسط 
االعالمي بالمحافظة امام هذه السابقة الخطيرة تجاه احد 

صحفيي المحافظة الذي تميز بممارسة عمله المهني.
كما تعبر قيادات وقواعد المؤتمر عن شجبها واستنكارها 
للممارسات واألعمال االستفزازية التي تقدم عليها بعض 
الوحدات األمنية وآخرها ماتعرض له المعتصمون من 
موظفي المحافظة في وقفتهم السلمية أم��ام ديوان 
محافظة شبوة من اطالق نار عشوائي ارعب السكينة 
العامة عالوًة على مايمثله من اسكات لالصوات التي تطالب 
بحقوقها ورفع المظالم ومعالجة االختالالت التي تشهدها 

المحافظة.

مؤتمر البيضاء يدين التفجير الذي استهدف مقر األمن السياسي

في لقائه نائب سفير اليابان.
البركاني يؤكد مشاركة الجميع في الحوار الوطني

البيضاء/ محمد صالح المشخر
دانت قيادة وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
البيضاء الهجوم اإلرهابي الذي تعرض له منزل محافظ 
المحافظة اللواء الركن الظاهري احمد الشدادي وكذا فرع 

مبنى االمن السياسي بالمحافظة.
وحذر البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
البيضاء- تلقى الموقع نسخة منه- من محاوالت بعض 
األطراف جرالمحافظة ألتون أزمات تهدد السلم االجتماعي.. 
داعيًا كل األطراف السياسية والقوى االجتماعية إلى التصدي 
لتلك المخططات والتحلي بالمسئولية الوطنية في ظل 

الظروف العصيبة التي تمر بها البالد للحيلولة دون تمرير 
تلك المخططات عبر تحصين الجبهة الداخلية باالصطفاف 
خلف الجهود التي تبذل لعقد الحوار الوطني الشامل ونبذ 

العنف بكل  أشكاله وصوره..
كما حمل المؤتمر الشعبي العام الجهات االمنية مسئولية 
االنفالت األمني الذي تشهده عاصمة المحافظة.. داعيًا إلى 
كشف مالبسات الجريمة التي وقعت وضبط الجناة الذين 
نفذوها وتقديمهم ومن يقف خلفهم للعدالة ، كما دعا  الى 
الكشف عن نتائج التحقيقات في جرائم العنف واالرهاب التي 
وقعت خالل الفترة الماضية في مناطق متفرقة في المحافظة 
ليكون المواطن على اطالع كامل بما يجري في المحافظة .

ال��ت��ق��ى األم���ي���ن ال��ع��ام 
المساعد للمؤتمر الشعبي 
ال���ع���ام ال��ش��ي��خ س��ل��ط��ان 
لسفير  ا ئب  نا  ، ني كا لبر ا
الياباني كاتسومي موريا سو 
، وفي اللقاء تم استعراض 
أه���م ال��م��س��ت��ج��دات على 
الساحات اليمنية ووق��وف 
اليابان مع اليمن في مرحلتها 

االنتقالية.
وأكد األمين العام المساعد 
ن  سلطا لشيخ  ا تمر  للمؤ
البركاني ال��ت��زام المؤتمر 
ئه  وحلفا ل��ع��ام  ا الشعبي 
كحل  لخليجية  ا لمبادرة  با
للخروج بالبلد من أزمته.. 
كما شدد على مشاركة جميع 
األطراف اليمنية في الحوار 
ومناقشة القضايا الوطنية 
كافة من دون قيد أو شرط 

للخروج برؤية موحدة.
نائب  ث��م��ن  م��ن جهته 
لجهود  ا باني  ليا ا السفير 
المبذولة من قبل المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام كحزب 
األغ��ل��ب��ي��ة ف���ي ال��س��اح��ة 
ليمن  با ج  و للخر ليمنية  ا
من أزمته الراهنة.. مؤكدًا 
وق��وف اليابان إل��ى جانب 
ب��الدن��ا م��ن خ��الل تقديم 
الدعم والمساندة للنهوض 
بالتنمية.. مشيدا بتقديم 
ئمة  قا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
ممثليه في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل وترشيحه 
رئيس الجمهورية لرئاسة 
مؤتمر ال��ح��وار.. متسائاًل 
عن األسباب التي جعلت 
األحزاب األخرى تتأخر في 

تقديم قائمة ممثليها.

المؤتمر وحلفاؤه يدينون 
محاولة اغتيال إياد عالوي

دان المؤتمر الشعي العام 
وحلفاؤه، محاولة االغتيال 
التي تعرض لها القيادي 
العراقي “إياد عالوي”، عبر 
قصف منزلة بالهاون اليوم.

وقال المؤتمر وحلفاؤه في 
بيان لهم: ان محاولة اغتيال 
زعيم القائمة العراقية، ذات 
الموقف العروبي ، والوطني 
هو استمرار لعبث الفوضى 

في العراق الشقيق.
ان ال��م��ؤت��م��ر وح��ل��ف��اءه 
وهم يدينون هذا االعتداء 
االجرامي فانهم يدينون في ذات الوقت كل اعمال العنف التي 
توجه ضد العراق والعراقيين، ويجددون دعوتهم للعراقيين الى 
المزيد من الحوار وتجنب كل ما من شأنه ابقاء بلدهم، رهينة 
العنف والصراع الدموي..متمنين للعراق الشقيق، السالم واألمن 

واكتمال السيادة

األشول نائبًا لدائرة الثقافة 
وعيسى مديرًا لمكتب

 رئيس الدائرة
> أصدر النائب 
لرئيس  ني  لثا ا
المؤتمر - القائم 
بأعمال األمين 
ال��ع��ام الدكتور 
ع��ب��دال��ك��ري��م 
اإلرياني قرارين 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ي��ن  
األول برقم )7( 
بتعيين  ق��ض��ى 

األخ/ حزام محمد األشول نائبًا لرئيس دائرة 
الثقافة لشؤون التنظيم الثقافي واإلداري 
باألمانة العامة، والثاني برقم )8( بتعيين 
األخ/ عيسى علي عيسى مديرًا لمكتب رئيس 

دائرة الثقافة.

مؤتمر حجة يطالب بقايا عقالء 
المشترك وقف األساليب اإلقصائية

ترأس الشيخ فهد مفتاح دهشوش- رئيس فرع المؤتمر 
بمحافظة حجة- اجتماعًا تنظيميًا أمس األول ضم قيادة 
الفرع ومسئولي الدوائر التنظيمية، كرس لمناقشة 
خطة العمل التنظيمي للعام الجاري وتفعيل االداء في 

المديريات.
وأكد الشيخ دهشوش في 
كلمة ألقاها في االجتماع 
على أهمية تفعيل العمل 
لفترة  ا خ��الل  لتنظيمي  ا
مة  خد فيه  لما  لمقبلة  ا
المؤتمر وال��وط��ن.. حاثًا 
ل���دوائ���ر على  ا مسئولي 
ال��ن��زول الميداني وتبنى 
قضايا ومعالجة المواطنين 

وهمومهم.
واق���ر االج��ت��م��اع الخطة 
التنظيمية للعام 2013م 
لمقبل  ا لسبت  ا يد  تحد و
م��وع��دًا النعقاد االجتماع 

الموسع الذي سيضم رؤساء فروع المديريات ورؤساء 
القطاع النسوي .. هذا وقد أكد االجتماع وقوفه الى جانب 
الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية المشير 
عبدربه منصور هادي لحل األزمة.. مباركًا الخطوات التي 
تم قطعها نحو انعقاد مؤتمر الحوار الوطني باعتباره خيار 
اليمنيين لصناعة مستقبل اليمن، وأكد فرع المؤتمر 
تضامنه مع الجرحى والنائب أحمد سيف حاشد ومطالبهم.. 
ودان واستنكر االعتداء الذي تعرضوا له أمام بوابة رئاسة 
ال���وزراء.. كما طالب االجتماع الحكومة عدم االنجرار 
لمساعي االصالح لالستحواذ على مركز المحافظة خالفًا 
للقانون.. داعيًا بقية العقالء في المشترك الى عدم االنجرار 
وراء الخطط االقصائية لحزب االصالح، وندد مؤتمر حجة 
بالحملة االقصائية الممنهجة للكوادر المؤتمرية، وأكد 
االجتماع ان اعضاء المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
سيظلون اوفياء لنهج االعتدال والوسطية التي يجسدها 
المؤتمر بقيادة الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.

مؤتمر وتحالف مأربيستنكرون 
جريمة اختطاف نجل حسان

أعلنت قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني بمحافظة مأرب عن إدانتها واستنكارها 
بشدة لجريمة اختطاف نجل رئيس المنظمة الشعبية 
للدفاع عن الحقوق والحريات بمارب أحمد عبدالعليم 
حسان المدعي البالغ من العمر 10 سنوات من أمام 
منزله الكائن بالمجمع مديرية المدينة يوم األربعاء 
من قبل عناصر خارجة على النظام والقانون.واعتبروا 
أن تلك األعمال اإلجرامية ال تمت بصلة ألخالقيات وقيم 
ديننا الحنيف وتتنافى مع 
األسالف واألعراف القبلية.

م��ط��ال��ب��ي��ن ف��ي ال��وق��ت 
لسلطة  ا دة  ق��ي��ا نفسه 
فظة  لمحا با لمحلية  ا
والجهات األمنية سرعة 
التحري والبحث عن الجناة 
يمهم  تقد و ضبطهم  و
لينالوا جزاءهم  للعدالة 

الرادع.


