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استقبل نواب وقيادة مؤتمر عمران

الزعيم: نشيد بالمواقف البطولية ألبناء عمران وحفظهم لألمن واالستقرار

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي  
العام -وبحضور االمينين العامين للمؤتمر الشيخ سلطان 
البركاني واالســتــاذ عــارف عــوض الــزوكــا ، االثنين الماضي، اعضاء 
مجلسي النواب والشورى وأمناء عموم المجالس المحلية ورؤساء فروع 
المؤتمر الشعبي العام ومشائخ واعيان محافظة عمران الذين عبروا 
عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يأتي متزامنًا مع الذكرى الثالثة للعمل 
صيب فيه الزعيم علي 

ُ
االرهابي الجبان لتفجير جامع دار الرئاسة والذي أ

عبدالله صالح وأدى الى استشهاد وجرح عدد من قيادات الدولة ...
وفي اللقاء تحدث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- مرحبًا باألخوة اعضاء مجلسي النواب والشورى ومشائخ 
واعيان وامناء عموم المجالس المحلية وقيادات المؤتمر الشعبي 

العام في محافظة عمران شاكرًا لهم مشاعرهم الفياضة

واشاد بمواقف ابناء محافظة عمران البطولية منذ ازمة ٢٠١١ م 
وحفاظهم على امن واستقرار المحافظة.

من جانبهم اعتبر اعضاء مجالس النواب والشورى والمحليات 
ورؤساء فرع المؤتمر بعمران جريمة مسجد الرئاسة اإلرهابية بأنها 
جريمة العار السوداء في تاريخ اليمن ..مطالبين بسرعه احالة 
المنفذين والممولين والمخططين لهذه الجريمة النكراء للقضاء 

لينالوا جزاءهم الرادع والعادل ..
واكدوا وقوفهم الى جانب القوات المسلحة واالمن في تصديها 

لالرهاب، كما دعوا الى عدم تسييس القوات المسلحة .
كما اكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة عمران 
استعدادها الكامل ومعها اعضاء وكوادر المؤتمر في بالمحافظة 

لالنتخابات القادمة .

رئيس المؤتمر لدى لقائه مجلس شيوخ مأرب

نؤيد وندعم دعوات التسامح والتصالح 
بين مختلف القوى السياسية

أكد الزعيم علي عبدالله صالح  
-رئــيــس الــمــؤتــمــر الشعبي 
العام حاجة البالد للتصالح والتسامح 
وتأييده ودعمه الكاملين ألي مبادرة 
أو دعوة تسير باتجاه تحقيق التصالح 
والتسامح بين مختلف القوى الوطنية.

وعبر الزعيم علي عبدالله صالح لدى 
لقائه أعضاء مجلس حكماء مأرب الذين 
عرضوا عليه دعوة المجلس الشعب 
اليمني إلــى التصالح والتسامح، عن 

تأييده ودعمه المطلقْين لكل دعوات 
التسامح والتصالح بين مختلف القوى 
السياسية والمجتمعية بوصفه المخرج 
الوحيد لطي صفحة الماضي وفتح 
صفحة جديدة تعين على االنتقال إلى 

المستقبل المنشود.
ــأرب أن  مــن جانبهم، أكــد حكماء م
ل خالل 

ّ
الزعيم علي عبدالله صالح مث

ثالثة وثالثين عامًا نموذجًا للقائد 
ـــذي رســخ مــبــدأ التسامح  الحكيم ال

ــحــوار وسيلة  والــتــصــالــح، واعــتــمــد ال
للخروج مــن كــل األزمـــات ومواجهة 
كــل التحديات، وآخــرهــا أزمــة العام 
٢٠١١م، التي كادت تعصف بالبالد 
وتدخله في دوامــة صراعات أهلية ال 
نهاية لها، لوال أنه تنازل عن السلطة 

درءًا للفتنة.
داعين الشعب اليمني إلى طي صفحة 
الماضي، والتوجه إلى المستقبل بتجرد 

من رواسب الماضي وأحقاده.

جريمة دار الرئاسة عار أسود في تاريخ اليمن

البالد بحاجة إلى مبادرة 
لفتح صفحة جديدة 
للسير نحو المستقبل

حكماء مأرب يشيدون 
بحكمة الزعيم ويدعون 
الشعب اليمني إلى التجرد 
من رواسب الماضي

ابو راس ُيحذر من غياب الحكومة في المديريات 
التي طهرها الجيش من االرهابيين

شــدد الشيخ صــادق  
امــــيــــن ابـــــو راس- 
االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام على اهمية تواجد 
ــة والسلطات  ــدول مسئولي ال
المحلية واالجــهــزة المختصة 
ــتــي يقوم  ــمــديــريــات ال فــي ال
الجيش بتطهيرها من العناصر 
االرهابية في محافظتي شبوة 

وابين.
وحث ابو راس حكومة الوفاق 
على االضطالع بدورها ومواكبة 
جهود الجيش واالمن واللجان 
لبؤر  ا ء على  للقضا لشعبية  ا
االرهــابــيــة فــي تلك المناطق 
وتقديم الخدمات للمواطنين .
ـــى أن عـــدم تــواجــد  ــًا ال ــت الف

االجـــــهـــــزة الـــمـــخـــتـــصـــة فــي 
المديريات لخدمة المواطنين 
قد يغري االرهابيين للعودة 
اليها بعد مغادرة قوات الجيش 

واالمن.
وقــال : (اذا لم يواكب عمل 
الجيش في ابين وشبوة تواجدًا 
ألجهزة السلطة المحلية واالمن 
والــقــضــاء وبقية األجــهــزة في 
المديريات لخدمة المواطنين 
وتثبيت االمـــن والــقــضــاء على 
البؤر والخاليا النائمة لالرهاب 
فإن اإلرهابيين سيعودون بعد 
مغادرة الجيش لتلك المناطق 
(وكأنك يا ابو زيد ما غزيت).. 
ــعــي الــحــكــومــة  ــى ان ت ــمــن وت

مسئوليتها

الزوكا يحث المؤتمريين على إنجاح القيد والتسجيل في الدائرة العاشرة
ــزوكــا- األمــيــن العام   تـــرأس االســتــاذ عـــارف عــوض ال

المساعد- اجتماعًا تنظيميًا الخميس الماضي ضم قيادة 
فرع الدائرة العاشرة بأمانة العاصمة والمراكز االنتخابية وأعضاء 
المجالس المحلية، تم خاللها مناقشة عملية التهيئة والتحضير 
لتنفيذ عملية القيد والتسجيل التجريبي وفقًا للسجل االنتخابي 
االلكتروني وطبيعة االشكاليات والصعوبات التي تواجه تنفيذ 

النشاط التنظيمي بالدائرة.
وأوضح االستاذ عارف الزوكا طبيعة وخطورة المرحلة، منوهًا 
الى أهمية عملية القيد والتسجيل التي تعد مفتاح النجاح ألي 

استحقاقات انتخابية قادمة.
مؤكدًا على تضافر الجهود لجميع األطر التنظيمية واالنتخابية 
وأن النجاح بالدائرة العاشرة سينعكس ايجابًا على عملية القيد 

والتسجيل في جميع دوائر األمانة.
تخلل االجتماع- الذي حضره االستاذ شكري العميسي نائب رئيس 
اللجنة الفنية باألمانة العامة واالستاذ عائض الشميري نائب رئيس 
فرع المؤتمر بأمانة العاصمة وعدد من اعضاء قيادة فرع المؤتمر 
بأمانة العاصمة نقاشات مستفيضة تهدف الى إنجاح عملية القيد 

والتسجيل بما يحقق اهداف المؤتمر الشعبي العام..

قيادات المؤتمر: 

المؤتمر وحلفاؤه يدينون 
محاولة اغتيال ماطر بلحج

دان المؤتمر الشعبي  
العام وأحزاب التحالف 
الوطني بشدة محاولة االغتيال 
اآلثمة التي تعرض لها أمين عام 
محلي محافظة لحج علي حيدرة 

ماطر األربعاء.
ـــــر  ـــــب ـــــت واع
ــــر  ــــم ــــؤت ــــم ال
الشعبي العام 
ـــــاؤه  ـــــف ـــــل وح
ــــمــــة  ــــجــــري ال
اإلرهابية التي 
اســـتـــهـــدفـــت 
حياة القيادي 
ـــي مـــاطـــر  ـــل ع
تــــأتــــي ضــمــن 
مــــســــلــــســــل 
االســـتـــهـــداف 
ـــهـــج  ـــمـــمـــن ال
لــــــقــــــيــــــادات 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
منذ مطلع األزمة في اليمن عام 

٢٠١١م.
ودعــا بيان صــادر عن األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه األجــهــزة األمنية إلى 
تعقب وضبط الجناة وإحالتهم 

إلى القضاء.
ــقــوى  كــمــا دعـــا األحـــــزاب وال
ـــيـــات  ـــفـــعـــال الـــســـيـــاســـيـــة وال
المجتمعية إلى إدانــة الجريمة 
وكـــافـــة الـــجـــرائـــم اإلرهـــابـــيـــة 

ــيــهــم  ومـــســـانـــديـــهـــم ومــمــول
ورعاتهم.

ــان قــد نجا أمين عام  هــذا وك
الــمــجــلــس الــمــحــلــي بمحافظة 
لحج األربعاء من محاولة أغتيال 
نفذها مسلحون مجهولون أثناء 
توجهه إلــى مقر 
ــي مبنى  عــمــلــه ف

المحافظة.
وذكرت مصادر 
محلية أن عناصر 
مسلحة اعترضت 
ــن  ــي ـــارة األم ســـي
لـــعـــام للمجلس  ا
المحلي بمحافظة 
لحج علي حيدرة 
ـــاطـــر وقـــامـــت  م
بإطالق وابــل من 
ــــرصــــاص عــلــى  ال
سيارته ، أسفرت 
ــب  ــائ ـــعـــرض ســــيــــارة ن عــــن ت
المحافظ إلضرار، فيما لم يصب 

هو ومرافقه بأي أذى .
ـــر الــمــجــلــس الــمــحــلــي  ـــب وع
ــــن إدانــــتــــه  بـــالـــمـــحـــافـــظـــة ع
واستنكاره لمحاولة األغتيال 
التي تعرض لها ماطر، وطالب 
األجهزة األمنية بسرعة الكشف 
ــن بــمــحــاولــة  ــورطــي ــمــت عـــن ال
االغتيال وإلقاء القبض عليهم 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة لينالوا 

جزاءهم العادل.

محافظا إب وذمار وقيادات بالمؤتمر تزور قائد المنطقة العسكرية السابعة
زار محافظ إب، القاضي أحمد الحجري، ومحافظ 
ذمــار يحيى علي العمري، وعضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام، علي المقدشي، ورئيس 
فرع المؤتمر بإب، عبد الواحد صالح، الجمعة، قائد 
المنطقة العسكرية السابعة العميد علي محسن 
مثنى، والذي يرقد بالمستشفى العسكري بالعاصمة 
صنعاء، جراء إصابته برضوض إثر سقوط طائرة 

مروحية كانت تقله، في البيضاء قبل أيام.
وقـــال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، 
ن  علي المقدشي: إن صحة العميد مثنى في تحسُّ

وسيغادر المستشفى قريبًا.


