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دان جريمة استهداف األقباط بمصر 

المؤتمر يدعو لتجفيف منابع اإلرهاب

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي 
واستنكر ب��ش��دة الجريمة االره��اب��ي��ة التي 
استهدفت -الجمعة االقباط في محافظة 
المنيا جنوب مصر وأدت الى استشهاد وجرح 

العشرات منهم .
واكد المصدر ان هذه الجريمة تضاف الى 
قائمة جرائم االرهاب التي تستهدف تمزيق 
التعايش وال��وح��دة الوطنية في جمهورية 
مصر العربية وتسعى من خاللها التنظيمات 
االرهابية ال��ى اشعال ح��رب اهلية وتمزيق 

النسيج االجتماعي للشعب المصري .
كما أكد ان المؤتمر الشعبي العام سبق وان 
حذر من مخاطر الفكر االرهابي والدعم الذي 
تقدمه بعض ال��ق��وى وال���دول ف��ي المنطقة 
للتنظيمات االره��اب��ي��ة س���واء ف��ي مصر او 
اليمن او غيرهما واستخدام تلك التنظيمات 

لتصفية حسابات سياسية .
واوض��ح المصدر انه ال يمكن القضاء على 
االرهاب اال بتجفيف منابعه والجهات الممولة 

والداعمة له ماليًا واعالميًا وسياسيًا تحت 
اي مسمى، داعيًا في الوقت نفسه الى تضافر 
الجهود الدولية في مكافحة االرهاب بطرق 
ووسائل جديدة بعيدة عن االساليب القديمة 
التي يتم من خاللها غض الطرف عن االنظمة 

والقوى التي تمول وتدعم االرهاب .
واك���د ان م��وق��ف المؤتمر الشعبي العام 
المناهض للغلو والتطرف واالرهاب سيظل 
ثابتًا في مختلف المراحل، معبرًا عن تضامن 
المؤتمر الشعبي مع الدولة المصرية في اتخاذ 
ات التي تراها مناسبة لمواجهة خطر  االجراء

االرهاب الذي يهدد مصر وشعبها .
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر 
الشعبي ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- للشعب المصري الشقيق في 
ضحايا جريمة المنيا االرهابية ولكل اسر 
وذوي الضحايا.. متمنيًا للمصابين الشفاء 

العاجل .

ض له موكب ولد الشيخ المؤتمر يدين ما تعرَّ
دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام ما تعرض له موكب مبعوث االمين العام لالمم 
المتحدة الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ اثناء خروجه من مطار صنعاء متوجهًا الى مقر 
اقامته يوم االثنين الماضي.. وطالب المصدر الجهات المسؤولة بالتحقيق في الموضوع واتخاذ 

ات القانونية الالزمة. االجراء

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام الجريمة 
االرهابية البشعة التي استهدفت قاعة للحفالت 
الموسيقية في مدينة مانشستر -شمال بريطانيا- 
وراح ضحيتها 22 قتياًل ونحو 50 جريحًا من 

المدنيين األبرياء.
وق��ال المصدر: إن ه��ذا العمل االره��اب��ي الجبان 
الذي يتنافى مع كل القيم والمعتقدات االنسانية 
والدينية واالخالقية يؤكد من جديد خطورة الفكر 
والجماعات المتطرفة على األمن والسلم الدوليين.
وأشار المصدر إلى أن اليمن عانت وال تزال من 
وي��الت الفكر المتطرف والجماعات االرهابية 
م��ن��ذ تسعينيات ال��ق��رن ال��م��اض��ي، وأن مخاطر 
هذه الجماعات تضاعفت بعد أن باتت تسيطر 
على أج��زاء من االراض���ي اليمنية بدعم وتمويل 

ورعاية من قبل ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة 
السعودية.

وجدد المصدر دعوة المجتمع الدولي الى العمل 
الجاد والحازم بما من شأنه القضاء على هذه اآلفة 
الخطيرة وتجفيف منابعها الفكرية والمادية.. 
ومحاسبة ك��اف��ة األط���راف المتورطة ف��ي دعم 
االرهاب وتوظيفه في الصراعات السياسية سواء 

أكانت دواًل أو جماعات أو أفرادًا.
وتقدم المصدر بتعازي قيادة وكوادر وانصار 
المؤتمر الشعبي العام للحكومة والشعب البريطاني 
الصديق وإلى اسر وأهالي ضحايا الجريمة االرهابية 
الغادرة التي استهدفت قاعة للحفالت الموسيقية 
في مدينة مانشستر البريطانية.. متمنيًا للمصابين 

الشفاء العاجل.

بعثت قيادات احزاب التحالف الوطني برقية 
تهنئة الى الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم/ علي عبدالله صالح وذلك بمناسبة 

حلول شهر رمضان المبارك.
وفي البرقية أشاد أمناء عموم أحزاب التحالف 
الوطني بصمود الزعيم الصالح ومواقفه البطوليه 
وحكمته وحنكته وثباته وشجاعته مع ابناء شعبه 

في مواجهة العدوان الغاشم.
وفي البرقية اك��دت قيادات واعضاء وأنصار 
احزاب التحالف الوطني وقوفهم.الجاد إلى جانب 
الزعيم الصالح في مواجهة صلف العدوان وأنهم 
على العهد ماضون ولن يحيلوا أو يميلوا مهما 
كانت االسباب باذلين ارواحهم رخيصة من اجل 

الدفاع عن تراب هذا الوطن "نص البرقية"
األخ المناضل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية األس��ب��ق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر 
الرحمة والمغفرة والعتق من النار نرفع لكم 
اسمى آيات التهاني والتبريكات ونسأل الله ان 
يجعله شهر النصر العظيم خاصة وقد تزامن 
حلوله مع مرورالسنة الثالثة للعدوان الهمجي 
األمريكي البريطاني االسرائيلي ينفذ بوجوه 

ومالبس اعرابيه وتمويل اعرابي بقيادة نظام 
الشيطان السعودي مستهدفا االرض واإلنسان 
اليمني لتحقيق اهدافا تخدم الكيان االسرائيلي 
من محاولة ضرب القدرات العسكرية وتدمير 
اإلمكانيات االقتصادية وتدمير البنيه التحتية 
لمجتمعي وتقسيم  لنسيج ا وتفكيك لحمة ا
اليمن إلي اقاليم متناحرة الضعاف الوطن العربي 

امام الكيان الصهيوني تنفيذا لمخطط رسمته 
اي��ادي االستعمار عام 2006م تحت مشروع 
ش��رق اوس��ط جديد ورغ��م ك��ل ه��ذه التآمرات 
والمخططات العدوانية اال انهاتحطمت تحت 
اق����دام شخصكم ف��ال��رج��ال ال��ذي��ن يصنعون 
االنتصارات ويغيرون مسار االح��داث هم دائما 
يعلون فوق سطح األحداث وتنحي لهم هامات 

ال��ت��اري��خ ليسطر للتاريخ تاريخا عبراالجيال 
ويرسمون في قلوب الشعب صورة للخلود واننا 
في احزاب التحالف الوطني امناء عموم وقيادات 
واعضاء وانصار نؤكد لكم اننا علئ العهد ماضون 
لن نحيل ولن نميل وسنكون بجانبكم في السراء 
والضراء باذلين الغالي والرخيص من اجل الذود 

والدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي.
ك��م��ا نهني ال��ش��ع��ب اليمني ال��راف��دال��ع��ظ��ي��م 
لمواقف الشرف والكرامة في الدفاع عن الحرية 
واالس��ت��ق��الل وال��وح��دة وال��ش��رف وال��ع��زة ونحن 
واث��ق��ي��ن ان النصر ق��ري��ب ب���أذن ال��ل��ه وف��ي هذا 
الشهرالكريم ال��ذي يحتوي علي سجل حافال 
لالنتصارات لشعب االيمان والحكمة النصيب 
األوفر والذي دفع ثمنها دماء زكيه وارواح طاهرة 
ومازال يقدم ويقدم شعب عظيم اليركع إاللله

ونسأل الله عز وجل ان يكون شهر رمضان مقبال 
الينا بالنصر والعزة وان يتقبل مناجميعا صيامنا 
وينزل علينا رحمته ومغفرته ويعتقنا من النار 
ويعيده علينا اعواما واعواما بالخير والبركه والنصر 

وان يحمينا ويحمي اليمن من كل مكروه 
ودمتم للشعب والوطن

وكل عام وانتم بخير

المؤتمر يدين الجريمة اإلرهابية 
في مدينة مانشستر البريطانية

رأس األمي��ن الع��ام للمؤتمر الش��عبي العام 
-األربع��اء-  ال��زوكا  ع��وض  ع��ارف  االس��تاذ 
اجتماع��ًا لقي��ادة دائ��رة التوجيه واإلرش��اد 
ف��ي االمان��ة العامة ولجن��ة التنس��يق الخاصة 

بالتوجيه واالرشاد.
وف��ي االجتماع نقل االمين الع��ام للحاضرين 
تحيات قي��ادة المؤتمر ممثل��ة بالزعيم علي 
عبدالل��ه صال��ح رئي��س الجمهورية األس��بق 
وش��كره  الع��ام  الش��عبي  المؤتم��ر  رئي��س 
وتقدي��ره لجه��ود القي��ادات المؤتمري��ة في 
قط��اع التوجي��ه واالرش��اد عل��ى جهوده��م 

الوطنية والتنظيمية.

وهنأ الزوكا الحاضرين بقدوم شهر رمضان المبارك، متمنيا 
ان يكون شهر رحمة وخير على الشعب اليمني الذي يتعرض 
لعدوان غاشم وحصار ظالم منذ أكثر من عامين، محييًا 
صمود وثبات كافة ابناء شعبنا اليمني ال��ذي يسطر أروع 

المالحم في الدفاع عن الوطن.
وثمن جهود قيادات وك��وادر المؤتمر س��واء في وزارة 
االوقاف واإلرشاد او في قطاع التوجيه باالمانة العامة وكل 
العلماء و الخطباء والمرشدين وال��م��رش��دات ف��ي مختلف 
محافظات الجمهورية وم��ا يقومون به من دور في نشر 
الفكر الديني الوسطي في اوس��اط الناس وتقديم رسالة 
اإلس��الم الصحيحة البعيدة عن الغلو والتطرف واالره��اب 
وتوعية المجتمع بثقافة المحبة والتعاضد والوحدة والقيم 
والمبادىء التي تحث على حب الوطن وال��دف��اع عنه وعن 

وحدته وسيادته واستقالله.
واك��د االم��ي��ن ال��ع��ام ان المؤتمر الشعبي ال��ع��ام تنظيم 
الوسطية واالعتدال وميثاقه الوطني ينص في اول ابوابه 
على ان اإلس��الم عقيدة وشريعة وفكره صيغ من ثقافة 

ودين هذا الشعب.
وق��ال الزوكا: المؤتمر تنظيم كل اليمنيين وليس حزبا 
طائفيا او مناطقيا او عنصريا او متعصبا وهو ما يتطلب 

منا جميعا نشر فكر المؤتمر المتمثل في الميثاق الوطني 
والدعوة الى التسامح والتعايش والقبول باألخر ومواجهة 
العدوان والحفاظ على ثوابت المؤتمر وهي ثوابت الوطن 
ممثلة في الثورة والجمهورية وال��وح��دة والديمقراطية 
والحفاظ على سيادة واستقالل اليمن ورفض أي وصاية عليه.
وح��ث األمين العام على نشر فكر الميثاق الوطني في 

اوساط المؤتمريين وفي اوساط كافة الناس باعتباره نهج 
الوسطية واالعتدال واقامة االمسيات الرمضانية في هذا 
الجانب واستغالل شهر رمضان المبارك في اشاعة المحبة 
واالخاء والتسامح ونبذ ثقافة الكراهية والتعصب واشاعة 
ثقافة الحوار والسالم والوحدة الوطنية وثقافة التكافل 
االجتماعي وفعل الخير خاصة في ظل الظروف الصعبة التي 

يعيشها الوطن جراء العدوان والحصار ،ومواجهة مخاطر 
فكر التطرف واالره��اب الذي بات يمثل خطرا على اليمن 
والمنطقة والعالم، مشيرا الى ان التنظيمات االرهابية وسعت 
من نفوذها وسيطرتها بفعل الدعم الذي تتلقاه من تحالف 
العدوان وهو ما يستوجب من جميع القوى الوطنية وفي 
مقدمتهم العلماء والخطباء والمرشدون والمرشدات مواجهة 

هذا الفكر ودحضه وتعرية زيفه ومخاطره وآثاره السلبية 
على كل مناحي الحياة.

مؤكد على تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي وعملية 
التنسيب واالستقطاب في اوس��اط الجماهير خاصة من 
شريحة الشباب والشابات ورف��د المؤتمر ب��ك��وادر ودم��اء 

جديدة.
وشدد الزوكا على حرص المؤتمر على تحييد المساجد 
ودور العبادة وابعادها عن العمل السياسي، والعمل بكل 
ما من شأنه الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية المقاومة 

للعدوان ورفض اي محاوالت لشق الصف الوطني.
من جانبهم ثمن الحاضرون مواقف المؤتمر وقيادته ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الوطنية في مواجهة العدوان والحصار 

والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقالله.
واك��دوا ان المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم الوسطية 
واالعتدال وانه رغم كل المؤامرات واالستهداف الذي تعرض 
له منذ ازم��ة العام 2011م وحتى اليوم ال ي��زال التنظيم 
االقوى واالكثر شعبية وجماهيرية بل وباتت عملية طلبات 
االنضمام اليه تتزايد يوما اثر آخر خاصة في اوساط الشباب 
والنساء بعد ان اثبتت االح��داث التي مر بها الوطن خالل 
السنوات االخيرة ان المؤتمر هو تنظيم اليمنيين الذي يقبل 
بالجميع ويتعايش مع الكل واثبت انه حزب الدولة والنظام 

والقانون.
هذا وقد ناقش االجتماع عددا من القضايا التنظيمية واتخذ 

بشأنها القرارات المناسبة.
حضر اللقاء االس��ت��اذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية واالستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة 
رئيس معهد الميثاق وعضو الهيئة الوزارية للمؤتمر االستاذ 
شرف القليصي، والشيخ يحيى النجار رئيس دائرة التوجيه 
واإلرش���اد وعبدالقوي الشميري رئيس دائ��رة التخطيط 
والدراسات السياسية ،وطارق االكوع رئيس دائرة المعلومات 
واالحصاء ،والدكتور عبدالله ابو حورية نائب رئيس الدائرة 
الفنية ،وخالد الرضي نائب رئيس دائرة العالقات الخارجية 

،ونواب رئيس دائرة التوجيه واإلرشاد.

قيادات أحزاب التحالف الوطني تهنىء الزعيم صالح بمناسبة حلول شهر رمضان

رأس اجتماعًا لقيادة دائرة التوجيه واإلرشاد ولجنة التنسيق بالمؤتمر

الزوكا يدعو الستغالل رمضان في إشاعة المحبة واإلخاء والتسامح والتكافل
المؤتمر حريص على تحييد المساجد ودور 

العبادة وإبعادها عن العمل السياسي
حريصون على وحدة الجبهة الداخلية المقاومة 

للعدوان ونرفض محاوالت شق الصف
التنظيمات اإلرهابية وسعت من نفوذها

 بفعل الدعم من دول تحالف العدوان

المؤتمر تنظيم الوسطية واالعتدال وليس طائفيًا أو مناطقيًا أو عنصريًا
يجب نشر فكر الميثاق الوطني في أوساط المؤتمريين وكافة الناس

على العلماء والخطباء والمرشدين مواجهة فكر التطرف وتعريته ودحضه

المؤتمر يطالب بضبط المتورطين في 
جريمة محاولة اغتيال الشيخ الغادر

نجا القيادي المؤتمري وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ محمد بن علي 
الغادر من محاولة اغتيال في كمين نصبته له مجموعة مسلحة.

»المؤتمر نت« -الخميس: ان مجموعة مسلحة  وقالت مصادر مقربة من الشيخ الغادر ل�
نصبت كمينًا للشيخ محمد بن علي الغادر بالقرب من منزله في منطقة االصبحي بالعاصمة 
صنعاء واطلقت عليه واباًل من الرصاص، إال أنه نجا من محاولة االغتيال.. فيما اصيب نجل 

شقيقه جهاد ناجي بن علي الغادر وتم نقله الى المستشفى لتلقي العالج .
هذا ودان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام محاولة االغتيال اآلثمة التي 
استهدفت القيادي المؤتمري الشيخ محمد بن علي الغادر، مطالبًا الجهات ذات العالقة 
في الدولة بسرعة التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.


