


عبدالكريم النهاري 
¿ اأكدت اأم�سية رم�سانية عقدت الأ�سبوع 
املا�سي بجامعة ذمار » على اأهمية ت�سافر 

اجلهود لإجن��اح احل��وار الوطني واخلروج 

باحللول العملية ملختلف الق�سايا الوطنية ، 

وتقدمي التنازلت لتغليب امل�سلحة الوطنية 

على امل�سالح ال�سخ�سية، والحتكام مل�سالح 

الوطن كنهج للنجاح ، باعتبار اأن ال�سلطة 

والرثوة متغريات قابلة للتداول والتدوير، 

مع اعتبار اأن النتخابات هي البوابة الوحيدة 

للتداول ال�سلمي لل�سلطة وعن طريق �سناديق 

القرتاع.

ويف الأم�سية التي ح�سرها رئي�س جامعة 

ذمار الدكتور احمد حممد احل�سراين ونائباه 

لل�سئون الأكادميية و�سئون الطالب الدكتور 

عبدالكرمي العبيدي والدكتور خليل الوجيه، 

قدمت عدد من املحا�سرات تناولت احلوار 

الوطني واثر الوعي الثقايف يف تغيري �سلوكيات 

املجتمع.

حيث األقى ع�سو القيادة القطرية حلزب 

البعث العربي ال�سرتاكي ح�سني احمد ال�سويف 

حما�سرة اأ���س��ار خاللها اإىل اأهمية احل��وار 

ودوره يف التغلب على كثري من التحديات التي 

تواجه الوطن وجت��اوز اخلالفات بني اأبناء 

الوطن الواحد على اأ�سا�س الثوابت الوطنية 

والد�ستور والقانون.

وقال: اإن املتتبع خلطاب فخامة الأخ الرئي�س 

علي عبداهلل �سالح يجد اهتمامه باحلوار كونه 

الو�سيلة الأ�سا�سية لتجاوز التحديات.

ولفت ال�سويف اإىل الأهمية الكبرية التي 

ميثلها اتفاق 17 يوليو وال��ذي ياأتي تنفيذًا 

لتفاق املبادئ املوقع بني املوؤمتر ال�سعبي 

العام واأح���زاب اللقاء امل�سرتك يف فرباير 

2006م، والذي يوؤمل من خالله اخلروج من 

دائرة الأزمات التي تعانيها بالدنا.

من جانبه اأ�سار عميد كلية الرتبية بجامعة 

ذمار الدكتور حممد اإبراهيم ال�سانع اإىل اأهمية 

احل��وار ودوره يف جت��اوز التحديات حمذرًا 

من خماطر النقالب على مفاهيم النتماء 

والولء للوطن، موؤكدًا على اأهمية ال�ستفادة 

من التجارب القومية يف انتهاج مبداأ احلوار 

وعدم التفريط يف الوطن ب�سبب الختالف، 

م�ستعر�ساً جتارب عدد من الدول التي انتهجت 

احلوار للتغلب على م�ساكلها وحتدياتها.

فيما اأ�سار نائب عميد معهد التعليم امل�ستمر 

الدكتور عباد حممد ال��رباق اإىل اأن احل��وار 

الوطني ميثل اليوم املحطة الكربى لتحقيق 

التحول الأكرب يف اليمن، موؤكدًا اأهمية ت�سافر 

اجلهود للدفع بكل الإمكانات باجتاه اإجناح

احل����وار ال��وط��ن��ي حت��ت �سقف ال��وح��دة 

والد�ستور، موؤكدًا على اأهمية تقدمي التنازلت 

من طريف احلوار.

و�سدد على اأهمية اأن يتجاوز املتحاورون 

املو�سوعات ال�سيا�سية ويتجهوا اإىل مناق�سة 

الق�سايا القت�سادية والجتماعية والأمنية 

م��ن مظاهر التمرد وحمل ال�سالح يف وجه 

الدولة وقطع الطرقات. واأ�سار اإىل اأهمية اأن 

يتم الع��رتاف امل�سبق من طريف احلوار باأن 

ل اجلميع م�سئولية  ال�سراكة تعني اأن حتمُّ

احل��ف��اظ على ال��ث��واب��ت الوطنية والأم���ن 

وال�ستقرار هو ما ينتظره ال�سعب وما يتطلع 

اإليه من التقدم والرقي احل�ساري الذي ي�سمن 

اخلروج من دوامة ال�سراعات..

فيما تناولت حما�سرة اأخرى- قدمها نائب 

رئي�س جامعة ذمار ل�سئون الطالب الدكتور 

خليل �سعيد الوجيه- دور الوعي الثقايف يف 

ت�سكيل �سلوكيات املجتمع ودور املوؤ�س�سات 

عي  لو ا ت�سكيل  يف  لتعليمية  ا و فية  لثقا ا

الثقايف.۹
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املـؤتـمريـون يـدينـون أعمـال التخـريـــــــــب واإلرهاب ويدعون لالصطفاف الوطني
اجتماع تنظيمي بالتعزية وشرعب الرونة 

يناقش االستعداد لالنتخابات القادمة

بن حبتور: الرئيس هو من دعا للحوار بعد أن فاز يف االنتخابات
عدن- نصر باغريب

¿دعا الدكتور/عبدالعزيز �سالح بن حبتور- رئي�س جامعة 
عدن- اأع�ساء املوؤمتر ال�سعبي العام اإىل تعزيز قيم العلم والبحث 

والدرا�سة والتقومي الأك��ادمي��ي بني �سفوفهم وبقية منت�سبي 

اجلامعة، لتعميق معارفهم وقدراتهم العلمية وموا�سلة عملية 

تطوير اأداء اجلامعة باعتبار اأن العبء الأكرب يقع على عاتقهم يف 

تنفذ الربنامج الوطني النتخابي لفخامة الرئي�س /علي عبداهلل 

�سالح يف جمال تطوير اجلامعات اليمنية.

وق��ال الدكتور بن حبتور يف الأم�سية الرم�سانية التي نظمها 

فرع املوؤمتر ال�سعبي العام بجامعة عدن مبقره الكائن مبديرية 

خورمك�سر م/عدن: اإن املوؤمتر وقيادته التي فو�سها ال�سعب يف كل 

اليمن من خالل ت�سويت الناخبني لها من خالل �سناديق القرتاع 

ب�سكل حر ومبا�سر  لإدارة دفة قيادة البالد، اأوىل التعليم العايل 

واجلامعات اأهمية كبرية وهو املعني الأول من خالل اأع�سائه بتنفيذ 

برنامج فخامة الرئي�س النتخابي الذي اأ�سبح برنامج املجتمع كله 

بعد الت�سويت له يف النتخابات.

م�سيفاً: اإن اأع�ساء املوؤمتر ال�سعبي العام يف اجلامعة اثبتوا 

متيزهم يف امل�ستوى العلمي وال�سلوكي.. م�سريًا اإىل اأنهم يعدون من 

الأ�ساتذة الأكفاء يف جمالت تخ�س�ساتهم العلمية والذين ي�ستلهمون 

توجهاتهم من اأدبيات املوؤمتر وبرناجمه النتخابي وانتمائهم 

جلامعتهم وبالدهم.

واأطلع الدكتور/عبدالعزيز �سالح بن حبتور اأع�ساء املوؤمتر 

ال�سعبي العام امل�ساركني بالأم�سية على جهود القيادة ال�سيا�سية 

يف عملية احلوار الوطني وتعزيز هذا النهج احل�ساري مع القوى 

ال�سيا�سية املختلفة لتاأكيد توجهها لإ�سراك اجلميع يف اإيجاد 

معاجلات لكل الق�سايا ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

للبالد..، مو�سحاً اأن الدولة وال�سعب اليمني يف املقابل لن يتهاونوا 

مع كل من يحاول الإ�سرار بالوطن واأبنائه وبقيمه و�سيادته.

وحث اأع�ساء املوؤمتر ال�سعبي العام على الوقوف �سفاً واحدًا 

للدفاع عن الثوابت الوطنية والوحدة اليمنية وعدم ال�سماح للقوى 

احلاقدة على الوطن، التي ت�سعى يائ�سة اإىل اإعادة عقارب ال�ساعة اإىل 

الوراء وزج اأبناء اليمن يف دوامة الحرتاب وال�سراعات الفو�سوية 

والعبثية والتدمريية للوطن ومقدراته.. موؤكدًا اأن كل املحاولت 

ماآلها الف�سل لأن ال�سعب مل يعرف عن اأولئك املتاآمرين غري التناحر 

والقتل والكراهية واإق�ساء الآخر.

وقال: »اإن فخامة الرئي�س/علي عبداهلل �سالح واملوؤمتر ال�سعبي 

العام من دعا اإىل احلوار بعد اأن فاز بثقة الناخبني يف النتخابات 

الرئا�سية، وت�سنم ال�سلطة بتفوي�س من ال�سعب، وفقط املوؤمتر 

الذي قبل باجللو�س والتحاور مع الآخر لأنه ينتهج نهج الت�سامح 

احلقيقي ورهانه الو�سطية وال�سمو على ال�سغائن والأحقاد، بعيدًا 

عن التطرف واإق�ساء الآخر، وهو نهج يفتخر به كل ع�سو موؤمتري«.

واأ�ساف: اأن اأع�ساء املوؤمتر ال�سعبي العام يف اجلامعة هم جزء 

اأ�سيل من احلركة الفاعلة علمياً وثقافياً واجتماعياً وي�سعون 

با�ستمرار لتطوير براجمهم الأكادميية وعملهم مبا يلبي طموح 

التقدم والنمو والبناء الوطني..،

هذا وكان فرع املوؤمتر ال�سعبي بجامعة عدن قد اأق��ام ب�سالة 

كلية الطب ماأدبة اإفطار رم�سانية لأع�سائه من اأ�ساتذة اجلامعة 

ومنت�سبيها كتقليد �سنوي اتبعه لتعزيز اأوا�سر ال�سلة والرتابط 

الجتماعي بني منت�سبي املوؤمتر من العاملني باجلامعة، مبنا�سبة 

�سهر رم�سان الف�سيل لهذا العام 1431ه�.۹

¿ يف اإطار تفعيل الن�شاط التنظيمي 
وال�سيا�سي وال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ف��روع 

املوؤمتر ال�سعبي العام باملحافظات 

وامل��دي��ري��ات واجل��ام��ع��ات �سمن 

ب��رن��ام��ج الم�����س��ي��ات الرم�سانية 

امل��ن��ف��ذ مب��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز اجلمعة 

املا�سية ُعقد اللقاء املو�سع للدوائر 

النتخابية )55، 56، 57( مبديرية 

التعزية ح�سره عدد من امل�سوؤولني 

التنظيميني والتنفيذيني باملحافظة 

واملديرية، حيث ا�سار رئي�س اللجنة 

الفنية ب��ف��رع امل��وؤمت��ر باملحافظة 

الرميمة اىل ف�سائل  عبدالرحمن 

�سهر رم�سان وما دعا اليه ال�سالم 

من اإر�ساء النظام العادل واإ�سالح 

العباد.

ث��م حت���دث ع��ن الأح������داث على 

تتطلب  ل��ت��ي  ا الوطنية  ل�ساحة  ا

التاآزر والتكاتف جتاه ما يحاك �سد 

الوطن - كما قال - من موؤامرات 

ود�سائ�س تعرقل التنمية.. كما اأكد 

على ���س��رورة اليقظة والتفاعل 

اجلاد من قبل القيادات التنظيمية 

وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة خ��ا���س��ة يف م��راح��ل 

الإج��راءات لالنتخابات الربملانية 

املقرر اإجراوؤها ابريل 2011م.

وكيل املحافظة عبدالقادر حامت 

حتدث يف كلمته عن اهتمام الدولة 

املحلية مبحافظة تعز  وال�سلطة 

باملديرية كونها املتنف�س الوحيد 

للمحافظة، مطالباً احلا�سرين يف 

الجتماع بالعمل والتعاون اجلاد 

واملخل�س مع اجلهات التنفيذية 

لتنفيذ واإجناز خمططات الوحدات 

ال�سكنية التي حظيت بها املديرية.

و���س��دد يف اخل��ت��ام على �سرورة 

والتن�سيق  والتوا�سل  الت�سال 

ال��ق��ي��ادات  ب��ني  امل�ستمرين فيما 

التنظيمية نف�سها ومن جهة اأخرى مع 

القيادات التنفيذية وعقد اللقاءات 

لذلك والعمل بروح الفريق الواحد.. 

ه���ذا وك����ان الأخ ع��ب��دال��رح��م��ن 

الرميمة األقى حما�سرة يف ام�سية 

رم�سانية مبديرية �سرعب الرونة 

53،54( وبح�سور  بالدائرتني )

الأخ عبدالوهاب اجلنيد- ع�سو 

اللجنة الدائمة وكيل حمافظة تعز- 

تناول فيها ف�سائل �سهر رم�سان 

املبارك وف�سائل الزكاة وال�سدقات 

ثم حتدث عن املو�سوع التنظيمي 

والو�ساع يف البالد والنتائج التي 

تو�سلت اليها جلنة احلوار الوطني 

ودور واأع�ساء امل��وؤمت��ر ال�سعبي 

العام يف هذه املديرية املهمة وقيامهم 

بواجبهم الوطني..

وط��ال��ب املجتمعني ب��اأن يكونوا 

على يقظة تامة مما يحاك للوطن 

م��ن م���وؤام���رات ود���س��ائ�����س.. من 

جانبه اأ�ساد الخ وكيل املحافظة 

عبدالوهاب اجلنيد باملنجزات التي 

حتققت يف عهد فخامة الأخ علي 

عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية 

رئي�س املوؤمتر ال�سعبي العام لعموم 

حمافظات اجلمهورية وق��د وجه 

الهيئة التنفيذية واملحلية باملديرية 

لعقد اجتماع مو�سع ملعاجلة ق�سايا 

الرتبية والتعليم والكهرباء وغريها.

فيما حت��دث ال�سيخ عبداحلميد 

حممد فرحان- ع�سو جمل�س النواب 

بالدائرة 54 عن اأهمية املرحلة ودعا 

اىل ر�س ال�سفوف واليقظة الكاملة 

ملواجهة التحديات التي متر بها 

البالد، كما حتدث عن املنجزات التي 

حتققت يف املديرية وطالب باحلفاظ 

عليها.

كما تطرق مدير عام املديرية اأحمد 

حممود خليل اإىل املنجزات التي 

حتققت للمديرية.۹

 ثقافة التسامح والوسطية 
والسمو على الضغائن نهج 

يفتخر به كل مؤتمري

أكاديميو ذمار يؤكدون أهمية إنجاح الحوار 
تحت سقف الثوابت الوطنية

محافظ الضالع فــــــــــــــــــي األمسيات الرمضانية:

املنقطعون عن العمل يف األمـــــــــــن والجيش عليهم تقديم ملفاتهم

واأ�ساف: هناك ق�سايا عاجلناها واأخرى 

نعمل على حلها منها تعزيز م�سروع مياه 

مدينة ال�سالع ببئر جديدة �سيتم حفرها 

بعد عيد الفطر املبارك وت�سهيل مهمة 

ال�سركة املنفذة مل�سروع طريق )ال�سالع- 

قعطبة( املزدوج الذي اأعدناه للعمل خالل 

ال�سبوع املا�سي و�ستنفذه ال�سركة، 

وكذلك �سفلتة ور�سف الطرق الفرعية 

وال�سوارع الداخلية مبدينة ال�سالع، كما 

مت زي��ادة ح��الت الرعاية الجتماعية، 

ولدينا برامج ل�ستكمال ن�سبة كبرية من 

امل�ساريع املتعرثة مع اأنها يف تناق�س بعد 

اأن مت حل ومعاجلة العديد منها كالطرقات 

واملدار�س وم�ساريع املياه والوحدات 

ال�سحية.

 اأما بالن�سبة ملا تبقى من املنقطعني عن 

العمل يف �سفوف القوات امل�سلحة والمن 

واعدادهم حمدودة فاإننا نوجههم بت�سليم 

ملفاتهم اىل اجلهات املخت�سة يف وزارة 

الدفاع وكذا الداخلية وفقاً لتوجيهات 

فخامة الرئي�س بحل ق�ساياهم.

م�سريًا اإىل اأنه و�سمن خطط وبرامج 

التنمية التي ت�ساندها الدولة يف املحافظة 

قد مت تنفيذ م�ساريع تنموية خالل عامي 

2009 - 2010م وبتكلفة تقدر باأكرث 

م��ن 6 مليارات ري���ال، بينما الآخ���رون 

من اأ�سحاب امل�ساريع الوهمية ودعاة 

التجزئة واإع���ادة املا�سي البغي�س مل 

يقدموا لل�سالع واأبنائها �سوى اخلراب 

والقتل وقطع الطرقات واإثارة الفو�سى 

ون�سر ثقافة احلقد والكراهية وزعزعة 

الم��ن وال���س��ت��ق��رار.. وق��ال املحافظ: 

اإن ما اأث��ار ارتياحنا ما �سمعناه يف هذه 

الم�سية من اط��روح��ات واعية اأك��دت 

حر�س املواطن على المن وال�ستقرار 

واإدانة اعمال التخريب التي تتعر�س لها 

امل�ساريع التنموية كالكهرباء والطرقات 

وامل��ي��اه والع��ت��داءات على املواطنني 

واأبناء اجلي�س والأمن.

وه���ذا ي��وؤك��د اإدراك خ��ط��ورة جرائم 

قتل النف�س التي حرم اهلل وال�ساءة اىل 

�سمعة ابناء املحافظة، موؤكدًا اأن الدولة 

ومب�ساندة ال�سلطة املحلية باملحافظة 

�ستقوم بكل واجباتها وردع اخلارجني 

على ال��ق��ان��ون وع���دم ال�سماح لأول��ئ��ك 

الطائ�سني اأو املر�سى بت�سويه �سمعة 

وت�سحيات اأبناء ال�سالع الوفياء مع 

الثورة والوحدة.

وق����ال: اإن��ن��ا ب��ه��ذه املنا�سبة ندعو 

اخلارجني على القانون اإىل العودة لطريق 

احل��ق وال�����س��واب واح���رتام ن�سالت 

ووحدوية اأبناء ال�سالع ونبذ العنف 

وال��ك��ف ع��ن ال�سري يف ال��وه��م العبثي، 

ونحن على ا�ستعداد للحوار معهم بهدف 

اإعادتهم اىل �سف املجتمع ال�سلمي وبذل 

جهودنا خلدمة املجتمع وعملية البناء 

والتنمية.

هذا وكان املحافظ قد عقد يف وقت �سابق 

اأم�سية مماثلة لأبناء مديرية الأزارق 

اأع�ساء م��ن املجل�س املحلي  ح�سرها 

باملديرية وممثلو  التنفيذي  واملكتب 

نفذنا مشاريع بكلفة 
6 مليارات لخدمة 

أبناء الضالع 
أبناء مديرية الضالع يطالبون 

بتعزيز األمن واالستقرار 
وتطبيق القانون 

دعاة االنفصال أغرقوا 
الضالع بجرائم القتل وأعمال 

العنف والخراب

¿  اختتمت بديوان محافظة الضالع االمسيات الرمضانية 
لمديريات »الضالع، قعطبة، األزارق« وقد شهدت هذه 
االمسيات توافد أعداد كبيرة من أبناء تلك المديريات من 
مختلف شرائح وفئات المجتمع وكوادر ومثقفين وأعيان 
ومشائخ، وقد تحدث االخ قاسم طالب محافظ المحافظة 
قائاًل: نحن نعول على دور المواطن وتعاونه مع المجالس 
المحلية لتنفيذ برامج التنمية ومساندة االجهزة االمنية 
في الحفاظ على األمن واالستقرار وحماية الممتلكات 

العامة والخاصة.
متابعة/ محمد الشعيبي

مؤتمر مارب يناقش األوضاع األمنية ويحث على تسليم الزكاة للدولة
¿ تراأ�س الأخ ناجي بن علي الزايدي- حمافظ ماأرب رئي�س 
الهيئة التنفيذية- اأم�سية رم�سانية للقيادات التنفيذية 

والأمنية باملحافظة.

وقال اإن نتائج الأم�سيات ومناق�سة خمتلف الق�سايا يف 

ال�ساحة التي طرحت مع القيادات التنفيذية والمنية 

متثل رديفاً لإجناح العمل التنموي والإداري واملحلي، 

حيث �سملت جميع الق�سايا املرتبطة بخدمة املواطنني 

وجوانب الق�سور يف م�ستوى الأداء للعديد من اأجهزة 

االن�شباط  م�شتوى  ت��دين  املحلية ومنها  ال�شلطة 

الوظيفي وفقاً للتقييم املقدم من مكتب اخلدمة املدنية 

والتاأمينات.. م�سريًا اإىل �سرورة مراجعة احل�سور 

والغياب والتفكري يف اتخاذ الج���راءات ال�سارمة 

التي ت�سل اىل حد التغيري للمتغيبني من امل�سوؤولني.. 

وعلى اإثر ذلك مت ت�سكيل جلنة برئا�سة الوكيل امل�ساعد 

نا�سر احمد العجي وع�سوية عدد من اع�ساء الهيئة 

التنفيذية ملراجعة التقرير املقدم حول تدين م�ستوى 

االن�شباط الوظيفي وتقدمي املقرتحات املنا�شبة التخاذ 

الجراءات الالزمة.

حت�سيل  م�ستوى  ومناق�سة  ا�ستعرا�س  مت  كما   

اليرادات الزكوية وال�سريبية وقال اإنها مل تكن ح�سب ما 

يجب نتيجة ق�سور واإهمال البع�س وعدم قيامهم بدورهم 

لرفع م�ستوى حت�سيل اليرادات وتوعية النا�س لدفع 

الزكاة اإىل الدولة وعدم اإتاحة الفر�سة للعنا�سر احلاقدة 

واملري�سة التي تعمل بني �سفوف املواطنني لال�ستيالء 

عليها والت�سكيك مب�سروعية ت�سليم الزكاة للدولة. 

و�سدد على اأهمية الرد على اأولئك امل�سككني واإبراز ما مت 

حتقيقه من اإجنازات يف ظل حكومة املوؤمتر والتي قطعت 

�سوطاً كبريًا يف حتقيق التنمية القت�سادية والعملية 

والدميقراطية مقارنة بالآخرين الذين مل يقدموا اأي �سيء 

خلدمة املواطن..۹

¿ دعت قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والمديريات في ختام األمسيات الرمضانية إلى المزيد من االصطفاف 
الوطني لمواجهة االرهابيين والمخربين والمتمردين والتصدي لكل النزعات المناطقية والقروية والطائفية البغيضة وكل األعمال التي تحاول 
المساس بأمن واستقرار الوطن والسلم االجتماعي، والوقوف وقفة رجل واحد إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة االخ علي عبداهلل 

صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- لتجاوز التحديات التي يواجهها الوطن.
وأدانوا واستنكروا االعتداءات االرهابية لعناصر القاعدة واالنفصالين، والتي أدت الى استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة واالمن وهم 
يؤدون واجبهم في حماية الوطن واألمن واالستقرار والحفاظ على السكينة العامة.. مشيدين باإلجراءات الرادعة التي اتخذتها الدولة لمواجهة 

عناصر االرهاب والتخريب في لودر وغيرها.

املطالبة بتعـزيــز الـرقابـة التمــوينيــــــــــــة وردع املتالعبني واستكمال املشاريع املتعثرة
التأكيـد علـى االهتمـام بقضـايا الشبـــــــــــاب ورفع مستوى التوعية ضد األفكار الهدامة

فـي ختـام األمسيـات الرمضانيــــــــــــــــة بعموم املحافظات واملديريات



املحويت- سعد علي الحفاشي
¿اأكد حمافظ املحويت اأحمد علي حم�سن، على �سرورة 
تكاتف اجلهود ملواجهة اأع��داء الوطن الذين يحاولون 

تفتيت اللحمة الوطنية من خ��الل دعواتهم الظالمية 

والت�سطريية التي ت�ستهدف امل�سا�س بالوحدة الوطنية.

واأ���س��ار خ��الل الأم�سية الرم�سانية املو�سعة- التي 

عقدت مبديرية الطويلة و�سمت قياديي وكوادر املوؤمتر 

ال�سعبي العام واأن�ساره وم�سئويل ال�سلطة اأملحلية وممثلي 

منظمات املجتمع املدين وامل�سائخ والوجهاء وال�سخ�سيات 

الجتماعية باملديرية- اإىل اأن الوطن يواجه موؤامرات 

خطرية لخرتاق وحدته، الأمر الذي يوجب على اجلميع 

الت�سدي ملن يحاول النيل من الوحدة اأو عرقلة امل�سرية 

التنموية، من خالل تعزيز دور التفاعل ال�سعبي والر�سمي 

لقمع واجتثاث كل بوؤر الف�ساد ونزعات ال�سر وثقافات 

احلقد والكراهية واأفكار الغلو والتطرف والإرهاب. 

وقال: ل مكان لالأفكار الرجعية واملذهبية وال�ساللية 

والطائفية التي يحاول اأعداء الوطن بث �سمومها بني اأبناء 

الوطن، لأن جميع اليمنيني �سعب واحد بعقيدة واحدة، 

وتلك النزعات باطلة وعلى اجلميع ان يدركوا خطورة 

واأبعاد هذه الأفكار اخلاطئة والناقمة التي يحاول اأعداء 

الوطن والثورة والوحدة اإ�شاعتها يف اأو�شاط املجتمعات 

املحلية لزعزعة الأمن وال�ستقرار واإثارة نزعات املناطقية 

والطائفية والأ�سرية وتكري�س ثقافة الت�سطري والكراهية 

واحلقد والبغ�ساء..

م��ن جانبه اأك��د رئي�س ف��رع امل��وؤمت��ر ال�سعبي العام 

مبحافظة املحويت ال�سيخ حممد اأب��و علي : اأن الوطن 

مل ي�سهد هذا التطور الكبري والزدهار التنموي ال�سامل 

اإل يف عهد الوحدة اليمنية والتي بتحقيقها يف ال� 22 من 

مايو العظيم عام 1990م وبف�سلها توافرت كل مقومات 

النماء وال�ستقرار وكل عوامل وم�سببات الرقي والتطور 

والزده���ار وه��ذا ما اأث��ار حقد وكراهية الناقمني على 

الوطن وعلى الثورة والوحدة وجعلهم ي�ستغلون املناخ 

الدميقراطي وحرية الراأي لتحقيق خمططاتهم اخلطرية 

ون�سر ثقافاتهم العدائية الناقمة واأفكار الرتداد والإرهاب 

والتمرد والتخريب اإىل جانب توظيف الو�سائل الإعالمية 

املختلة واملتاحة لهم من اأج��ل الرتويج لتلك الثقافات 

والدعوات والأفكار الهدامة.

لف��ت��اً اإىل اأهمية ال���دور ال��ذي يجب اأن ي�سطلع به 

املواطنون وخ�سو�ساً الوجهاء وامل�سائخ وال�سخ�سيات 

الجتماعية وال�سباب املتعلمني ملواجهة الدعوات الباطلة 

والنزعات التخريبية والأعمال الإرهابية. 

وج��رى خ��الل الأم�سية مناق�سة هموم ومتطلبات 

واحتياجات اأبناء مديرية الطويلة وتدار�س احللول 

واملعاجلات الالزمة لذلك.

هذا وكانت قد عقدت الثالثاء املا�سي مبديرية �سبام 

كوكبان مبحافظة املحويت ام�سية رم�سانية مو�سعة 

برئا�سة امني عام املجل�س املحلي باملحافظة علي احمد 

الزيكم  وبح�سور وكيل املحافظة امل�ساعد -نائب رئي�س 

فرع املوؤمتر باملحافظة حمود حزام �سمالن، كر�ست ملناق�سة 

هموم ومتطلبات ابناء مديرية �سبام كوكبان واحتياجاتهم 

من امل�ساريع واخلدمات الأ�سا�سية ومتطلبات التنمية 

املحلية.

ويف الأم�سية التي �سمت ع��ددًا من اع�ساء جمل�س 

النواب واع�ساء وكوادر املوؤمتر ال�سعبي العام وم�سئويل 

واع�ساء ال�سلطة املحلية والعلماء وامل�سائخ والوجهاء 

باملديرية، دعا اأمني عام املجل�س املحلي باملحافظة علي 

احمد الزيكم اىل تكاتف اجلهود من اأجل العمل التنموي 

واخل��دم��ي وحتقيق الم��ن وال�ستقرار ملا هنالك من 

���س��رورات ق�سوى ت�ستوجب احلاجة اىل امل�ساركة 

ال�سعبية يف الت�سريع بجهود التنمية املحلية والت�سدي 

للن�ساطات التخريبية والعمال الناقمة واملخلة بالأمن 

وال�ستقرار والتي تعيق �سري اجناز خمتلف الربامج 

وامل�ساريع وخطط العمل.
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املـؤتـمريـون يـدينـون أعمـال التخـريـــــــــب واإلرهاب ويدعون لالصطفاف الوطني

محافظ الضالع فــــــــــــــــــي األمسيات الرمضانية:

املنقطعون عن العمل يف األمـــــــــــن والجيش عليهم تقديم ملفاتهم

الحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ومنظمات 

املجتمع املدين وعدد كبري من اأبناء مديرية 

الزارق من خمتلف النتماءات.

ويف الأم�سية دعا الخ حممود عوا�س- مدير 

عام املديرية بعد الرتحيب بقيادة املحافظة- 

اأبناء املديرية اإىل طرح همومهم وال�سعوبات 

من قبل احلا�سرين وقد حتدث عددًا منهم 

تناولوا بع�س الق�سايا والهموم منها:

- تعرث العمل مب�سروع طريق الأزارق، 

التيار  الكهربائية، و�سعف  النقطاعات 

الكهربائي يف كثري م��ن مناطق املديرية، 

اأ�سرار ال�سيول، واملطالبة ب�سرعة فتح الطرق 

الداخلية للمناطق املت�سررة مثل منطقة 

حلحال �سوفان ماوية، ا�ستكمال م�سروع 

ع�سف هجرة ملياه ال�سرب واملتعرث ب�سبب 

عدم قدرة الهايل على دفع التكلفة لتنفيذه 

واملقررة ب�80 الف ريال، فيما طالب اأهايل 

الدريب بتوفري مياه ال�سرب.. و�سكوا من 

نق�ص العاملني يف �شيانة اخلطوط الكهربائية 

باملديرية وانت�سار البعو�س يف منطقة »�سان، 

والغيل، وغريها من املناطق مما ي�سبب 

اأمرا�ساً وبحاجة اىل مكافحة، وكذلك عدم 

ا�ستكمال وجتهيز املجمع الإداري للمديرية 

ودفع التعوي�س خالفاً لعجز ميزانية املديرية 

مببلغ 48 مليون ريال وعدم و�سول الدعم 

املركزي لتغطيته.

 وق��د مت ات��اح��ة الفر�سة ل��ل��ردود على 

ال�ستف�سارات من قبل مديري عموم املكاتب 

التنفيذية املعنية.

اإىل ذلك اأو�سح الأخ املحافظ اأن الأزارق 

حتظى باهتمام القيادة ال�سيا�سية واأن اجمايل 

امل�ساريع املنفذة وقيد التنفيذ خالل عامي 

2008 - 2009م بلغ 141 م�سروعاً بتكلفة 

اجمالية بلغت مليارًا وثالثمائة واأربعة 

ماليني وت�سعمائة وثمانية وع�سرين الفاً 

ومائة و�سبعة و�ستني رياًل.

وان تكلفة م�ساريع الطرق وحدها باملديرية 

بلغت مليارين وثمامنائة مليون ريال.. وقال 

املحافظ اإن من يقومون باأعمال خارجة 

على القانون مثل قتل الأبرياء وقطع الطرق 

ي�سعون اإىل عرقلة عملية التنمية، وال�ساءة 

اىل اأبناء املديرية، م�سائاًل احلا�سرين: ماذا 

قدموا لكم؟.. ا�ساألوهم وكونوا اأقوياء يف 

طرحكم.

م�سريًا اىل اأن��ه مت ال��ن��زول بعد ال�سيول 

الخرية ومت التوجيه بفتح م�سالك الطرق 

ومت ت�سكيل جلنة مل�سح اأ���س��رار ال�سيول 

و�سوف يتم البدء مبعاجلة ال�سرار بناًء 

على تقرير اللجنة.

 وردًا على كل ما مت طرحه من ق�سايا، وجه 

املحافظ املكاتب املعنية مبعاجلتها ومنها 

مكتب الدفاع المني حلل ق�سايا الع�سكريني 

الذين طلبوا ت�سوية معا�ساتهم..

 كما وجه املجل�س املحلي القيام بدوره 

يف النزول ومراقبة اأ�سعار امل��واد وال�سلع 

الغذائية وا�سطوانات الغاز ورفع التقارير 

باملخالفات لتخاذ الإجراءات.

قعطبة
ويف اأم�سية مديرية قعطبة كان م�سروع  

املياه هو حمور حديث احل�سور اإ�سافة اىل 

ق�سية ال�سرف ال�سحي بعا�سمة املديرية 

وحت�سني و�سع النظافة وم�ست�سفى ال�سالم 

بقعطبة واأو�ساع النادي الريا�سي وغريها 

من الق�سايا.

هذا وقد اأكد اأبناء ال�سالع يف املديريات 

ليها وقوفهم اىل جانب قيادتهم  اإ امل�سار 

ال�سيا�سية والت�سدي لكل من يحاول العبث 

باأمن وا�ستقرار الوطن.۹

أمسيات رمضان ترد 
على مهرجانات السالم

¿ ل يختلف اإثنان على اأن ما �سهدته حمافظة 
�سعدة خالل الأ�سهر القليلة املا�سية من حراك 

تنموي وخدمي وت�سغيل للكثري من املرافق التي 

كانت قد اأوقفت اأعمالها اإىل اأجل غري معلوم، اأو 

مبعنى اأ�سح اأن املحافظة بكل مكوناتها  كادت 

تلفظ اأنفا�سها  جراء اأحداث فتنة التمرد. 

قرار وقف اإطالق النار الذي اأ�سدره فخامة 

الأخ علي عبداهلل �سالح- رئي�س اجلمهورية- 

بعد قبول عنا�شر التمرد تنفيذ النقاط ال�شت ، 

قوبل بت�ساوؤم الكثري من اأبناء �سعدة ال�سرفاء 

الذين يدركون حقيقة تلك العنا�سر املري�سة  

اإل اأن قرار تعيني طه هاجر حمافظاً ملحافظة 

�سعدة، طماأن النفو�س، وترجم توجهات الدولة 

وحبها ل�سعدة ورغبتها اجلادة لعودة اأبنائها 

لزراعة العنب والرمان ، والتخلي عن اآلة القتل 

و�سناعة الألغام. 

 طه هاجر الذي و�سف الكثري من املراقبني 

وال�سيا�سيني والإعالميني مهمته بعد �سدور 

قرار تعيينه باملهمة ال�سعبة وانه كاملا�سي بني 

حقول الألغام. . يف حمافظة كانت م�سرحاً ل�ست 

�سنوات من احلرب خلفت تركة كبرية من املاآ�سي 

والنزاعات وال��ث��ارات ، ناهيك عن ت�سكيلتها 

الجتماعية املعقدة. . وبحنكة الرجل املجرب 

ال��ذي جمع بني النزاهة والبداهة والر�سانة 

وهدوء الذات ا�ستطاع اأن يلملم اجلراح ويعيد 

احلياة اإىل طبيعتها ، واأ�سحت املحافظة كخلية 

نحل وور�سة عمل يف خمتلف القطاعات ، خالل 

فرتة مل تتجاوز ن�سف العام. 

ومتكن من ا�ستعادة ثقة املواطن ال�سعدي 

وردم الهوة بينه وبني الدولة التي ظل ي�سورها 

اإع��الم التمرد ك�سبح ينتظر النق�سا�س على 

فري�سته ، من خ��الل تلم�س هموم املواطنني 

وت��وف��ري اخل��دم��ات لهم ومتابعته امل�ستمرة 

لق�ساياهم ، متجاوزًا كل احلواجز التي بينه 

وبني املواطنني املثخنني بجراح احلرب ، فاحتاً 

بابه على م�سراعيه لرد املظامل واإحقاق احلق 

لأهله دون متييز قبلي اأو طائفي اأو غريه.. وهذا 

ما اأكد عليه خالل لقائه يف الأم�سيات الرم�سانية 

مبديري املكاتب التنفيذية  وفروع املوؤ�س�سات 

والهيئات باملحافظة كمبداأ يجب اأن يتعامل 

اجلميع به. 

هذه الأم�سيات التي تاأتي يف اإط��ار الربنامج 

الرم�ساين الذي اأفرد لياليه لتلم�س هموم النا�س 

والوقوف على م�ساكلهم واحتياجاتهم ، من 

خالل لقاءاته امل�ستمرة مع خمتلف الفعاليات 

املحلية يف �سعدة التي اأ�سهمت ب�سكل كبري يف 

حتقيق الأمن وال�ستقرار رغم خروقات عنا�سر 

التمرد احلوثي وتلكوؤهم عن تنفيذ النقاط ال�شت 

وا�ستمرار اعتداءاتهم على املواطنني.  

حيث التقى العلماء واخلطباء واملر�سدين 

م�ستن�سحاً منهم ونا�سحاً اإياهم، وجال�س اأبناء 

املديريات مبختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم 

وا�ستمع منهم واأ�سمعهم، وناق�س مع روؤ�ساء 

النقابات والحت��ادات واجلمعيات م�ساكلهم 

وهمومهم واأن�سطتهم ودورهم يف التنمية واإحالل 

ال�سالم.  

ويف كل تلك اللقاءات جند املحافظ نفَّ�س عن 

كل كاظم غيظه ورد لكل مظلوم مظلمته واأعطى 

لكل مطالب حقه. . ومع كل تلك اجلهود التي 

تبذل ، تطفو اإىل ال�سطح عدد من الجتماعات 

وامل��وؤمت��رات والتكتالت يف وقت نحن يف اأم�س 

احلاجة للم ال�سف وان كانت اأهدافها نبيلة 

وم�سمياتها مقبولة. 

.. فكتاب اهلل و�سنة ر�سوله - �سلى اهلل عليه 

واآله �سلم -يحثاننا على الوحدة والعت�سام 

بحبل اهلل ، )وي��د اهلل مع اجلماعة( ، والأوىل 

والأجدر ان تتوحد كل اجلهود لإحالل ال�سالم يف 

مدينة تاق اأهلها له.. وان ُتنفق كل تلك الأموال 

التي ت�سخر لها ، يف م�ساعدة املت�سررين واإعادة 

النازحني والدفع بجهود التنمية اإىل خمتلف 

مناطق املحافظة ، وكان الأحرى بهم اأن يتمعنوا 

يف نتائج تلك الأم�سيات التي يقيمها املحافظ 

هاجر وخمرجاتها واأهدافها وم�سامينها، فقد 

مثلت الرد القوي على موؤمترات ومهرجانات 

ال�سالم. ۹

نايف علي- صعدة

مؤتمر املحويت يناقش االستعدادات االنتخابية والتصدي لألنشطة التخريبية

مؤتمر البيضاء يؤكد على رص الصفوف ملواجهة اإلرهابيني
البيضاء- محمد صالح املشخر

¿ح�سر حمافظ البي�ساء حممد نا�سر العامري ومعه امني عام املجل�س املحلي نا�سر 
اخل�سر ح�سني والأ�ستاذ حممد عبدالويل ال�سماوي رئى�س فرع املوؤمتر باملحافظة 

وقيادات ال�سلطة املحلية واملكاتب التنفيذية والكادمييني، وقيادة املوؤمتر ال�سعبي 

العام مبديريات حمافظة البي�ساء، الأم�سية التي اأقامها فرع املوؤمتر.

واأكد املحافظ العامري على اأهمية مناق�سة هموم وق�سايا ابناء املحافظة وال�ساأن 

املحلي واخلروج بحلول ومعاجلات عملية تخدم عملية التنمية وت�سهم يف تر�سيخ الأمن 

وال�سكينة العامة. م�سريًا اإىل اأن الوطن اليمني مل ي�سهد هذا التحول والتطور الكبري 

والنهو�س والزدهار اإل يف عهد الوحدة املباركة والتي بتحقيقها يف ال� 22 من مايو 

1990م كربت اليمن وتو�سعت م�ساحتها وقدراتها وعظمت اإمكاناتها واأ�سبحت رقماً من 

الأرقام املهمة على امل�ستوى الإقليمي والعربي والدويل، مبيناً اأنه توافرت لليمن بف�سل 

الوحدة املباركة كل مقومات النماء وال�ستقرار وكل عوامل الرقي والتطور والزدهار 

والنجاح.. ودعا املحافظ العامري امل�ساركني يف الأم�سية اإىل القيام مب�سوؤولياتهم 

وواجباتهم الوطنية جتاه حمافظتهم والوقوف �سفاً واحدًا جتاه من ت�سول له نف�سه 

امل�سا�س باأمن وا�ستقرار الوطن ووحدته وثوابته. وقال: »اإن من يحلمون بتفتيت الوطن 

ومتزيقه واهمون و�سيجدون اأنف�سهم حمل �سخرية من كل مواطن غيور«.

موؤكدًا على اأهمية تعزيز ال�سطفاف الوطني ملواجهة التحديات واملخاطر املحدقة 

بالوطن والت�سدي لأي موؤامرات حتاول امل�سا�س بالثوابت الوطنية، ويف مقدمتها 

الوحدة املباركة، ومواجهة من ي�سعون اإىل زعزعة الأمن وال�ستقرار واإثارة الفو�سى 

والأعمال التخريبية وقتل الأبرياء وترويع الآمنني وقطع الطرقات والعتداء على 

املمتلكات العامة واخلا�سة.  ونبه من خطورة املخططات التاآمرية التي يحيكها اأعداء 

الوطن والتي ت�سعى اإىل اإحياء النعرات املقيتة ون�سر بذور الفرقة وال�ستات بق�سد 

اإذكاء نار الفنت وال�سراع بني اأبناء الوطن اليمني الواحد.  و�سدد على �سرورة ا�سطالع 

املواطنني بواجباتهم يف اإر�ساء مبداأ ال�سكينة العامة والأمن وذلك من خالل حماربة كل 

اخلارجني على النظام والقانون اأو اأولئك الرهابيني و�سرورة البالغ عنهم.وقال: ل 

مكان ملثل تلك الأفكار الباطلة والنعرات املقيتة يف جمتمعنا، موؤكدًا على اأهمية الدور 

الذي ينبغي اأن ي�سطلع به اجلميع ملواجهة دعاة الفتنة وع�سابات الإرهاب. 

من جانبه حتدث ال�ستاذ نا�سر اخل�سر ح�سني- امني عام املجل�س املحلي- عن 

خماطر العمال الرهابية التي حتاول اعاقة عجلة التنمية ووجوب الت�سدي لها بحزم 

كاًل من موقعه وخ�سو�ساً يف املديريات.

 و�سدد على �سرورة اجناح عملية القيد والت�سجيل وفق النظام والقانون و�سرورة 

توطيد العالقة بني امل�سوؤول واملواطن وال�سعي وراء م�سالح املواطنني وخدمتهم 

�س م�ساكلهم وهمومهم والعمل على حلها وخلق نوع من التوا�سل  والقرب منهم وتلمُّ

بني القيادات واملواطنني. وناق�س امل�ساركون يف الأم�سية العديد من الق�سايا املتعلقة 

بالتنمية وحتريك امل�ساريع القائمة باملحافظة والق�سايا الأمنية وحت�سيل الزكاة، ودور 

منظمات املجتمع املدين واملجال�س املحلية واخلطباء واملر�سدين والإعالم يف توعية 

النا�س واأ�سحاب روؤو�س الأموال باأهمية اإخراجها باعتبارها واجباً دينياً وركناً من 

اأركان الإ�سالم الذي يحثنا على ت�سليمها للدولة كونها املخولة ب�سرفها يف امل�سارف 

املنا�سبة التي تعود بالنفع واخلري ل�سالح تنمية البالد. ودان املوؤمتر العتداءات 

الجرامية  الآثمة واجلبانة التي تنفذها الع�سابات الإرهابية �سد اأبناء القوات امل�سلحة 

والأمن..

 أبناء املحابشة، املفتاح، كحالن الشرف 
بحجة يشددون على مواجهة االرهاب

حجة -مراد شلي

¿ تتوا�سل الم�سيات الرم�سانية ملديريات حمافظة حجة تنفيذًا 
لربنامج الن�شاط التنظيمي لالم�شيات الرم�شانية من خالل عملية 

النزول امليداين لقيادة فرع املوؤمتر باملحافظة اىل الدوائر واملديريات 

بهدف تعزيز اآلية الت�سال والتوا�سل التنظيمي بني خمتلف الهيئات 

التنظيمية والوقوف على جممل الق�سايا والهموم والتحديات التي 

يواجهها الوطن، وقد قامت قيادة املحافظة ممثلة بالأخ امني �سالح 

القدمي نائب املحافظ اأمني عام املجل�س املحلي باملحافظة وال�سيخ 

فهد ده�سو�س وكيل املحافظة رئي�س فرع املوؤمتر وعدد من مديري 

املكاتب التنفيذية بزيارة مديريات »املحاب�سة، املفتاح، كحالن 

ال�سرف« كر�ست لتدار�س او�ساع وهموم املديريات، حيث عقدت 

مبديرية كحالن ال�سرف الم�سية الرم�سانية التي �سمت قيادات 

وكوادر ال�سلطة املحلية باملديريات الثالث وكذا م�سوؤويل املوؤمتر، 

وفيها دعا الخ المني العام للمجل�س املحلي اإىل الدفاع عن الوحدة 

الوطنية وحمايتها من النزاعات ون�ساطات التخريب التي ت�ستهدف 

وحدة الوطن، موؤكدًا على �سرورة ت�سافر اجلهود والعمل بروح 

الفريق الواحد بني القيادات التنفيذية واأع�ساء ال�سلطة املحلية 

واملجل�س املحلي مبا ي�سهم يف النهو�س بعملية التنمية وا�ستكمال 

البنى التحتية وترجمة توجيهات فخامة الخ رئي�س اجلمهورية 

يف هذا املجال.

 من جهته دعا ال�سيخ فهد مفتاح ده�سو�س وكيل املحافظة رئي�س 

فرع املوؤمتر اىل اأهمية اإجراء النتخابات النيابية يف موعدها وعرب 

عن العتزاز الكبري باملنجزات الكبرية التي حتققت وتتحقق لهذا 

الوطن يف جميع املجالت بقيادة فخامة الخ علي عبداهلل �سالح 

رئي�س اجلمهورية رئي�س امل��وؤمت��ر ال�سعبي العام وامل��ب��ادرات 

العظيمة الرامية اىل تعزيز م�سرية البناء والتنمية وحتقيق الأمن 

وال�ستقرار..

اىل ذلك اأكد اأبناء املديريات الثالث وقوفهم �سفاً واحدًا يف الت�سدي 

لأعمال التخريب والرهاب والوقوف مع ال�سلطة املحلية يف تذليل 

عراقيل �سري امل�ساريع اجلاري تنفيذها، كما طالبوا ب�سرورة زيادة 

عدد امل�ساريع اخلدمية املدرجة يف اخلطط التنموية القادمة واإجناز 

امل�ساريع احلالية.۹

حضرها العماد والنجار
أمسية رمضانية موسعة 

بالدائرة السادسة
¿  عقدت م�ساء الأحد ام�سية رم�سانية مو�سعة ح�سرها العديد من 
الفعاليات املوؤمترية مبديرية ال�سافية الدائرة ال�6 بالإ�سافة اىل عدد من 

القيادات املوؤمترية بالأمانة العامة وهيئة الرقابة التنظيمية والتفتي�س 

املايل وقيادة فرع املوؤمتر يف المانة والدائرة ال�ساد�سة.

 ويف الم�سية األقى الخوان الدكتور ب�سري العماد- رئي�س دائرة الرقابة 

التنظيمية بهيئة الرقابة، والخ يحيى النجار- ع�سو المانة العامة رئي�س 

دائرة التوجيه والر�ساد- كلمتني تطرقتا اىل العديد من الق�سايا الدينية 

والجتماعية وال�سيا�سية والعمل املوؤمتري.

موؤكدًا حر�س املوؤمتر ال�سعبي العام على ال�سري باجتاه حتقيق براجمه 

ومنا�سطه النتخابية مبا يعمل على تعزيز اأدواره والرفع بكافة امل�سارات 

لتحقيق ال�سالح ال�سيا�سي والقت�سادي بال�سورة التي متكن �سعبنا من 

ولوج امل�ستقبل الف�سل بخطوات واثقة.. ورحب العماد والنجار مب�ستوى 

احل�شور الكبري الذي ات�شمت به االم�شية وما عك�شه من ان�شباط تنظيمي 

رائع.  وكان الخ حميد ال�سدعي- ع�سو اللجنة الدائمة ع�سو  قيادة فرع 

املوؤمتر باأمانة العا�سمة ع�سو املجل�س املحلي بالأمانة- قد األقى كلمة 

ترحيبية اأكد خاللها على اأهمية الت�سال والتوا�سل التنظيمي وامل�ساركة 

املوؤمترية يف خمتلف املجالت باجتاه بلورة برامج املوؤمتر وفاء للقاعدة 

ال�سعبية التي منحته ثقتها العالية يف انتخابات تناف�سية.

كما األقى الخ �سادق احلارث- الأمني العام للمجل�س املحلي مبديرية 

ال�سافية- كلمة تطرق خاللها اىل العديد من الق�سايا ذات العالقة بالعمل 

املحلي والعمل الجتماعي واخلريي. ويف نهاية الم�سية األقى ال�سيخ 

�سالح ا�سماعيل اأبو عادل- ع�سو جمل�س النواب راعي الأم�سية- كلمة 

اأكد فيها ان العمل املوؤمتري �سيظل قوياً يف ظل حكمة ورعاية فخامة الخ 

علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمهورية رئي�س املوؤمتر ال�سعبي العام، 

وان منا�سبة تاأ�سي�س املوؤمتر ال�28 حمطة مهمة على طريق املزيد من 

النت�سارات ل�سعبنا.. مثمناً حالة الزخم ال�سعبية العارمة حول املوؤمتر 

وقيادته ال�سيا�سية.

وبارك المؤتمريون جهود القيادة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية السائرة في اتجاه اجراء االنتخابات النيابية في 
موعدها الدستوري، مؤكدين على ضرورة العمل الجاد في صفوف الجماهير استعدادًا لخوض المنافسة القادمة.

داعين القيادات التنظيمية العليا والوسطية والدنيا الى التحرك في هذا االتجاه وعدم اضاعة الوقت. ودعت التوصيات الصادرة عن االمسيات 
الرمضانية كافة افراد المجتمع ومؤسسات الوطن الى مضاعفة الجهود لتحصين الشباب والنشء ضد األفكار الهدامة وثقافة الفوضى والحقد 
والكراهية التي يبثها المتطرفون والمنحرفون وتروج لها بعض القوى والتيارات السياسية على سبيل المكايدات والنكاية بالحزب الحاكم.. وأكدت 
التوصيات ضرورة حث مؤسسات الدولة واجهزتها المعنية على االسراع في انجاز المشاريع التنموية المتعثرة وتذليل الصعاب أمام القائمين عليها 

وتوفير االمكانات الالزمة لتنفيذ األنشطة الشبابية والتوعوية في الجامعات والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم العام.

املطالبة بتعـزيــز الـرقابـة التمــوينيــــــــــــة وردع املتالعبني واستكمال املشاريع املتعثرة
التأكيـد علـى االهتمـام بقضـايا الشبـــــــــــاب ورفع مستوى التوعية ضد األفكار الهدامة

فـي ختـام األمسيـات الرمضانيــــــــــــــــة بعموم املحافظات واملديريات


