
املحويت- سعد علي الحفاشي
¿�أكد حمافظ �ملحويت �أحمد علي حم�ضن، على �ضرورة 
تكاتف �جلهود ملو�جهة �أع��د�ء �لوطن �لذين يحاولون 

تفتيت �للحمة �لوطنية من خ��الل دعو�تهم �لظالمية 

و�لت�ضطريية �لتي ت�ضتهدف �مل�ضا�س بالوحدة �لوطنية.

و�أ���ض��ار خ��الل �لأم�ضية �لرم�ضانية �ملو�ضعة- �لتي 

عقدت مبديرية �لطويلة و�ضمت قياديي وكو�در �ملوؤمتر 

�ل�ضعبي �لعام و�أن�ضاره وم�ضئويل �ل�ضلطة �أملحلية وممثلي 

منظمات �ملجتمع �ملدين و�مل�ضائخ و�لوجهاء و�ل�ضخ�ضيات 

�لجتماعية باملديرية- �إىل �أن �لوطن يو�جه موؤ�مر�ت 

خطرية لخرت�ق وحدته، �لأمر �لذي يوجب على �جلميع 

�لت�ضدي ملن يحاول �لنيل من �لوحدة �أو عرقلة �مل�ضرية 

�لتنموية، من خالل تعزيز دور �لتفاعل �ل�ضعبي و�لر�ضمي 

لقمع و�جتثاث كل بوؤر �لف�ضاد ونزعات �ل�ضر وثقافات 

�حلقد و�لكر�هية و�أفكار �لغلو و�لتطرف و�لإرهاب. 

وقال: ل مكان لالأفكار �لرجعية و�ملذهبية و�ل�ضاللية 

و�لطائفية �لتي يحاول �أعد�ء �لوطن بث �ضمومها بني �أبناء 

�لوطن، لأن جميع �ليمنيني �ضعب و�حد بعقيدة و�حدة، 

وتلك �لنزعات باطلة وعلى �جلميع �ن يدركو� خطورة 

و�أبعاد هذه �لأفكار �خلاطئة و�لناقمة �لتي يحاول �أعد�ء 

الوطن والثورة والوحدة اإ�ساعتها يف اأو�ساط املجتمعات 

�ملحلية لزعزعة �لأمن و�ل�ضتقر�ر و�إثارة نزعات �ملناطقية 

و�لطائفية و�لأ�ضرية وتكري�س ثقافة �لت�ضطري و�لكر�هية 

و�حلقد و�لبغ�ضاء..

م��ن جانبه �أك��د رئي�س ف��رع �مل��وؤمت��ر �ل�ضعبي �لعام 

مبحافظة �ملحويت �ل�ضيخ حممد �أب��و علي : �أن �لوطن 

مل ي�ضهد هذ� �لتطور �لكبري و�لزدهار �لتنموي �ل�ضامل 

اإال يف عهد الوحدة اليمنية والتي بتحقيقها يف الـ 22 من 

مايو �لعظيم عام 1990م وبف�ضلها تو�فرت كل مقومات 

�لنماء و�ل�ضتقر�ر وكل عو�مل وم�ضببات �لرقي و�لتطور 

و�لزده���ار وه��ذ� ما �أث��ار حقد وكر�هية �لناقمني على 

�لوطن وعلى �لثورة و�لوحدة وجعلهم ي�ضتغلون �ملناخ 

�لدميقر�طي وحرية �لر�أي لتحقيق خمططاتهم �خلطرية 

ون�ضر ثقافاتهم �لعد�ئية �لناقمة و�أفكار �لرتد�د و�لإرهاب 

و�لتمرد و�لتخريب �إىل جانب توظيف �لو�ضائل �لإعالمية 

�ملختلة و�ملتاحة لهم من �أج��ل �لرتويج لتلك �لثقافات 

و�لدعو�ت و�لأفكار �لهد�مة.

لف��ت��اً �إىل �أهمية �ل���دور �ل��ذي يجب �أن ي�ضطلع به 

�ملو�طنون وخ�ضو�ضاً �لوجهاء و�مل�ضائخ و�ل�ضخ�ضيات 

�لجتماعية و�ل�ضباب �ملتعلمني ملو�جهة �لدعو�ت �لباطلة 

و�لنزعات �لتخريبية و�لأعمال �لإرهابية. 

وج��رى خ��الل �لأم�ضية مناق�ضة هموم ومتطلبات 

و�حتياجات �أبناء مديرية �لطويلة وتد�ر�س �حللول 

و�ملعاجلات �لالزمة لذلك.

هذ� وكانت قد عقدت �لثالثاء �ملا�ضي مبديرية �ضبام 

كوكبان مبحافظة �ملحويت �م�ضية رم�ضانية مو�ضعة 

برئا�ضة �مني عام �ملجل�س �ملحلي باملحافظة علي �حمد 

�لزيكم  وبح�ضور وكيل �ملحافظة �مل�ضاعد -نائب رئي�س 

فرع �ملوؤمتر باملحافظة حمود حز�م �ضمالن، كر�ضت ملناق�ضة 

هموم ومتطلبات �بناء مديرية �ضبام كوكبان و�حتياجاتهم 

من �مل�ضاريع و�خلدمات �لأ�ضا�ضية ومتطلبات �لتنمية 

�ملحلية.

ويف االأم�سية التي �سمت عــددًا من اع�ساء جمل�س 

�لنو�ب و�ع�ضاء وكو�در �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام وم�ضئويل 

و�ع�ضاء �ل�ضلطة �ملحلية و�لعلماء و�مل�ضائخ و�لوجهاء 

باملديرية، دعا �أمني عام �ملجل�س �ملحلي باملحافظة علي 

�حمد �لزيكم �ىل تكاتف �جلهود من �أجل �لعمل �لتنموي 

و�خل��دم��ي وحتقيق �لم��ن و�ل�ضتقر�ر ملا هنالك من 

���ض��رور�ت ق�ضوى ت�ضتوجب �حلاجة �ىل �مل�ضاركة 

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

للن�ضاطات �لتخريبية و�لعمال �لناقمة و�ملخلة بالأمن 

و�ل�ضتقر�ر و�لتي تعيق �ضري �جناز خمتلف �لرب�مج 

و�مل�ضاريع وخطط �لعمل.

االثنين : 7 / 9 / 2010م - الموافق :27 / رمضان / 1431هـ - العدد )1521(

Monday - 7 Sept. 2010 - Issue: (1521)5تنظيمية

املـؤتـمريـون يـدينـون أعمـال التخـريـــــــــب واإلرهاب ويدعون لالصطفاف الوطني

محافظ الضالع فــــــــــــــــــي األمسيات الرمضانية:

املنقطعون عن العمل يف األمـــــــــــن والجيش عليهم تقديم ملفاتهم

�لحز�ب و�لتنظيمات �ل�ضيا�ضية ومنظمات 

�ملجتمع �ملدين وعدد كبري من �أبناء مديرية 

�لز�رق من خمتلف �لنتماء�ت.

ويف االأم�سية دعا االخ حممود عوا�س- مدير 

عام �ملديرية بعد �لرتحيب بقيادة �ملحافظة- 

�أبناء �ملديرية �إىل طرح همومهم و�ل�ضعوبات 

من قبل �حلا�ضرين وقد حتدث عددً� منهم 

تناولو� بع�س �لق�ضايا و�لهموم منها:

- تعرث �لعمل مب�ضروع طريق �لأز�رق، 

�لتيار  �لكهربائية، و�ضعف  �لنقطاعات 

الكهربائي يف كثري مــن مناطق املديرية، 

�أ�ضر�ر �ل�ضيول، و�ملطالبة ب�ضرعة فتح �لطرق 

�لد�خلية للمناطق �ملت�ضررة مثل منطقة 

حلحال �ضوفان ماوية، ��ضتكمال م�ضروع 

ع�ضف هجرة ملياه �ل�ضرب و�ملتعرث ب�ضبب 

عدم قدرة �لهايل على دفع �لتكلفة لتنفيذه 

و�ملقررة ب�80 �لف ريال، فيما طالب �أهايل 

�لدريب بتوفري مياه �ل�ضرب.. و�ضكو� من 

نق�س العاملني يف �سيانة اخلطوط الكهربائية 

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

و�لغيل، وغريها من �ملناطق مما ي�ضبب 

�أمر��ضاً وبحاجة �ىل مكافحة، وكذلك عدم 

��ضتكمال وجتهيز �ملجمع �لإد�ري للمديرية 

ودفع �لتعوي�س خالفاً لعجز ميز�نية �ملديرية 

مببلغ 48 مليون ريال وعدم و�ضول �لدعم 

�ملركزي لتغطيته.

 وق��د مت �ت��اح��ة �لفر�ضة ل��ل��ردود على 

�ل�ضتف�ضار�ت من قبل مديري عموم �ملكاتب 

�لتنفيذية �ملعنية.

�إىل ذلك �أو�ضح �لأخ �ملحافظ �أن �لأز�رق 

حتظى باهتمام �لقيادة �ل�ضيا�ضية و�أن �جمايل 

�مل�ضاريع �ملنفذة وقيد �لتنفيذ خالل عامي 

2008 - 2009م بلغ 141 م�ضروعاً بتكلفة 

�جمالية بلغت مليارً� وثالثمائة و�أربعة 

ماليني وت�ضعمائة وثمانية وع�ضرين �لفاً 

ومائة و�ضبعة و�ضتني رياًل.

و�ن تكلفة م�ضاريع �لطرق وحدها باملديرية 

بلغت مليارين وثمامنائة مليون ريال.. وقال 

�ملحافظ �إن من يقومون باأعمال خارجة 

على �لقانون مثل قتل �لأبرياء وقطع �لطرق 

ي�ضعون �إىل عرقلة عملية �لتنمية، و�ل�ضاءة 

�ىل �أبناء �ملديرية، م�ضائاًل �حلا�ضرين: ماذ� 

قدموا لكم؟.. ا�ساألوهم وكونوا اأقوياء يف 

طرحكم.

م�ضريً� �ىل �أن��ه مت �ل��ن��زول بعد �ل�ضيول 

�لخرية ومت �لتوجيه بفتح م�ضالك �لطرق 

ومت ت�ضكيل جلنة مل�ضح �أ���ض��ر�ر �ل�ضيول 

و�ضوف يتم �لبدء مبعاجلة �ل�ضر�ر بناًء 

على تقرير �للجنة.

 وردً� على كل ما مت طرحه من ق�ضايا، وجه 

�ملحافظ �ملكاتب �ملعنية مبعاجلتها ومنها 

مكتب �لدفاع �لمني حلل ق�ضايا �لع�ضكريني 

�لذين طلبو� ت�ضوية معا�ضاتهم..

 كما وجه �ملجل�س �ملحلي �لقيام بدوره 

يف النزول ومراقبة اأ�سعار املــواد وال�سلع 

�لغذ�ئية و��ضطو�نات �لغاز ورفع �لتقارير 

باملخالفات لتخاذ �لإجر�ء�ت.

قعطبة
ويف اأم�سية مديرية قعطبة كان م�سروع  

�ملياه هو حمور حديث �حل�ضور �إ�ضافة �ىل 

ق�ضية �ل�ضرف �ل�ضحي بعا�ضمة �ملديرية 

وحت�ضني و�ضع �لنظافة وم�ضت�ضفى �ل�ضالم 

بقعطبة و�أو�ضاع �لنادي �لريا�ضي وغريها 

من �لق�ضايا.

هذا وقد اأكد اأبناء ال�سالع يف املديريات 

ليها وقوفهم �ىل جانب قيادتهم  �إ �مل�ضار 

�ل�ضيا�ضية و�لت�ضدي لكل من يحاول �لعبث 

باأمن و��ضتقر�ر �لوطن.۹

أمسيات رمضان ترد 
على مهرجانات السالم

¿ ل يختلف �إثنان على �أن ما �ضهدته حمافظة 
�ضعدة خالل �لأ�ضهر �لقليلة �ملا�ضية من حر�ك 

تنموي وخدمي وت�ضغيل للكثري من �ملر�فق �لتي 

كانت قد �أوقفت �أعمالها �إىل �أجل غري معلوم، �أو 

مبعنى �أ�ضح �أن �ملحافظة بكل مكوناتها  كادت 

تلفظ �أنفا�ضها  جر�ء �أحد�ث فتنة �لتمرد. 

قر�ر وقف �إطالق �لنار �لذي �أ�ضدره فخامة 

�لأخ علي عبد�هلل �ضالح- رئي�س �جلمهورية- 

بعد قبول عنا�سر التمرد تنفيذ النقاط ال�ست ، 

قوبل بت�ضاوؤم �لكثري من �أبناء �ضعدة �ل�ضرفاء 

�لذين يدركون حقيقة تلك �لعنا�ضر �ملري�ضة  

�إل �أن قر�ر تعيني طه هاجر حمافظاً ملحافظة 

�ضعدة، طماأن �لنفو�س، وترجم توجهات �لدولة 

وحبها ل�ضعدة ورغبتها �جلادة لعودة �أبنائها 

لزر�عة �لعنب و�لرمان ، و�لتخلي عن �آلة �لقتل 

و�ضناعة �لألغام. 

 طه هاجر �لذي و�ضف �لكثري من �ملر�قبني 

و�ل�ضيا�ضيني و�لإعالميني مهمته بعد �ضدور 

قر�ر تعيينه باملهمة �ل�ضعبة و�نه كاملا�ضي بني 

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

�ضنو�ت من �حلرب خلفت تركة كبرية من �ملاآ�ضي 

و�لنز�عات و�ل��ث��ار�ت ، ناهيك عن ت�ضكيلتها 

�لجتماعية �ملعقدة. . وبحنكة �لرجل �ملجرب 

�ل��ذي جمع بني �لنز�هة و�لبد�هة و�لر�ضانة 

وهدوء �لذ�ت ��ضتطاع �أن يلملم �جلر�ح ويعيد 

�حلياة �إىل طبيعتها ، و�أ�ضحت �ملحافظة كخلية 

نحل وور�سة عمل يف خمتلف القطاعات ، خالل 

فرتة مل تتجاوز ن�ضف �لعام. 

ومتكن من ��ضتعادة ثقة �ملو�طن �ل�ضعدي 

وردم �لهوة بينه وبني �لدولة �لتي ظل ي�ضورها 

�إع��الم �لتمرد ك�ضبح ينتظر �لنق�ضا�س على 

فري�ضته ، من خ��الل تلم�س هموم �ملو�طنني 

وت��وف��ري �خل��دم��ات لهم ومتابعته �مل�ضتمرة 

لق�ضاياهم ، متجاوزً� كل �حلو�جز �لتي بينه 

وبني �ملو�طنني �ملثخنني بجر�ح �حلرب ، فاحتاً 

بابه على م�ضر�عيه لرد �ملظامل و�إحقاق �حلق 

لأهله دون متييز قبلي �أو طائفي �أو غريه.. وهذ� 

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

مبديري �ملكاتب �لتنفيذية  وفروع �ملوؤ�ض�ضات 

و�لهيئات باملحافظة كمبد�أ يجب �أن يتعامل 

�جلميع به. 

هذه االأم�سيات التي تاأتي يف اإطــار الربنامج 

�لرم�ضاين �لذي �أفرد لياليه لتلم�س هموم �لنا�س 

و�لوقوف على م�ضاكلهم و�حتياجاتهم ، من 

خالل لقاء�ته �مل�ضتمرة مع خمتلف �لفعاليات 

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

حتقيق �لأمن و�ل�ضتقر�ر رغم خروقات عنا�ضر 

التمرد احلوثي وتلكوؤهم عن تنفيذ النقاط ال�ست 

و��ضتمر�ر �عتد�ء�تهم على �ملو�طنني.  

حيث �لتقى �لعلماء و�خلطباء و�ملر�ضدين 

م�ضتن�ضحاً منهم ونا�ضحاً �إياهم، وجال�س �أبناء 

�ملديريات مبختلف �نتماء�تهم وتوجهاتهم 

و��ضتمع منهم و�أ�ضمعهم، وناق�س مع روؤ�ضاء 

�لنقابات و�لحت��اد�ت و�جلمعيات م�ضاكلهم 

وهمومهم واأن�سطتهم ودورهم يف التنمية واإحالل 

�ل�ضالم.  

ويف كل تلك اللقاءات جند املحافظ نفَّ�س عن 

كل كاظم غيظه ورد لكل مظلوم مظلمته و�أعطى 

لكل مطالب حقه. . ومع كل تلك �جلهود �لتي 

تبذل ، تطفو �إىل �ل�ضطح عدد من �لجتماعات 

واملــوؤمتــرات والتكتالت يف وقت نحن يف اأم�س 

�حلاجة للم �ل�ضف و�ن كانت �أهد�فها نبيلة 

وم�ضمياتها مقبولة. 

.. فكتاب �هلل و�ضنة ر�ضوله - �ضلى �هلل عليه 

و�آله �ضلم -يحثاننا على �لوحدة و�لعت�ضام 

بحبل �هلل ، )وي��د �هلل مع �جلماعة( ، و�لأوىل 

واالأجدر ان تتوحد كل اجلهود الإحالل ال�سالم يف 

مدينة تاق �أهلها له.. و�ن ُتنفق كل تلك �لأمو�ل 

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

�لنازحني و�لدفع بجهود �لتنمية �إىل خمتلف 

مناطق �ملحافظة ، وكان �لأحرى بهم �أن يتمعنو� 

يف نتائج تلك االأم�سيات التي يقيمها املحافظ 

هاجر وخمرجاتها و�أهد�فها وم�ضامينها، فقد 

مثلت �لرد �لقوي على موؤمتر�ت ومهرجانات 

�ل�ضالم. 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�ضر حمافظ �لبي�ضاء حممد نا�ضر �لعامري ومعه �مني عام �ملجل�س �ملحلي نا�ضر 
�خل�ضر ح�ضني و�لأ�ضتاذ حممد عبد�لويل �ل�ضماوي رئى�س فرع �ملوؤمتر باملحافظة 

وقياد�ت �ل�ضلطة �ملحلية و�ملكاتب �لتنفيذية و�لكادمييني، وقيادة �ملوؤمتر �ل�ضعبي 

�لعام مبديريات حمافظة �لبي�ضاء، �لأم�ضية �لتي �أقامها فرع �ملوؤمتر.

و�أكد �ملحافظ �لعامري على �أهمية مناق�ضة هموم وق�ضايا �بناء �ملحافظة و�ل�ضاأن 

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

و�ل�ضكينة �لعامة. م�ضريً� �إىل �أن �لوطن �ليمني مل ي�ضهد هذ� �لتحول و�لتطور �لكبري 

والنهو�س واالزدهار اإال يف عهد الوحدة املباركة والتي بتحقيقها يف الـ 22 من مايو 

1990م كربت �ليمن وتو�ضعت م�ضاحتها وقدر�تها وعظمت �إمكاناتها و�أ�ضبحت رقماً من 

�لأرقام �ملهمة على �مل�ضتوى �لإقليمي و�لعربي و�لدويل، مبيناً �أنه تو�فرت لليمن بف�ضل 

�لوحدة �ملباركة كل مقومات �لنماء و�ل�ضتقر�ر وكل عو�مل �لرقي و�لتطور و�لزدهار 

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

وو�جباتهم �لوطنية جتاه حمافظتهم و�لوقوف �ضفاً و�حدً� جتاه من ت�ضول له نف�ضه 

�مل�ضا�س باأمن و��ضتقر�ر �لوطن ووحدته وثو�بته. وقال: »�إن من يحلمون بتفتيت �لوطن 

ومتزيقه و�همون و�ضيجدون �أنف�ضهم حمل �ضخرية من كل مو�طن غيور«.

موؤكدً� على �أهمية تعزيز �ل�ضطفاف �لوطني ملو�جهة �لتحديات و�ملخاطر �ملحدقة 

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

�لوحدة �ملباركة، ومو�جهة من ي�ضعون �إىل زعزعة �لأمن و�ل�ضتقر�ر و�إثارة �لفو�ضى 

و�لأعمال �لتخريبية وقتل �لأبرياء وترويع �لآمنني وقطع �لطرقات و�لعتد�ء على 

�ملمتلكات �لعامة و�خلا�ضة.  ونبه من خطورة �ملخططات �لتاآمرية �لتي يحيكها �أعد�ء 

�لوطن و�لتي ت�ضعى �إىل �إحياء �لنعر�ت �ملقيتة ون�ضر بذور �لفرقة و�ل�ضتات بق�ضد 

�إذكاء نار �لفنت و�ل�ضر�ع بني �أبناء �لوطن �ليمني �لو�حد.  و�ضدد على �ضرورة ��ضطالع 

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

�خلارجني على �لنظام و�لقانون �أو �أولئك �لرهابيني و�ضرورة �لبالغ عنهم.وقال: ل 

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

�لذي ينبغي �أن ي�ضطلع به �جلميع ملو�جهة دعاة �لفتنة وع�ضابات �لإرهاب. 

من جانبه حتدث �ل�ضتاذ نا�ضر �خل�ضر ح�ضني- �مني عام �ملجل�س �ملحلي- عن 

خماطر �لعمال �لرهابية �لتي حتاول �عاقة عجلة �لتنمية ووجوب �لت�ضدي لها بحزم 

كاًل من موقعه وخ�سو�ساً يف املديريات.

 و�ضدد على �ضرورة �جناح عملية �لقيد و�لت�ضجيل وفق �لنظام و�لقانون و�ضرورة 

توطيد �لعالقة بني �مل�ضوؤول و�ملو�طن و�ل�ضعي ور�ء م�ضالح �ملو�طنني وخدمتهم 

�س م�ضاكلهم وهمومهم و�لعمل على حلها وخلق نوع من �لتو��ضل  و�لقرب منهم وتلمُّ

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

بالتنمية وحتريك �مل�ضاريع �لقائمة باملحافظة و�لق�ضايا �لأمنية وحت�ضيل �لزكاة، ودور 

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

�لنا�س و�أ�ضحاب روؤو�س �لأمو�ل باأهمية �إخر�جها باعتبارها و�جباً دينياً وركناً من 

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

�ملنا�ضبة �لتي تعود بالنفع و�خلري ل�ضالح تنمية �لبالد. ود�ن �ملوؤمتر �لعتد�ء�ت 

�لجر�مية  �لآثمة و�جلبانة �لتي تنفذها �لع�ضابات �لإرهابية �ضد �أبناء �لقو�ت �مل�ضلحة 

و�لأمن..

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

حجة -مراد شلي

¿ تتو��ضل �لم�ضيات �لرم�ضانية ملديريات حمافظة حجة تنفيذً� 
لربنامج الن�ساط التنظيمي لالم�سيات الرم�سانية من خالل عملية 

�لنزول �مليد�ين لقيادة فرع �ملوؤمتر باملحافظة �ىل �لدو�ئر و�ملديريات 

بهدف تعزيز �آلية �لت�ضال و�لتو��ضل �لتنظيمي بني خمتلف �لهيئات 

�لتنظيمية و�لوقوف على جممل �لق�ضايا و�لهموم و�لتحديات �لتي 

يو�جهها �لوطن، وقد قامت قيادة �ملحافظة ممثلة بالأخ �مني �ضالح 

�لقدمي نائب �ملحافظ �أمني عام �ملجل�س �ملحلي باملحافظة و�ل�ضيخ 

فهد ده�ضو�س وكيل �ملحافظة رئي�س فرع �ملوؤمتر وعدد من مديري 

�ملكاتب �لتنفيذية بزيارة مديريات »�ملحاب�ضة، �ملفتاح، كحالن 

�ل�ضرف« كر�ضت لتد�ر�س �و�ضاع وهموم �ملديريات، حيث عقدت 

مبديرية كحالن �ل�ضرف �لم�ضية �لرم�ضانية �لتي �ضمت قياد�ت 

وكو�در �ل�ضلطة �ملحلية باملديريات �لثالث وكذ� م�ضوؤويل �ملوؤمتر، 

وفيها دعا �لخ �لمني �لعام للمجل�س �ملحلي �إىل �لدفاع عن �لوحدة 

�لوطنية وحمايتها من �لنز�عات ون�ضاطات �لتخريب �لتي ت�ضتهدف 

وحدة �لوطن، موؤكدً� على �ضرورة ت�ضافر �جلهود و�لعمل بروح 

�لفريق �لو�حد بني �لقياد�ت �لتنفيذية و�أع�ضاء �ل�ضلطة �ملحلية 

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

�لبنى �لتحتية وترجمة توجيهات فخامة �لخ رئي�س �جلمهورية 

يف هذا املجال.

 من جهته دعا �ل�ضيخ فهد مفتاح ده�ضو�س وكيل �ملحافظة رئي�س 

فرع املوؤمتر اىل اأهمية اإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها وعرب 

عن �لعتز�ز �لكبري باملنجز�ت �لكبرية �لتي حتققت وتتحقق لهذ� 

الوطن يف جميع املجاالت بقيادة فخامة االخ علي عبداهلل �سالح 

رئي�س �جلمهورية رئي�س �مل��وؤمت��ر �ل�ضعبي �لعام و�مل��ب��ادر�ت 

�لعظيمة �لر�مية �ىل تعزيز م�ضرية �لبناء و�لتنمية وحتقيق �لأمن 

و�ل�ضتقر�ر..

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

الأعمال التخريب واالرهاب والوقوف مع ال�سلطة املحلية يف تذليل 

عر�قيل �ضري �مل�ضاريع �جلاري تنفيذها، كما طالبو� ب�ضرورة زيادة 

عدد امل�ساريع اخلدمية املدرجة يف اخلطط التنموية القادمة واإجناز 

�مل�ضاريع �حلالية.۹

حضرها العماد والنجار
أمسية رمضانية موسعة 

بالدائرة السادسة
¿  عقدت م�ضاء �لأحد �م�ضية رم�ضانية مو�ضعة ح�ضرها �لعديد من 
�لفعاليات �ملوؤمترية مبديرية �ل�ضافية �لد�ئرة �ل�6 بالإ�ضافة �ىل عدد من 

�لقياد�ت �ملوؤمترية بالأمانة �لعامة وهيئة �لرقابة �لتنظيمية و�لتفتي�س 

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

 ويف االم�سية األقى االخوان الدكتور ب�سري العماد- رئي�س دائرة الرقابة 

�لتنظيمية بهيئة �لرقابة، و�لخ يحيى �لنجار- ع�ضو �لمانة �لعامة رئي�س 

د�ئرة �لتوجيه و�لر�ضاد- كلمتني تطرقتا �ىل �لعديد من �لق�ضايا �لدينية 

و�لجتماعية و�ل�ضيا�ضية و�لعمل �ملوؤمتري.

موؤكدً� حر�س �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام على �ل�ضري باجتاه حتقيق بر�جمه 

ومنا�ضطه �لنتخابية مبا يعمل على تعزيز �أدو�ره و�لرفع بكافة �مل�ضار�ت 

لتحقيق �ل�ضالح �ل�ضيا�ضي و�لقت�ضادي بال�ضورة �لتي متكن �ضعبنا من 

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

احل�سور الكبري الذي ات�سمت به االم�سية وما عك�سه من ان�سباط تنظيمي 

ر�ئع.  وكان �لخ حميد �ل�ضدعي- ع�ضو �للجنة �لد�ئمة ع�ضو  قيادة فرع 

�ملوؤمتر باأمانة �لعا�ضمة ع�ضو �ملجل�س �ملحلي بالأمانة- قد �ألقى كلمة 

ترحيبية �أكد خاللها على �أهمية �لت�ضال و�لتو��ضل �لتنظيمي و�مل�ضاركة 

املوؤمترية يف خمتلف املجاالت باجتاه بلورة برامج املوؤمتر وفاء للقاعدة 

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

كما �ألقى �لخ �ضادق �حلارث- �لأمني �لعام للمجل�س �ملحلي مبديرية 

�ل�ضافية- كلمة تطرق خاللها �ىل �لعديد من �لق�ضايا ذ�ت �لعالقة بالعمل 

املحلي والعمل االجتماعي واخلريي. ويف نهاية االم�سية األقى ال�سيخ 

�ضالح ��ضماعيل �أبو عادل- ع�ضو جمل�س �لنو�ب ر�عي �لأم�ضية- كلمة 

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

علي عبد�هلل �ضالح رئي�س �جلمهورية رئي�س �ملوؤمتر �ل�ضعبي �لعام، 

و�ن منا�ضبة تاأ�ضي�س �ملوؤمتر �ل�28 حمطة مهمة على طريق �ملزيد من 

�لنت�ضار�ت ل�ضعبنا.. مثمناً حالة �لزخم �ل�ضعبية �لعارمة حول �ملوؤمتر 

وقيادته �ل�ضيا�ضية.

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


