
وق���ل: »انن� ن�شعر ب�لفخر دائم�ً كلم� وط�أت 

اأقدامن� هذه املح�فظة ونحن نتذكر له� دورًا ب�رزًا 

وح��شم�ً يف �شنع اجلمهورية و�ش�همت كغريه� 

من املح�فظ�ت يف بن�ء ح��شرن� وهي الآن ت�ش�هم 

يف �شنع م�شتقبلن� فله� التحية ولأهله� التقدير«.

واأ�ش�ف:«ب�لقرب من هن� وعلى تخوم هذه 

املح�فظة الرائعة جرت اأح��داث ج�شيمة خ��ض 

خالله� اأب��ن���وؤن��� وجنودن� البوا�شل يف القوات 

امل�شلحة واأجهزة الأمن مع�رك ال�شرف للذود عن 

اجلمهورية اليمنية«.

واأردف ق�ئاًل: »لقد اأراد دع�ة الفتنة والتخريب 

العودة بن� عقودًا اإىل امل��شي البغي�ض خ�رجني 

على الق�نون ورافعني �شع�رات م� اأن��زل اهلل به� 

من �شلط�ن، مدعني حق� اإلهي�ً يف ال�شلطة، وداعني 

اىل عبودية دنيوية لفظه� �شعبن� منذ عقود م�شت 

بقي�م الثورة اليمنية اخل�لدة والتي توجت �شعبن� 

واأ�شحت ث�بت�ً من ثوابتن� الوطنية ومك�شب�ً مل يعد 

ب�لإمك�ن القفز عليه اأو الت�آمر على وجوده«.. 

واأكد اأن ارادة ال�شعب انت�شرت يف كل الظروف 

واملحن وجت���وز �شعبن� اخ��ط���رًا ك�نت حتدق 

به، وه�نحن من�شي ب�جت�ه ال�شالم وال�شتقرار 

واإع���دة البن�ء يف �شعده واملن�طق التي �شهدت 

تلك الحداث.

واأو���ش��ح اأن هن�ك بع�ض العن��شر يف بع�ض 

مديري�ت بع�ض املح�فظ�ت اجلنوبية ح�ولت 

تقليد م� جرى يف �شعدة وتعمل على قطع الطرق 

والقي�م ب�أعم�ل تخريبية منه� نهب ال�شي�رات 

والقتل واإحراق ممتلك�ت الغري وتدعى ب�حلراك 

ال�شلمي ولكنه احل���راك غ��ري ال�شلمي وتن�دي 

بنظ�م ا�شمه اجلنوب العربي ويتنكرون لهويتهم 

اليمنية وي��ن���دون 

ب�لنف�ش�ل، ولكن 

راد ان  ك���ل م���ن اأ

يخرج عن الثوابت 

ال��وط��ن��ي��ة �شيجد 

نف�شه ي�شبح عك�ض 

التي�ر.

وق�ل: »لقد اأثبتت 

اأه������داف ال��ث��ورة 

وثوابته�  ليمنية  ا

ال���وط���ن���ي���ة وه���ي 

النظ�م اجلمهوري 

وال����������وح����������دة 

لنهج  ا و طنية  لو ا

نه�  اأ الدميقراطي 

ث����واب����ت اج���م����ع 

ال�شعب اليمني يف 

 ، له �شم� و به  جنو

وم���ن خ���رج عنه� 

ف��م�����ش��ريه الف�شل 

لكون هذه الثوابت 

ق��������د ت���ع���م���ق���ت 

وتر�شخت جذوره� 

يف اأبن�ء هذا ال�شعب 

ولهذا لقد ُوجدت لتبقى. 

واأ�ش�ر الأخ عبدربه من�شور ه�دي اإىل اأن الإعم�ل 

الإره�بية ُمنيت ب�لف�شل الذريع وحلقت بخالي� 

الق�عدة هزائم متكررة ب�شبب يقظة ابن�ء اليمن.. 

وق�ل: وانن� لنعدكم ب�مل�شي قدم�ً يف اجتث�ث هذا 

املر�ض اخلبيث وجتفيف من�بعه امل�دية واملعنوية 

لأن يف ذلك م�شلحة وطنية تتعلق ب��شتقرار واأمن 

بالدن� ولعتق�دن� ب���أن احلف�ظ على ابن�ئن� هي 

مهمة الدولة واملجتمع والأ�شرة كم� هي م�شلحة 

اإقليمية ودولية وحر�ض على التع�ون مع الخرين 

لجن�زه�.

واأ���ش���ف: »اإنن� م��شون يف اجن���ز برن�جمن� 

الوطني لتحقيق النهو�ض القت�ش�دي والجتم�عي 

والثق�يف ل�شتكم�ل بن�ء الدولة اليمنية احلديثة 

وحتقيق ال�شتقرار ولدين� كل الثقة ب�نن� �شنحقق 

يف ال�شنوات الق�دمة جن�ح�ت ملمو�شة على طريق 

التقدم والتنمية بغية الو�شول اىل م�شتوى اأف�شل 

يف احلي�ة املعي�شية للمواطنني الذين منحون� يف 

املوؤمتر ال�شعبي الع�م دائم�ً ت�أييدهم وم�ش�ندتهم 

لثقتهم ب�شدق القي�دة وحكمته� و�شالمة نهجه�«.

وق�ل: »لقد جنحت بالدن� بف�شل جهود القي�دة 

ال�شي��شية وم���وؤازرة اأهلن� يف حم�فظ�ت عدن 

ب���ني يف ا�شت�ش�فة خليجي ع�شرين  وحل��ج واأ

وقدمت اليمن ر�ش�لة خمتلفة لأهلن� يف اجلزيرة 

العربية وا�شدق�ئن� يف الع�مل حول الو�ش�ع يف 

البالد والتي ح�ولت 

و���ش���ئ��ل اع���الم عدة 

ونعتقد   .. ت�شويهه�

خليجي  ة  ر و د ن  اأ

20 قد ا�ش�فت ُبعدًا 

ج���دي���دًا ل��ل��ع��الق���ت 

خلليجية  ا ليمنية  ا

فيه الكثري من الدفء 

وامل���ودة والع��ت��زاز 

املتب�دل.. وا�شمحوا 

يل ني�بة عنكم ومن 

حجة ان اكرر تقديرن� 

الع�يل لفخ�مة رئي�ض 

اجلمهورية جلهوده 

لإجن�������ح ال�����دورة 

وت�أمينه� والتي لول 

هذه اجلهود مل� ك�نت 

ال�����ش��ورة م�شرقة 

وجميلة بهذا القدر 

الرفيع«.

وا�شتطرد ق���ئ��اًل: 

»ل����ق����د واج��ه��ت��ن��� 

���ش��ع��وب���ت ك��ث��رية 

خالل ال�شنوات امل��شية وتغلبن� عليه� بف�شل 

التف�ف اجلم�هري حول املوؤمتر وقي�داته وك�ن 

ب�لمك�ن ان نتقدم ب�شورة اأف�شل لو ان �شرك�ءن� 

يف احلي�ة ال�شي��شية من املع�ر�شة وعلى وجه 

التحديد الخوة يف اللق�ء امل�شرتك قد التزموا مب� 

مت التف�ق عليه و�ش�هموا يف عملية التحول بدًل 

عن حم�ولتهم لتعطيل احلي�ة ال�شي��شية واتخ�ذ 

مواقف �شلبية ل تخدم م�شلحة وطنية بقدر م� 

تخدم م�ش�لح �شخ�شية وحزبية تك�شفت بو�شوح 

خالل الأ�شهر امل��شية. 

اإىل ذلك اأكد الأخ عبدربه من�شور ه�دي ن�ئب 

رئي�ض اجلمهورية الن�ئب الأول لرئي�ض املوؤمتر 

الأم��ني الع�م اأن الجن����زات يف اليمن تتع�ظم 

يوم�ً بعد اآخر وحتقق خطط التنمية القت�ش�دية 

والجتم�عية والثق�فية على اأر�ض الواقع تقدم�ً 

ملحوظ�ً، وحتظى ق�ش�ي� تنمية املجتمع وحت�شني 

معي�شة املواطنني ب�هتم�م متزايد من قبل القي�دة 

ال�شي��شية ممثلة يف فخ�مة الرئي�ض وحر�شه 

ال�شديد على اأن تنفذ حكومة املوؤمتر امله�م املن�طة 

به� على نحو اأف�شل، ومب� يحقق تقدم�ً ملمو�ش�ً 

يف حي�ة الن��ض املعي�شية فقد ظل الإن�ش�ن اليمني 

هدف كل ال�شي��ش�ت وغ�يته� يف تفكري الق�ئد، ونهج 

املوؤمتر.

وق�ل: »لقد حظيت حجة كغريه� من املح�فظ�ت 

ب�هتم�م كبري يف ال�شنوات امل��شية ورغم �شحة 

الإمك�ن�ت وامل�شكالت 

ال�����ت�����ي ن���واج���ه���ه���� 

وحم����ول���ة الآخ��ري��ن 

ال��ت��دخ��ل يف �شوؤونن� 

ال���داخ���ل���ي���ة، ن��ف��ذت 

حكومة املوؤمتر عددًا 

م��ن خطط التنمية يف 

هذه املح�فظة يف الفرتة 

2000- 2010م حيث 

ت  ا ر �شتثم� ل ا بلغت 

املوجهة نحو اقت�ش�د 

امل��ح���ف��ظ��ة اأك����ر من 

اثنني وخم�شني ملي�ر 

ري����ل، وب�لتحديد يف 

الفرتة من ع�م 2003 

وحتى 2010م، حيث 

حظيت الأ�شغ�ل الع�مة 

وال���ط���رق وال��رتب��ي��ة 

ل�شحة  ا و لتعليم  ا و

وال�شئون الجتم�عية 

والت�����ش���لت واملي�ه 

ب�جلزء الأكرب من هذا 

املبلغ.

واأردف ق�ئاًل: »حت�شنت الأح��وال املعي�شية 

لل�شك�ن ب�لقدر الذي مت فيه ا�شتخدام هذه الأموال 

على نحو �شليم و�شوف تتم موا�شلة اجلهود للتقدم 

مبج�لت احلي�ة الأخرى يف اخلطط القت�ش�دية 

الق�دمة، واإن حكومة املوؤمتر تويل اهتم�م�ً اأكرب 

بحي�ة الن��ض ولذلك ف�إن قط�ع�ت بعينه� �شوف 

حتظى مبزيد من ال�شتثم�رات خ��شة يف جم�ل 

الربط الكهرب�ئي لبقية املديري�ت التي مل حت�شل 

على ح�ج�ته� من الط�قة الكهرب�ئية، ف�لعن�ية 

ب�لريف هي من واجب�تن� يف املرحلة الق�دمة«.

واأ�ش�ف: »كم� �شيتم ا�شتكم�ل م�ش�ريع الطرق 

ال�شرتاتيجية وربطه� مع املح�فظ�ت املج�ورة 

ف�لطرق �شري�ن احلي�ة وواج��ب على احلكومة 

اأن تويل هذه امل�ش�ألة م� ت�شتحقه واأن تر�شد له� 

من الأم��وال م� يكفي لتنفيذه�، ونوجه احلكومة 

بحل م�شكلة املي�ه يف املح�فظة ومع�جلة امل�شكالت 

املرتتبة عن جف�ف وادي �شر�ض املورد الرئي�ض 

مل�شروع مي�ه مدينة حجة، وكذا التو�شع يف اإن�ش�ء 

ال�شدود يف عموم مديري�ت املح�فظة«.

وق�ل: »على احلكومة اأن تويل اهتم�م�ً م�ش�عف�ً 

ب�لرتبية والتعليم والتعليم الع�يل ف�لتعليم هو 

بوابتن� لدخول الع�شر والتقدم يف احلي�ة الع�مة 

وبدون تعليم ومن�هج متطورة واأ�ش�تذة موؤهلني، 

يبقى احلديث عن التقدم من ب�ب الأمني�ت، والأمر 

كذلك ب�لن�شبة جل�معة حجة ف�حل�جة م��شة 

لعتم�د موازنة ك�فية لبن�ء الإدارات والكلي�ت 

الت�بعة«.

واأ���ش���ف: »لب��د من الهتم�م بجيل ال�شب�ب 

ف�ل�شب�ب هم عم�د امل�شتقبل و�شن�ع احلي�ة 

اجلديدة، وجم�ل الهتم�م ب�ل�شب�ب وا�شع يبداأ 

ب�شنوات العمر الأوىل مرورًا ب�لتعليم الأ�ش��شي 

والث�نوي واجل�معي وكذلك الهتم�م ب�هتم�م�تهم 

الري��شية والثق�فية بهدف حم�يتهم من تي�رات 

التطرف والغلو التي بداأت ت�شتقطب البع�ض منهم 

ب�شبب هذا الفراغ الروحي يف حي�تهم.. م�شريًا اىل 

اإن وزارة ال�شب�ب معنية ب�عتم�د اأندية اجتم�عية 

وثق�فية وري��شية جديدة ودع��م الق�ئمة منه� 

وتزويده� ب���لأث���ث واملكتب�ت وو�ش�ئل اأخ��رى 

وجعله� اأم�كن للتعليم واكت�ش�ب اخلربة وتنمية 

امله�رات والقدرات.

وق���ل يف خت�م كلمته: »اإن جهودن� امل�شرتكة 

وتك�تف املواطنني ودعمهم وم�ش�ندتهم للجهود 

الر�شمية كفيلة بتحقيق الجن���ز تلو الجن���ز 

واأن اخلطوة الأوىل للتقدم اإىل الأم�م تبداأ ب�إدراك 

الهدف وحتديد امل�ش�ر، وقد منحن� اهلل قي�دة فذة 

وبرن�جم�ً وطني�ً ُيعتمد عليه واإنن� ملت�أكدون اإن 

�ش�ء اهلل من النج�ح بدعمكم وم�ش�ندتكم وجهودكم 

الطيبة«. 

بدوره اأكد رئي�ض فرع املوؤمتر ال�شعبي الع�م 

مبح�فظة حجة فهد ده�شو�ض اأن قي�دة واأع�ش�ء 

امل��وؤمت��ر واأح���زاب التح�لف الوطني بحجة لن 

تقبل بتعطيل العملية النتخ�بية واإحداث الفراغ 

ال�شي��شي الد�شتوري الذي ل �شك �شي�شل حركة 

الوطن ويتيح الفر�شة للعمالء واملخربني النيل من 

مكت�شب�ته.. وق�ل:« اإنن� يف حم�فظة حجة نرغب يف 

الو�شول اإىل اتف�ق يجمع 

�شمل اليمنيني ويحفظ 

للد�شتور والق�نون هيبته 

وي�شلح ويطور العملية 

ال�شي��شية واملم�ر�شة 

ال����دمي����ق����راط����ي����ة«. 

داع��ي��� اأح����زاب اللق�ء 

تلبية  ىل  اإ ك  مل�����ش��رت ا

دع���وة ف��خ���م��ة رئي�ض 

اجلمهورية ب��شتمرار 

احل��وار وع��دم التهرب 

م����ن ال���ش��ت��ح��ق���ق���ت 

ال��د���ش��ت��وري��ة وخو�ض 

النتخ�ب�ت التن�ف�شية. 

ول��ف��ت رئ��ي�����ض ف��رع 

املوؤمتر ال�شعبي الع�م 

بحجة اإىل الحتي�ج�ت 

ال�شرورية ذات الطبيعة 

املهمة  ال�شرتاتيجية 

التي حتت�جه� حم�فظة 

حجة مب��� يكفل الدفع 

بعجلة البن�ء والتنمية 

اإىل الأم�م. 

فيم� نوهت م�شوؤولة القط�ع الن�شوي بحجة 

ابت�ش�م �شرف الدين يف كلمته� عن امل��راأة اإىل م� 

حتقق من اإجن����زات يف خمتلف من�حي احلي�ة 

واآخره� جن�ح فع�لي�ت بطولة خليجي 20 الذي 

راهن عليه� الوطن يف الداخل واخل�رج. 

واأو�شحت اأن اإق��رار ق�نون النتخ�ب�ت بعد 

من�ق�شته من الكتل الربمل�نية والأح��زاب املمثلة 

يف جمل�ض النواب، يفتح �شفحة جديدة يف م�ش�ر 

احلي�ة ال�شي��شية يف اليمن.. لفتة اإىل اأن التعبري 

احلي لتلك اخلي�رات يتمثل يف الحتك�م لإرادة 

ال�شعب عرب امل�ش�ر الدميقراطي الذي يتج�شد يف 

انتخ�ب�ت حرة ونزيهة عرب �شن�ديق القرتاع. 

واأكدت على �شرورة دعم املراأة اليمنية ملم�ر�شة 

حقوقه� الد�شتورية والق�نونية امل�شروعة مل� له� من 

دور يف احلي�ة ال�شي��شية والعملية الدميقراطية 

والبن�ء والتنمية. ۹
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يف اللقاء املوسع لقيادات املؤتمر وأحزاب التحالف بحجة

نائب الرئيس: االنتخابات حق للشعب ونرفض تقاسم السلطة والثروة
¿ ترأس األخ المناضل عبدربه منصورهادي ، نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام، السبت في محافظة حجة اللقاء الموسع لقيادات المؤتمرالشعبي العام 
وقيادات التحالف الوطني الديمقراطي.. وفي اللقاء - الذي حضره عدد كبير من الشخصيات 
السياسية واالجتماعية- نقل األخ عبدربه منصور هادي في مستهل كلمته تحيات رمز اليمن 
وقائدها فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

للحاضرين ومن خاللهم لكافة ابناء المحافظة.

املؤتمر سيواصل إنجاز برنامجه الوطني 
الستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة
شهدت محافظة حجة تنفيذ مشاريع تنموية بـ 52 مليار

أحزاب املشرتك تحاول تعطيل االنتخابات 
واللهاث وراء مصالح شخصية

بفضل االلتفاف الشعبي تجاوزت بالدنا تحديات كبرية وجسيمة

أبناء حجة يؤكدون وقوفهم مع إجراء االنتخابات 
والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن

¿ اأكد اأبن�ء حم�فظة حجة يف برقية 
عبداهلل  علي  الرئي�ض  فخ�مة  اىل 

�ش�لح- رئي�ض اجلمهورية- عزمهم 

على امل�ش�ركة الف�علة يف النتخ�ب�ت 

الربمل�نية يف وقته� امل��ح��دد ابريل 

2011م بعيدًا عن مزايدات ا�شح�ب 

امل�����ش���ري��ع ال�شيقة امل��ت���آل��ف��ني مع 

ق��وى التطرف والره����ب والتمرد 

والتخريب، ومب� يح�فظ على اأمن 

وا�شتقرار وتقدم بالدن�.

كم� اأك���د امل�����ش���رك��ون م��ن ك��وادر 

واأن�ش�ر وقي�دات املوؤمتر ال�شعبي 

الع�م واح���زاب التح�لف الوطني 

ومنظم�ت املجتمع املدين مبح�فظة 

حجة يف اللق�ء املو�شع ال��ذي عقد 

عبدربه  لفريق  ا �شة  برئ� ال�شبت 

م��ن�����ش��ور ه������دي- ن���ئ��ب رئي�ض 

اجلمهورية الن�ئب الأول لرئي�ض 

املوؤمتر المني الع�م على مت�شكهم 

بلغة احل����وار م��ع جميع ال��ق��وى 

ال�شي��شية الوطنية الف�علة حتت 

�شقف الثوابت الوطنية يف حل ك�فة 

ق�ش�ي� الوطن.

وج���ددوا ت�أييدهم ووقوفهم مع 

القي�دة ال�شي��شية احلكيمة ممثلة 

ب�بن اليمن الب�ر فخ�مة الأخ علي 

عبداهلل �ش�لح رئي�ض اجلمهورية 

رئي�ض املوؤمتر ال�شعبي الع�م يف جميع 

الجراءات التي اتخذه� حف�ظ�ً على 

وح��دة الوطن واأم��ن��ه وا�شتقراره 

ودع��م��ه��م ل��ل��ق��ي���دة ال�����ش��ي������ش��ي��ة  

واحلكومة يف كل الج���راءات التي 

اتخذته� من اأجل حم�ربة املخربني 

واخل�رجني على الق�نون من دع�ة 

الردة والنف�ش�ل والره�بيني.

ودع� املجتمعون يف اللق�ء املو�شع 

اخوانهم ق��ي���دات وك���وادر اح��زاب 

اللق�ء امل�شرتك اإىل حتكيم لغة العقل 

واملنطق وتنفيذ م� مت التف�ق عليه 

يف فرباير 2009م وا�شتغالل املن�خ 

الدميقراطي ومب�درة فخ�مة الخ 

الرئي�ض ال�ش�دقة ودعوتهم لتغليب 

ال��وط��ن ع��ل��ى امل�ش�لح  م�شلحة 

ال�شخ�شية واحلزبية ال�شيقة.

وكذا عدم التهرب من ال�شتحق�ق�ت 

الد�شتورية وخو�ض النتخ�ب�ت 

التن�ف�شية مع ا�شتمرار احلوار اجل�د 

وامل�شئول.

واأ�ش�روا اىل ان الهدف من احلوار 

هو تطوير العملية الدميقراطية ل 

تعطيله� وحم�ية الد�شتور ل اخلروج 

عنه.. موؤكدين ان الخوة يف قي�دات 

امل�شرتك برف�شهم النتخ�ب�ت اإمن� 

يقفون يف الجت���ه املع�ك�ض مت�م�ً 

لهدف احلوار وغ�ي�ته.

كم� ن�ق�ض امل�ش�ركون التحدي�ت 

التي تواجه حم�فظة حجة واأب��رز 

الحتي�ج�ت ال�شرورية ذات الطبيعة 

ال�شرتاتيجية املهمة واملوؤثرة وكذا 

متطلب�ت واحتي�ج�ت اأبن�ء املح�فظة 

التنموية واخلدمية.۹

اآلنسي: املشرتك تالعب بالحوار يف انتظار متغريات جديدة
¿  اأك��د الدكتور جميب الآن�شي -ن�ئب رئي�ض الدائرة 
ال�شي��شية للموؤمتر- اأن اإج���راء النتخ�ب�ت الني�بية 

املقبلة 27 اأبريل 2011م ا�شتحق�ق د�شتوري ولي�ض قرارًا 

موؤمتري�ً.. واأن النتخ�ب�ت حق لل�شعب ولي�ض لالأحزاب 

وب�لت�يل ف�إن املوؤمتر كونه املمثل لل�شعب والذي منحه الثقة 

ملتزم بتنفيذ الد�شتور والق�نون بل وق�م مب� يجب عليه 

كحزب ح�كم يف مثل هذه احل�لت.

وق�ل اإن اإجراء النتخ�ب�ت يف موعده� املحدد هو التزام 

د�شتوري ل ينبغي اأن يخ�شع لالتف�ق�ت اأو التوافق�ت 

احلزبية.

م�شريًا اإىل اأن اأحزاب امل�شرتك لي�ض غ�يته� احلوار اأو 

التف�ق بقدر م� ك�نت هن�ك خف�ي� ومم�طلة لك�شب الوقت 

ومن ثم الت�أجيل لالنتخ�ب�ت مرة اأخرى ب�نتظ�ر متغريات 

تخدم اأجندتهم وحتقق لهم مك��شب �شي��شية اأف�شل من 

خالل حم�ولتهم ايج�د اأطر غري �شرعية للحوار الوطني الذي دع� اليه رئي�ض 

اجلمهورية بكل ترح�ب ونواي� �ش�دقة وجدية. موؤكدًا اأن ب�ب احلوار لن 

يغلق اأبدًا ب�لن�شبة للموؤمتر ال�شعبي الع�م كونه ج�ء من احلوار وعلى 

اأ�ش��ض احلوار الوطني ويعتربه نهج�ً و�شلوك�ً ل تراجع عنه حلل كل 

الق�ش�ي� الع�لقة.

وق�ل جميب الآن�شي يف لق�ء ن�شرته الزميلة �شبتمرب: اإن املوؤمتر م�شى يف 

احلوار مع امل�شرتك على طريق »�ش�ير الكذاب اىل ب�ب 

داره«.. حتى انك�شفت نواي�ه »امل�شرتك« وات�شحت 

ال��غ���ي���ت والأه����داف وات�شح اأن امل�شرتك حُت�ّشر 

لنقالب على الد�شتور والقوانني والدميقراطية ودولة 

املوؤ�ش�ش�ت.

مبين�ً اإن النتخ�ب�ت ال�ش�بقة التي �شهدته� بالدن� ولدت 

الحباط لدى تلك الأحزاب..

 ف�شاًل عن براجمه� التي ل تلقى اأي ا�شتج�بة من الن��ض 

ن�هيك عن مواقفه� الأخرية امللتب�شة من ق�ش�ي� الوطن 

واملواطن واأبرزه� الوحدة ووقوفه� خلف مط�لب�ت 

انف�ش�لية.

وهو م� اأدى اىل انكف�ء املواطنني لت�شل اىل قن�عة مف�ده� 

اأن الو�شول اىل ال�شلطة ل ميكن اأن يتحقق عرباللتزام 

ب�لد�شتور والقوانني واللجوء اىل �شن�ديق الق��رتاع 

بل عرب النقالب والتحري�ض على الع�شي�ن واث�رة الفو�شى ال�شمولية 

الغوغ�ئية التي اعت�دت عليه� ب�لتفكري الت�آمري النقالبي. واعترب الآن�شي 

مق�طعة امل�شرتك لال�شتحق�ق الني�بي املقبل حق�ً دميقراطي�ً.. لكنه دع�ه� 

اىل ال�شتف�دة من مق�طعة ث�ين اأكرب اأحزابه� وهو احلزب ال�شرتاكي اليمني 

الذي ق�طع انتخ�ب�ت برمل�ن 1997م.. ليخ�شر بذلك الأ�شوات وال�شعبية 

واحل�شور والت�أثري اأي�ش�ً.۹

يف اجتماع لقيادات املؤتمر والتحالف بحضرموت

الخنبشي : سنخوض االنتخابات برصيدنا التنموي
املكال/ صالح مبارك

¿ دع��� الأ�شت�ذ �ش�مل اأحمد اخلنب�شي 
حم�فظ ح�شرموت رئي�ض الهيئة التنفيذية 

للموؤمتر ب�ملح�فظة اأع�ش�ء املوؤمتر ال�شعبي 

ال��ع���م مبح�فظة ح�شرموت اإىل التف�عل 

اليج�بي مع التح�شريات وال�شتعدادات 

لإج����راء الن��ت��خ���ب���ت الني�بية الق�دمة 

وعك�ض ال�شورة احل�ش�رية امل�شرقة لأبن�ء 

املح�فظة وحر�شهم على مم�ر�شة ك�فة 

حقوقهم الدميقراطية والد�شتورية .

وق���ل يف اجتم�ع تنظيمي مو�شع عقد 

مبدينة املكال و�شم ق��ي���دات املديري�ت 

واملراكز التنظيمية الرج�لية والن�ش�ئية 

للموؤمتر ال�شعبي الع�م يف مديري�ت املكال 

وبروم ميفع واأري�ف املكال: اإن اإقرار التعديالت على ق�نون 

النتخ�ب�ت وال�شتفت�ء والت�شويت على اأع�ش�ء اللجنة 

العلي� لالنتخ�ب�ت من قبل جمل�ض النواب و�شدور القرار 

اجلمهوري بتعيني اأع�ش�ء اللجنة يوؤكد القن�عة الرا�شخة 

لدى القي�دة ال�شي��شية ب�أهمية امل�شي 

يف اإج���راء النتخ�ب�ت الربمل�نية يف 

موعده� املحدد يف ابريل الق�دم، موؤكدًا 

اأن جن�ح النتخ�ب�ت يعد م�شئولية 

ت�ريخية ووطنية وحت��دي���ً حقيقي�ً 

اأم�م ك�فة القوى ال�شي��شية الف�علة يف 

ال�ش�حة الوطنية الأم��ر الذي يتطلب 

ح�شد ك�فة اجلهود وتوجيه الأن�شطة 

ل�شم�ن اجرائه� يف اجواء دميقراطية 

تعك�ض احلر�ض على تطوير العملية 

الدميقراطية يف بالدن� .. وحث رئي�ض 

الهيئة التنفيذية ك�فة تكوين�ت واأطر 

املوؤمتر على تكثيف جهوده� وان�شطته� 

اإىل ج�نب اأح���زاب التح�لف الوطني 

ومنظم�ت املجتمع املدين يف ح�شرموت 

لجن����ح التح�شريات وال���ش��ت��ع��دادات ل��ه��ذا احل��دث 

الدميقراطي وحث املواطنني على امل�ش�ركة فيه كحق 

د�شتوري ..  وق�ل اإن الأي�م الق�دمة �شوف ت�شهد العديد 

من الفع�لي�ت والأن�شطة اجلم�هريية وال�شي��شية يف ذات 

ة اأكرب والنطالق من  ال�شي�ق.. منوه�ً اىل اأهمية العمل بهمَّ

الر�شيد الكبري الذي حققه املوؤمتر يف امليدان التنموي الذي 

تتحدث عنه امل�ش�ريع والجن�زات امل�ثلة للعي�ن يف خمتلف 

اجلوانب.. معربًا عن تقديره الب�لغ للدور الذي ا�شطلعت 

به قي�دة فرع املوؤمتر ال�شعبي ب�ملح�فظة وا�شتكم�له� 

النزولت امليدانية اإىل ك�فة الأطر التنظيمية  يف مديري�ت 

املح�فظة ومت خالله� الوقوف اأم�م الأن�شطة التنظيمية 

ومع�جلة الختاللت والعمل على تفعيل اأداء الفروع يف 

الدوائر واملديري�ت  خالل الفرتة الق�دمة ومب� يجعله� 

ق�درة على  حتقيق املزيد من النج�ح�ت .

م��ن ج�نبه ا�شتعر�ض الأ���ش��ت���ذ عو�ض ع��ب��داهلل ح�مت 

رئي�س  فرع امل�ؤمتر باملحافظة ن�شاط امل�ؤمتر خالل الفرتة 

املن�شرمة، م�شريًا اىل اأن انعق�د اللق�ء املو�شع ي�أتي تتويج�ً 

لعملية النزول امليدانية واللق�ءات التنظيمية  التي عقدته� 

قي�دة الفرع ب�ملح�فظة مع القي�دات التنظيمية يف خمتلف 

املديري�ت واملراكز ب�ش�حل ح�شرموت والتي مت فيه� من�ق�شة 

الق�ش�ي� التنظيمية وال�شي��شية واطالع تكوين�ت واأطر 

املوؤمتر على اآخر التطورات ونكوث امل�شرتك ب�تف�ق فرباير 

واأهمية ال�شتعداد لالنتخ�ب�ت الني�بية الق�دمة.۹

۹  جميب الآن�شي

۹ �ش�مل اخلنب�شي

توجهات مستقبلية:
 استكمال الربط الكهربائي لبقية املديريات

 العناية بأحوال املواطنني يف الريف
 استكمال مشاريع الطرق االسرتاتيجية

 حل مشكلة املياه يف محافظة حجة
 التوسع يف إنشاء السدود يف عموم املديريات

 مضاعفة االهتمام بالرتبية والتعليم والتعليم العالي
 اعتماد موازنة كافية لجامعة حجة

 االهتمام بالشباب رياضيًا وثقافيًا وحمايتهم من التطرف
 اعتماد أندية اجتماعية وثقافية ورياضية جديدة

النهوض بحياة 
االنسان هدف 
وغايات املؤتمر

بفضل تكاتف الشعب يحقق الوطن 
النجاح على طريق التقدم والتنمية

نحرص على رفع املستوى 
املعيشي للمواطنني الذين 

منحو أصواتهم للمؤتمر


