
االثنين : 24 / 1 / 2011م 
 الموافق :19 / صفر / 1432هـ 

العدد: )1539( متابعات5

رأس الدكتور علي محمد مجور - رئيس الهيئة   
الوزارية للمؤتمر الش��عبي العام عضو اللجنة 
العام��ة - اجتماعًا للقي��ادة االنتخابية للمؤتمر 
بمحافظة حضرموت الساحل الثالثاء وبحضور الدكتور 

أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد.
وفي االجتم��اع أكد الدكت��ور علي محم��د مجور على 
أن قي��ادة المؤتمر حس��مت قرارها بالنس��بة لموضوع 
االنتخابات البرلمانية  وس��تجرى ف��ي موعدها المحدد 

يوم )27( إبريل القادم.
وق��ال الدكتور علي محمد مج��ور إن زيارته لمحافظة 
حضرموت هي تدش��ين للعملية االنتخابية لالنتخابات 

البرلمانية ، التي تعد جوهر الديمقراطية.
وشدد مجور على ضرورة قيام قيادة المؤتمر الشعبي 
العام في المحافظة بدورها في اإلعداد والتهيئة إلنجاح 
االنتخاب��ات النيابية على أكم��ل وجه.. كم��ا تقع عليها 
مسئولية وطنية وتاريخية وتنموية كبيرة تتطلب بذل 
مزيد من الجهود من أجل السير قدمًا وحث الناخبين على 
ممارس��ة حقوقهم الدس��تورية المتمثلة في اختيار من 

يمثلهم في السلطة التشريعية 
نص��ًا  لح��ق  ا ذل��ك  ر  باعتب��ا
دس��توريًا غير قابل للمساومة، 
أو المص��ادرة من قب��ل أية جهة 

كانت.
وق��ال الدكت��ور عل��ي محم��د 
مجور إن خطاب المؤتمر الموجه 
لجماهي��ر الناخبي��ن يج��ب أن 
يرك��ز عل��ى تلم��س همومهم 
ته��م  تطلعا و ته��م  جا حتيا ا و
نحو المس��تقبل، خصوص��ًا وأن 
المؤتمر يمتلك رصيدًا كبيرًا من 
اإلنجازات التي حققتها حكومته 
خالل الفترة الماضي��ة في اطار 
تنفيذه��ا للبرنام��ج االنتخابي 
لفخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئي��س الجمهوري��ة رئي��س 
المؤتمر الشعبي العام، الذي نال 
به ثقة الش��عب ف��ي االنتخابات 
الرئاسية عام2006م والبرامج 
االنتخابي��ة النيابي��ة المحلي��ة 

للمؤتمر.
وأكد مجور على أن التعديالت 
الت��ي س��تطرح  الدس��تورية 
لالس��تفتاء الش��عبي هي إحدى 
ص��ور الوف��اء لوع��ود المؤتم��ر 
االنتخابي��ة ف��ي مس��ألة تعزيز 
المش��اركة الش��عبية ف��ي صنع 
الق��رار عب��ر اس��تحداث نظ��ام 
 ، يعيتين لتش��ر ا فتي��ن  لغر ا
واالنتق��ال إل��ى نظ��ام الحك��م 
المحلي ،ومنح نسبة )15%( من 
المقاعد البرلمانية للمرأة بواقع 

)44( مقعدًا.

أهمية رسالة المؤتمر
من جانبه أكد األمين العام المساعد للمؤتمر الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر أن المؤتمر ماٍض نحو إجراء االنتخابات 
في موعده��ا المحدد ف��ي إبريل القادم وم��ع ذلك فإن 
المؤتمر لم ولن يقفل باب الحوار مع كافة األحزاب وفي 
مقدمتها اللقاء المشترك أن للحوار حدودًا، مشيرًا إلى أنه 
منذ توقيع اتفاق فبراير 2009م والمشترك يعطل الحوار 
ويتعمد إضاعة الوقت ويتنصل عن االلتزام بتعهداته في 
محاولة منه إليصال البالد إلى مرحلة الفراغ الدستوري 

وهو ما لن يسمح به المؤتمر.
واستعرض بن دغر موضوع الرس��الة اإلعالمية التي 
ينبغي أن يضطلع بها إعالم المؤتمر الشعبي العام خالل 
االنتخابات القادمة على مس��توى اليم��ن عمومًا وعلى 
مستوى محافظة حضرموت بوجه خاص، مشددًا على أن 
رسالة المؤتمر االنتخابية يجب أن تكون رسالة منطقية 

ومقنعة ومقبولة وتخاطب هموم وتطلعات الناخبين.

حديث المنجزات
إلى ذلك أكد األس��تاذ محمد العي��دروس عضو اللجنة 
العام��ة رئيس معهد الميثاق على أهمية االس��تعدادات 
لالنتخابات النيابية بالشكل الذي يحقق أهداف وتوجهات 

القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام.
وأش��ار إلى ضرورة قيام قيادة المؤتم��ر في محافظة 
حضرموت ووس��ائله اإلعالمية بإيصال رسالة المؤتمر 
عن طري��ق اإلقناع وتقدي��م الحقائق واإلنج��ازات التي 
حققتها حكومة المؤتمر باألرقام واإلحصاءات، مؤكدًا أن 
المؤتمر عندما يتحدث إلى الناس يجب أن يكون حديثه 
مقرونًا بإنجازاته التي تدح��ض أباطيل اآلخرين الذين 

تقوم دعايتهم على اإلشاعات واألكاذيب.

الشباب.. المستقبل
وبدوره تحدث األستاذ عارف عوض الزوكا عضو اللجنة 
العامة رئيس دائرة الش��باب والطالب عن األهمية التي 
توليها قيادة المؤتمر الش��عبي 
العام لقطاع الشباب؛ مشيرًا إلى 
ضرورة االهتمام به��ذا القطاع 
بالشكل الذي يلبي طموحاتهم 
باعتبارهم أوس��ع ش��ريحة في 

المجتمع.
من جانبه قدم رئيس الهيئة 
التنفيذي��ة رئي��س القي��ادة 
االنتخابية للمؤتم��ر بمحافظة 
حضرم��وت س��الم الخنبش��ي 
اس��تعراضًا ش��اماًل لإلج��راءات 
والتحضي��رات الت��ي تق��وم بها 
قي��ادة المؤتم��ر االنتخابي��ة 
استعدادًا وتحضيرًا لالنتخابات 
النيابي��ة المق��ررة ف��ي إبريل 

القادم.
وقدم ش��رحًا مفصاًل للجهود 
التي بذلتها القي��ادة االنتخابية 
ى  لمس��تو ا عل��ى  تم��ر  للمؤ
التنظيم��ي وم��ا تواجه��ه م��ن 
معوقات تس��تلزم حلها بأسرع 

وقت.
عوض عب��داهلل حاتم رئيس 
ف��رع المؤتم��ر الش��عبي العام 
بمحافظة حضرموت »الساحل« 
ق��دم اس��تعراضًا وافي��ًا لس��ير 
اإلج��راءات التي نفذه��ا الفرع 
خالل الفترة الماضية استعدادًا 
لعملي��ة االنتخاب��ات البرلمانية 
وبرامج الن��زول الميداني الذي 
نفذته قيادة المؤتمر إلى مختلف 

مديريات المحافظة.
كما قدم العديد م��ن األفكار 
والرؤى والمقترح��ات التي قال 
إنها ستسهم في قدرة المؤتمر 
على خوض االنتخابات القادمة 
بش��كل عملي يفضي إلى نجاح 

المؤتمر في االنتخابات.
مس��تعرضًا بعض الصعوبات والعراقي��ل التي تواجه 

العمل التنظيمي والتي تحتاج إلى معالجات سريعة.
هذا وقد استمع االجتماع إلى مداخالت ومناقشات من 

قبل أعضاء القيادة االنتخابية للمؤتمر.
حضر االجتماع أعضاء الهيئ��ة الوزارية للمؤتمر أحمد 
مساعد حسن، والمهندس كمال الجبري، والمهندس عمر 
الكرش��مي، ورئيس الدائرة الفنية عضو األمانة العامة 
حافظ معياد، ورئي��س الدائرة القانوني��ة عضو األمانة 
العامة ناصر العطار، ورئيس دائرة المعلومات واالحصاء 
بالمؤتم��ر الش��عبي العام عض��و األمان��ة العامة طارق 
األكوع، وأعضاء القيادة االنتخابي��ة للمؤتمر بمحافظة 

حضرموت الساحل.

في المهرجان الجماهيري للمـــــــــــــــؤتمـــر وأحزاب التحالف بالمكال:

أبناء حضرموت الساحل: االنتــــــــــــخابـات مفتاح التغيري السياسي
محافظ حضرموت:

االنتخابات أصبحت في طور التنفيذ ومن يريد أن 
يثبت شرعيته عليه التوجه الى صناديق االقتراع

من جه��ة اخرى 
ف��ظ  محا ل  ق��ا
حضرموت س��الم 
أحم��د الخنبش��ي 
»إن موض��وع االنتخابات 
أصب��ح الي��وم ف��ي طور 
ي  ر س��تو لد ا لتنفي��ذ  ا
والقانون��ي، وأن م��ن 
يريد أن يثبت ش��رعيته 
يجب عليه أن يثبتها عبر 
صناديق االقتراع وليس 

بوسيلة أخرى«.
ورح��ب الخنبش��ي في 
مس��تهل كلمت��ه بزيارة 
رئيس ال��وزراء التفقدية 
لمحافظ��ة حضرم��وت 

وحضوره ه��ذا المهرجان 
ال��ذي يق��ام ف��ي إط��ار 
التحضيرات التي تشهدها 
بالدنا حاليا عل��ى طريق 
الوصول إلى االس��تحقاق 
الدس��توري والقانون��ي 
المتمثل ف��ي االنتخابات 
النيابية المق��ررة في 27 

أبريل القادم.
وأك��د تأيي��د ومبارك��ة 
أبن��اء محافظة حضرموت 
لإلج��راءات الت��ي اتخذها 
مجلس النواب والمتمثلة 
ن��ون  لقا ره  ق��را إ ف��ي 

االنتخاب��ات بالتعديالت الت��ي وردت عليه وك��ذا تعيين 
اللجنة العليا لالنتخابات وإقراره م��ن حيث المبدأ نقاش 

مشروع التعديالت على الدستور.
وقال :« إننا في المحافظة نؤيد ونبارك هذه الخطوات 
ونؤكد أنن��ا ماض��ون نحو يوم االس��تحقاق الدس��توري 
والقانوني المتمثل في ي��وم االنتخابات النيابية في 27 
ابريل القادم وكذا االستفتاء على التعديالت الدستورية«.

وتابع محافظ حضرموت قائال:« إن الوطن اليمني ليس 
ملكًا ألحد بل هو ملك هذا الشعب اليمني العظيم الذي 

هو مصدر السلطة ومالكها األساسي« .
وأثنى على ماتضمنه مش��روع التعديالت الدستورية 
م��ن توجهات لتحقي��ق جملة من اإلصالحات السياس��ية 

واالجتماعية والدستورية 
والقانونية التي من شأنها 
أن ت��ؤدي إل��ى تحدي��ث 
وتطوير النظام السياسي 
الوطن��ي وكل مكونات��ه 
نح��و بناء الدول��ة اليمنية 

الحديثة .
وق��ال :« إن مش��روع 
التعدي��الت ق��د اش��تمل 
على مح��اور مهمة تتمثل 
ف��ي إص��الح دس��توري 
وتطوي��ر بني��ة الس��لطة 
التشريعية وجعلها مكونة 
من مجلسين هما مجلس 
النواب ومجلس الش��ورى 
ينتخب أعضاؤه بالتساوي 
بين المحافظ��ات، وكذلك 
االنتقال إل��ى نظام الحكم 
المحلي واس��ع الصالحيات 
وأيضًا اعتم��اد نظام كوتا 
للمرأة تعك��س دورها في 
المجتم��ع وف��ي العملي��ة 
االنتخابية كناخبة ومنتخبة 
وكذل��ك تخفي��ض م��دة 
الرئاسة من 7 سنوات إلى 
5 سنوات في إطار التداول 
الس��لمي للسلطة«.وشدد 
على ضرورة تكاتف جهود 
الجمي��ع في س��بيل إنجاح 
االستحقاقات الديمقراطية 
القادمة وعدم الس��ماح ألية محاوالت لتعطيل ممارس��ة 
أبناء ش��عبنا اليمني لحقوقهم االنتخابية في مواعيدها 
الدس��تورية والقانونية كون أي تأخير اليخ��دم تجربتنا 
الديمقراطية ومن ش��أنه الوص��ول بوطننا إل��ى الفراغ 
الدس��توري األمر الذي س��يؤدي إلى ضي��اع هيبة الدولة 
ومكانتها فضال عن كون ذلك محل رفض شعبي ورسمي 
على أس��اس أن االنتخابات هي المرتكز األساس للنهج 

الديمقراطي والتعددية السياسية«.
ومض��ى قائ��ال :« إن قيادتنا السياس��ية الت��ي أعلنت 
الوحدة وحققت كل تل��ك المنجزات العظ��ام ومعها كل 
القوى الحية في البالد، لقادرة اليوم أن تضرب أروع صور 
الوطنية بالمضي قدم��ًا نحو تحقيق األهداف الس��امية 
لثورتن��ا ووحدتنا المباركة، وس��يكون النجاح حليفنا في 
كل المنعطف��ات المهم��ة التي يم��ر بها وطنن��ا الحبيب 
».وتطرق المحافظ الخنبش��ي إلى اإلنجازات والتحوالت 
الكبرى التي شهدتها محافظة حضرموت في ظل الوحدة 
المبارك��ة، وقال :« لقد ش��هدت محافظة حضرموت منذ 
إع��ادة تحقيق الوح��دة اليمني��ة المباركة ف��ي 22 مايو 
1990م وعلى مدى سنوات تنفيذ خطط التنمية الخمسية 
الماضية تحوالت اقتصادية واجتماعية وثقافية شملت كل 
المجاالت وشملت تنفيذ مئات المشاريع المهمة والكبيرة 
المرتبطة بالبنى األساسية والقطاعات الخدمية المختلفة 
والتي كان لها أثر إيجابي في تسريع وتائر التنمية الشاملة 
في كافة مناطق ومديريات المحافظة ، وهي انجازات ما 
كان لها أن تتحقق لوال الرعاية الخاصة التي توليها القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبداهلل صالح لهذه 

المحافظة«.
حي��ا محاف��ظ حضرم��وت تفاع��ل أبن��اء المحافظ��ة 
وتمسكهم بممارس��ة حقوقهم الديمقراطية المكفولة 

في الدستور والقانون.

وتنموي ومن احترام للقانون والدستور 
والمؤسسات الشرعية.. مبينا أن األحزاب 
السياسية في كل األنظمة الديمقراطية 
هي مؤسسة دستورية من مؤسسات 
الدولة دوره��ا تعزيز عمل المؤسسات 
وخلق الوعي السياسي والنقد الهادف 
لألخطاء والتجاوزات والفساد وتعزيز 
الوالء الوطني وحب الوطن والدفاع عنه 
وعن مكتسباته وتبصير المواطن بحقوقه 
وواجباته في إطار الحقوق التي كفلها 

القانون والدستور.
وق��ال :« علينا أن نفهم الديمقراطية 
كمشروع حداثي ارتبط ارتبط ارتباطًا وثيقًا 
بمنجز تاريخي عظيم في الثاني والعشرين 
من مايو 1990م منجز الوحدة والديمقراطية 

بدياًل عن االنقسام والحكم الشمولي«.

الذي يعد الهم األول وهاجس كل مواطن ضاق ذرعًا من موجة الغالء 
المتزايد وغير المبرر أحيانًا للتالعب بأسعار المواد األساسية، كما نعول 
على دور الحكومة أيضًا لالهتمام بالتنمية البشرية لبناء اإلنسان، وذلك 
بتقييم المناهج بما يتناسب مع متطلبات التنمية، باإلضافة الى تجسيد 
التربية الوطنية كمادة حية تربط المتعلم بالواقع من خالل إدخال بعض 
النصوص القانونية المعرفة بأهمية الحفاظ على الوطن ومنجزاته وأمنه 

واستقالله«.
واكدت أننا بحاجة لشراكة وتكاتف جماعي ومسئول لتصحيح مسار 
عملية التنمية لتحقيق اآلمال المنشودة.. منوهة ببوادر التغيير التي 
تلوح في األفق من خالل الدعم الذي شهدته بعض القطاعات في المجال 
االقتصادي والسياسي معًا، وما تتضمنه التعديالت الدستورية من حقوق 
للمرأة بمنحها 15 بالمائة من قوام مجلس النواب.. داعية المرأة في كافة 
األحزاب الى االستفادة من هذا التوجه لتعزيز مسيرة التنمية في الوطن، 

وان نجعل من شعار )اليمن أواًل( دليل عمل للجميع .

احزاب التحالف: االنــــــــــــــــــــتـخـابات الربملانية
 هي الطريق الوحـــــــــــــــــــــــيد للتغيري السلمي

التعديالت تستكمل بناء 
الدولة اليمنية الحديثة

لن نسمح بأية محاوالت 
إلعاقة شعبنا من ممارسة 
حقوقه االنتخابية

 المرأة: االنتخابات حق دستوري للشعب وإجراؤها تجســــــــــــــــــــيد للنهج الديمقراطي

بن دغر:
 المؤتمر ماٍض في 

االنتخابات ولن 
يقفل باب الحوار

العيدروس:
المنجزات تدحض 

االكاذيب التي يروج 
لها الحاقدون

الزوكا:
الشباب بحاجة الى 
تلبية طموحاتهم

مجور: إجراء االنتخابات في موعدها مسألة محسومة
خالل ترؤسه اجتماعًا للقيادة االنتخابية للمؤتمر بحضرموت الساحل 

االنتخابات وسيلتنا الحضارية للتداول السلمي للسلطة


