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مأرب- »الميثاق« 
تتواصل اللقاءات الموسعة 
والنزوالت الميدانية لكافة مديريات 
ومناطق محافظة مأرب التي تنفذها 

ال��ق��ي��ادت��ان 
لتنظيمية  ا
ية  لتنفيذ ا و
بالمحافظة.. 
ب�����ه�����دف 
ت���ف���ع���ي���ل 
ال����ع����م����ل 
لتنظيمي  ا
سي  لسيا ا و
ل��ل��م��ؤت��م��ر 
ال��ش��ع��ب��ي 
ال�����ع�����ام 
وأح�������زاب 

التحالف الوطني بالمحافظة استعدادًا 
لخوض المعترك الديمقراطي القادم 
المتمثل في االنتخابات النيابية 27 

أبريل المقبل..
وقد ُكرست اللقاءات التي ترأسها 
عبداهلل  لشيخ  ا لمحافظة  ا مشرف 
مجيديع عضو اللجنة العامة ومحافظ 
م��أرب بأبناء المديريات والمناطق 
لمناقشة المواضيع والقضايا المتصلة 
بأوضاع المحافظة من الناحية التنموية 
واالقتصادية الخدمية وكيفية الرفع 
من وتيرتها والتسريع بوتيرة تنفيذ 
المشاريع الجاري إنجازها في كافة 
التنموية والخدمية التي  المجاالت 
تلبي حاجات المواطن وتعزز من نهضة 
المحافظة التي شهدتها خالل العقود 

الماضية من الوحدة المباركة..
ف��ف��ي ال��ل��ق��اء ال��م��وس��ع للقيادات 
التنظيمية والتنفيذية ومشائخ وأعيان 
مديريات )حريب، بيحان، العبدية( 
الجمعة الماضية ق��دم األخ عبداهلل 
مجيديع عضو اللجنة العامة شرحًا 
لتي  ا سية  لسيا ا ت  ال ز للتنا مفصاًل 
قدمها المؤتمر الشعبي العام من أجل 
ل��مّ جميع األط��راف السياسية حول 
طاولة الحوار الوطني الشامل المعزز 
لمسيرة الوحدة الظافرة.. وما واجهه 
من تعنت وتصلب مواقف من قبل 
أحزاب اللقاء المشترك التي تسعى- كما 
قال- لتمزيق الوطن وعرقلة الحقوق 
الدستورية.وفي اللقاء الذي جمع قيادات 
ومشائخ وشخصيات مديريات )صرواح، 
بدبدة، وحريب القرامش( الخميس 
الماضي، تم التطرق إلى المشاريع التي 
حظيت بها هذه المديريات واهتمام 
حكومات المؤتمر المتعاقبة بالتنمية 
المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في 
صنع القرار في ضوء تجربة ديمقراطية 
وتعديالت دستورية تهدف للنهوض 
بالنظام السياسي وتعزيز المسيرة 

الديمقراطية في البالد.وفي مديريات 
الجدعات )رغوان- مدغل- مجزر( تم 
استعراض خطوات المؤتمر وأحزاب 
التحالف الوطني واستعداداتهم لخوض 
االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ق��ادم��ة في 
م����وع����ده����ا 
ال����م����ح����دد 
وأه����م����ي����ة 
لجهود  ا حشد 
ه  هذ يز  لتعز
التوجهات التي 
تنتصر لحقوق 

المواطن.
وق����د أك��د 
م���ح���اف���ظ 
م��أرب ناجي 
الزايدي التصدي لكل المحاوالت من 
قبل أحزاب المشترك الرامية لزعزعة 
األمن واالستقرار وشق الصف الوطني 
وإج��ه��اض المكاسب الوطنية التي 
تحققت للوطن والمواطن على كافة 

المستويات..
كما دانت اللقاءات لمشائخ وأعيان 
م���أرب- ال��ت��ي حضرها رئ��ي��س فرع 
المؤتمر بالمحافظة الشيخ عبدالواحد 
القبلي ن��م��ران وع���دد م��ن وك��الء 
المحافظة ومسؤوليها التنفيذيين- 
الحادث اإلجرامي الذي تعرض له الشيخ 
محمد بن ناجي الشائف- عضو مجلس 
النواب عضو اللجنة العامة- ومرافقوه 
األربعاء الماضي أثناء زيارته لمحافظة 

الجوف..
وعلى ذات الصعيد استنكر مشائخ 
وأعيان وشخصيات اجتماعية وفعاليات 
وطنية من محافظات )صنعاء، الجوف، 
عمران، المحويت( االعتداء اإلرهابي 
اآلثم الذي تعرض له عضو اللجنة 
العامة محمد ناجي الشائف وأكدوا في 
بيان- حصلت »الميثاق« على نسخة 
منه- صادر عن لقاء تضامني نظم 
الجمعة الماضية، أن هذا العمل الجبان 
يتعارض مع قيم اإلسالم وتعاليمه 
واألعراف والتقاليد االجتماعية الحميدة 
ألبناء الشعب اليمني.. وأكدوا ر فضهم 
التام للمحاوالت الرامية إلثارة الفتنة 
وزعزعة األم��ن واالستقرار والسلم 
االجتماعي عبر استهداف الشخصيات 

الوطنية والبارزة..
ودعوا الجهات المعنية إلى القيام 
تها  ليا و مسؤ تحمُّل  و جبها  ا بو
ب��س��رع��ة ال��ق��ب��ض ع��ل��ى الجناة 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم 
ال��رادع وليكونوا عبرة لغيرهم 
ومن يحاول الخروج على النظام 

والقانون.

دانوا استهداف الشائف بالجوف..

لق��اءات موس��عة لقيادات 
ومش��ائخ مديريات مأرب

الضالع - محمد الشعيبي 
ترأس الدكتور يحيى محمد 
الشعيبي عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام ومعه محافظ الضالع 
األخ علي قاسم طالب- رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر- وأحمد عبادي 
المعكر القائم بأعمال رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة و بحضور وكالء 
المساعدين  ل��وك��الء  وا المحافظة 
ومحمد إسماعيل مقبل عضو مجلس 
الشورى والشيخ صالح قائد الشرجي 
عضو مجلس النواب اجتماعا موسعا 
لتنظيمية  ا ية  تمر لمؤ ا ت  ا د للقيا
والتنفيذية بحضور رؤس���اء ف��روع 

المؤتمر بالمديريات.
وناقش االجتماع عددًا من القضايا 
مج  لبرنا ا و لتنفيذية  ا و لتنظيمية  ا
التنموي الخدماتي ومشكالت وقضايا 
المواطنين وقد خرج االجتماع بعدد من 
القرارات والتوصيات التي تخدم العمل 

التنموي وتعزز األمن واالستقرار.
كما عقدت لقاءات تنظيمية موسعة 
لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام 
بالمديريات اتسمت بالتفاعل والنقاش 
ال��ج��اد وال��م��س��ؤول ون��وق��ش��ت فيها 
مختلف القضايا واألنشطة التنظيمية 
والسياسية واالجتماعية والتنموية 

والخدماتية.
االجتماعات مسيرة  واستعرضت 

الحوار مع احزاب المشترك وتشكيل 
اللجنة العليا لالنتخابات والتعديالت 
الدستورية وإجراء االنتخابات النيابية 
كاستحقاق دستوري وطني..واطلع 
المشاركون في اللقاءات على موقف 
المؤتمر من تلك القضايا واإلجراءات 
القانونية والخطوات الوطنية التي 
اتبعها بهذا ال��ش��أن وال��م��رون��ة في 
التعامل والتنازالت التي قدمها المؤتمر 
في تلك الجوانب انطالقا من مصلحة 
الوطن والمواطن وحفاظا على مكاسب 
الثورة والوحدة وأبرزها الديمقراطية 
والحريات والرأي والرأي اآلخر وموقف 
المؤتمر من مثيري الشغب ودع��اة 

الفوضى.
وقد أكدت قيادات المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظة وفروع المديريات 

وكلية التربية مساندتهم ووقوفهم إلى 
جانب القيادة السياسية في خطواتها 
وإجراءاتها التي اتخذتها في سبيل 
الحوار الجاد والمسؤول مع مختلف 
القوى السياسية الوطنية وأح��زاب 
بالخيار  والتمسك  المشترك  للقاء  ا
الديمقراطي واالستحقاقات الوطنية 
والتعديالت الدستورية التي تخدم 

العمل الوطني.
وأك��دت قيادات المؤتمر بمحافظة 
الضالع وقوفها إلى جانب المؤسسات 
األم��ن��ي��ة ف��ي أداء دوره����ا لتعزيز 
األمن واالستقرار وحماية الملكيات 
العامة والخاصة وحركة السير على 
الطرق ، وأشاد قادة المؤتمر بتعاون 
المواطنين من أبناء الضالع و المشائخ 
و الشخصيات االجتماعية و منظمات 

المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة 
في الحفاظ على األمن واالستقرار 
ورفض الفوضى والمكايدات السياسية 
والخروج عن القانون على مستوى 
محافظة الضالع بشكل خاص ورفض 
تلك التصرفات من قبل أي جهة كانت 
على مستوى الوطن بشكل عام ومنها 
التحريض على إثارة الفوضى و أعمال 
الشغب و قطع الطرقات و نشر القالقل 

و زعزعة األمن واالستقرار.
وطالبت اللقاءات الموسعة لقيادات 
مؤتمر الضالع المكاتب التنفيذية 
واإلدارات الخدمية بزيادة فعالية العمل 

وتحسين خدماتها إلى األفضل.
لمحلية  ا لمجالس  ا ا  ل��ب��و ط��ا كما 
بالمحافظة والمديريات والتي تقودها 
المعارضة الحاكمة بالضالع )المشترك( 
نون  للقا وفقا  تها  ليا مسؤو تحمل 
والوفاء بوعودها للناخبين والمواطنين 
بشكل عام ومعالجة مشاكل الخدمات 
والبيئة كالمياه والمجاري وتحسين 
وض��ع النظافة و تنظيم األس��واق 
وال��ف��رزات ومسالخ اللحوم ومقالب 
على  المشاريع  وت��وزي��ع  لقمامة  ا
المناطق بعدالة وبحسب األولوية وكذا 
تفعيل دورها الرقابي واإلشرافي على 
المرافق الصحية والتربوية والمقاوالت 
والمناقصات دون انتقاء أو ابتزاز و 

بعيدا عن التعصبات الحزبية.

برئاسة الدكتور الشعيبي

مؤتمر الضالع يطالب املجلس املحلي الوفاء بوعوده االنتخابية 

معًا .. ضد المرتزقة والعمالء وأصحاب المشاريع الهدامة

المحويت- سعدعلي الحفاشي

عبر مشائخ ووجهاء وعقال واعيان   
محافظة المحويت المشاركون 
في اللقاء التشاوري الجماهيري الكبير الذي 
عقد السبت تحت شعار»معًا من أجل وطن 
آمن ومستقر« عن رفضهم الكامل لكل 
محاوالت التخريب وإث��ارة الفتن ومحاولة 

المساس بأمن واستقرار الوطن.
وندد البيان الصادر عن اللقاء بكل انواع 
التجمهرات واألعمال الداعية إلى الفوضى 
وزعزعة األمن واالستقرار وهتك حرمات 
اآلمنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة، 
الجماعات والطوائف الناقمة ومحاوالت 
الخروج على النظام والقانون من خالل 
ممارسة التضليل وتزييف وعي البسطاء 
من الناس والزج بهم في أتون صراعات 
يختلقونها للنكاية باألمن والسكينة العامة 

للوطن. 
وثمن البيان مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الداعية 
الى إعادة فتح باب الحوار مع أحزاب المشترك لما من 
شأنه إتاحة المجال واسعا للخروج بحلول ناجعة لمختلف 
القضايا الوطنية، مؤكدين ان جميع أبناء محافظة 
المحويت بمختلف فئاتهم سيظلون مع كل ما يخدم 
تطور وتقدم الوطن وازدهاره وسيكونون جنودا أوفياء 
وحراسًا أمناء لعزة اليمن ووحدتها وخيرها وتطورها 
ولن يسمحوا المساس باألمن واالستقرار بأي حال من 

األحوال.
وتعهدوا لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر وللشعب اليمني وللتاريخ 
بأنهم سيظلون حراسًا للوحدة والديمقراطية وحماة 
لمكاسبها ومنجزاتها الغالية ولن يتوانوا في التضحية 
بأرواحهم ودمائهم الزكية في سبيل مصلحة الوطن 
والحفاظ على النظام الجمهوري وعلى الوحدة المباركة.
وأك��د مشائخ ووجهاء وأعيان محافظة المحويت 
حرصهم على إجراء االنتخابات في موعدها، وضمان 

ممارسة الشعب لحقه الدستوري..
 ودع��ا البيان أح��زاب اللقاء المشترك إلى مراجعة 
مواقفها وحساباتها واالستجابة الجادة لدعوة فخامة 
رئيس الجمهورية واللجنة العامة للموتمر الشعبي 
العام بالعودة إلى طاولة الحوار من خالل لجنة االربعة 
ليتم تجاوز الخالفات وتحقيق المشاركة الفاعلة لجميع 
االحزاب والقوى الوطنية في االنتخابات النيابية المقبلة 

)واجبات المؤتمر(.
من جانبه ألقى الشيخ/ احمد محسن النويرة عضو 

اللجنة العامة - رئيس لجنة العمل التنظيمي والسياسي 
للمؤتمر بالمحافظة كلمة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام نقل في مستهلها تحيات ومباركة القيادة العليا 
للموتمر لمشائخ محافظة المحويت بمناسبة انعقاد 
اجتماعهم التشاوري الكبير واالول... مشيرًا الى جملة 
الواجبات والمسئوليات الكبيرة والمهمة التي توجب 
على جميع المواطنين وفي مقدمتهم الوجهاء والمشائخ 
واألعيان والشخصيات االجتماعية خالل هذه المرحلة 
بكونهم يمثلون صفوة المجتمعات وقادته البارزين 
والمؤثرين وعليهم يعول االعتماد على تحقيق التفاعل 
والحماس والتضامن والتآزر االجتماعي وااللتفاف الوطني 
الكامل من اجل خدمة مصلحة الوطن وصون مكاسبه 
وانجازاته والحفاظ على امنه واستقراره وديمومة 
تطوره وازدهاره.وقال النويرة مخاطبا المشاركين في 
اللقاء : انتم االقوياء واالمناء على وطنهم، المخلصون 
له، األوفياء لقيادتهم السياسية والمبادرون دوما في 
صنع المواقف والمشاركات الفاعلة لخدمة وطنهم 
وامتهم.. وانتم من سجلتم بتضحياتكم ونضالكم مع 
الثورة والجمهورية ومع الوحدة انصع مواقف النضال 
والتضحيات البطولية الجل عزة الوطن وازدهاره وتطوره 
كي ينعم كل أبناء الشعب بخيرات الثورة والجمهورية 
وبأفضال وعطاءات الوحدة المباركة..واضاف : انكم يا 
ابناء محافظة المحويت قد سجلتم بوفائكم لقائدكم 
وللمؤتمر الشعبي العام انصع مواقف العزة والشرف 
واجمل صفحات الوفاء واالخالص فكنتم بذلك محط 

اعجاب وانبهار وتقدير وثناء القائد والشعب.
واشار إلى ان التحديات الكبيرة التي تواجهها بالدنا 
اليوم تدعو كل ابناء الشعب للعمل على افشال كل 

المؤامرات والنشاطات الناقمة والخطيرة التي 
تستهدف ال��وط��ن ووح��دت��ه وتستهدف السلم 

االجتماعي في البالد .
مبينًا أن مماطلة قيادات المشترك في الحوار 
من الخوض بصلب القضايا وتعنتهم في القبول 
بحوار جاد ومسئول قد أدى الى عرقلة تنفيذ بنود 
اتفاق فبراير وكذا نقض االتفاق الرباعي وأدت في 
النهاية إلى إفشال أي مساٍع للحوار من أجل مصلحة 
الوطن وتجاوز أزمات العنف والصراعات واالحتقانات 
المختلفة والكف عن انشطة التحريض والفوضى 
والفتنة التي تظن احزاب المشترك انها ستتمكن 
من خاللها من االنقضاض على السلطة دونما 
حاجة لصناديق االقتراع.من جانبه ألقى رئيس فرع 
الموتمر بالمحافظة الشيخ / محمد أبوعلي كلمة أكد 
فيها وقوف أبناء المحويت مع كل ما يخدم مصالح 
الوطن ومحافظتهم ويطور من إمكانات وجهود 
العمل الفاعلة للتسريع بجهود التنمية االقتصادية 

الشاملة لمختلف مناطق ومديريات المحافظة.
مشيرًا إل��ى ان هناك عناصر وخاليا إجرامية من 
األحزاب الظالمية والجهل تعمل لتضليل ابناء الشعب 
وبخاصة الشباب والنشء والبسطاء من المواطنين ألجل 
تحقيق اهداف ومآرب خطيرة وضارة بالوطن وأبنائه 

ومكتسباته.
وقال: إن تلك العناصر تحرض على الفتنة وافتعال 
األزمات وإقالق االمن والسكينة العامة ونهب الممتلكات 
االمر الذي يوجب على كافة المشائخ والوجهاء واألعيان 
والشخصيات االعتبارية واالجتماعية والمواطنين أن 
يكونوا يقظين ومدركين لتلك االبعاد والمخاطرالتي 
تواجهها البالد ويتصدوا لألعمال اإلرهابية التي 

تستهدف ضرب المنجزات الوطنية.
كما القى الشيخ قاسم ناصر حبيش عضو مجلس 
النواب كلمة اللقاء اكد فيها ان جميع أبناء محافظة 
المحويت يقظون لكل المؤامرات التي تستهدف 
اليمن في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها االمة 
العربية واالسالمية كما يدركون جيدا ماعليهم 
من واجبات ومسئوليات كبيرة تجاه وطنهم وابناء 
محافظتهم وبالتالي فإنهم سيعملون على تحصين 
مجتمعاتهم ومناطقهم من أية خروقات تستهدف 
األمن واالستقرار والنيل من المكاسب الوطنية 
وسيحرصون على العمل الفاعل والصادق من اجل 
توحيد كل الصفوف وتراصها لما يخدم المصلحة 
الوطنية.يذكر أن اللقاء التشاوري الموسع شارك فيه 
أكثر من 900 شخصية من مشائخ ووجهاء وعقال 

وأعيان محافظة المحويت.

مشائخ املحويت يؤكدون استعدادهم لالنتخابات
 و يتعهدون بالتصدي للمخربني

جامعة ذمار تدشن اللقاءات املوسعة 
لفروع املؤتمر بالكليات

عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار اجتماعًا تنظيميًا بحضور   
محافظ المحافظة رئيس الهيئة التنفيذية األخ يحيى العمري واألخ حمود 
عباد عضو اللجنة الدائمة واألخ حسن عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر تم 
فيه الوقوف أمام المستجدات الوطنية والتنظيمية ومناقشتها والخروج بالقرارات 

المناسبة لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز العمل التنظيمي.
وكان رئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد الحضراني قد دشن اللقاءات الموسعة لفروع 
المؤتمر بدوائر الكليات وبمشاركة اللقاء الموسع بدائرة معهد جامعة ذمار للتعليم 
وحضره كافة القيادات في الثالثة القطاعات )أكاديمية، إداريين، طالب وطالبات(، 
كما ترأس رئىس فرع المؤتمر بجامعة ذمار االجتماع التنظيمي لقيادة الفرع واللجان 

األكاديمية والتنظيمية المساعدة التي تم تشكيلها في مختلف الكليات بالجامعة.
وأوضح الدكتور أحمد الحضراني أن هذا النشاط يأتي ضمن برنامج النشاط 
التنظيمي لفرع جامعة ذمار بهدف استمرار برنامج التوعية الوطنية الذي ينفذ منذ 
سنتين ولتفعيل العمل التنظيمي وإعداد القيادات الوسطية للقيام بدورها في توعية 

المجتمع والتصدي للشائعات المغرضة.

مؤتمر مأرب يناقش تحضريات 
إقامة املهرجان الجماهريي

ناقشت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب برئاسة الشيخ   
علي محمد القاطمي وكيل المحافظ عضو اللجنة الدائمة وبحضور قيادات 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اإلجراءات المتعلقة باإلعداد والترتيب 

للمهرجان الجماهيري المقرر إقامته األربعاء القادم.
وأكد االجتماع على تفعيل مستوى األداء من قبل اللجان التحضيرية المنبثقة عن 
اللجنة الرئيسية لإلعداد للمهرجان، وكذلك العمل بروح الفريق الواحد مع فروع 
أحزاب التحالف الوطني بالمحافظة وفروع المديريات لما من شأنه خدمة الوطن 

ومصلحة المحافظة في إجراء االنتخابات النيابية القادمة 2011م.
وكان اجتماع موسع مع القيادات التربوية بمأرب عُقد برئاسة الشيخ عبداهلل 
أحمد مجيديع عضو اللجنة العامة مشرف المحافظة، والعميد الركن ناجي بن علي 
الزايدي محافظ المحافظة رئىس الهيئة التنفيذية حث فيه التربويين بضرورة 
القيام بدورهم في التوعية الوطنية كونهم الركيزة األساسية للتوعية وأن التربية 
الوطنية جزء من المادة التعليمية وعليهم تقع المسئولية وقد أوكل إليهم القيام 
بمسار العملية االنتخابية 2011م.وتناول االجتماع مراحل وأدوار الحوار الوطني 
مع اللقاء المشترك وما قدمه المؤتمر من تنازالت وتضحيات في سبيل عدم ادخال 
البالد في أزمات سياسية وفراغ دستوري وقالقل تسيئ وتضر بالوطن اقتصاديًا 

وسياسيًا وأمنيًا.

أبناء صنعاء يباركون دعوة الرئيس الستئناف الحوار 

بليغ الحطابي 
 ندد أبناء محافظة 
ت  لمسيرا با ء  صنعا
واألع��م��ال الهادفة ال��ى تأجيج 
الشارع اليمني و خلق الفوضى 
وزع��زع��ة األم���ن واالس��ت��ق��رار 
وانتهاك حرمات اآلمنين.. وعبروا 
في لقائهم التنظيمي الذي جمع 
أعضاء وأنصار المؤتمر واحزاب 
التحالف الوطني بالمحافظة, عن 
رفضهم الكامل لكل محاوالت 
التخريب وإثارة الفتن ومحاولة 
المساس بأمن واستقرار الوطن 
من قبل بعض األحزاب والقوى 
السياسية الحاقدة على الوطن 

والوحدة المباركة.وثمن اللقاء التشاوري الذي 
ابناء مديريات القطاع الشمالي من  جمع 
المحافظة وال��ذي يشمل مديريات )همدان, 
وأرحب, وبني حشيش، ونهم(، مبادرة فخامة 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الداعية الى العودة للحوار مع األحزاب والقوى 
الوطنية في احزاب اللقاء المشترك لما من شأنه 

إتاحة المجال واسعا للخروج 
بحلول ناجحة لمختلف القضايا 
الوطنية ومعالجة كافة القضايا 
التي تهم الوطن، مؤكدين ان 
جميع أبناء محافظة صنعاء 
بمختلف فئاتهم سيظلون مع 
كل ما يخدم الوطن ويزيد 
من رقيه وتقدمه وازده��اره 
وس��ي��ك��ون��ون ج��ن��ودا أوف��ي��اء 
وحراسًا أمناء ألجل عزة اليمن 
ووحدتها وخيرها وتطورها 
ولن يسمحوا المساس باألمن 
واالس��ت��ق��رار ب��أي ح��ال من 

األحوال. 
وفي بيان صادر عن اللقاء 
تعهد ابناء مديريات القطاع الشمالي لمحافظة 
صنعاء بأن يظلوا أوفياء للشعب اليمني الواحد و 
للقيادة السياسية و للثورة والجمهورية وحراسًا 
للوحدة وحماة لمكاسبها ومنجزاتها الغالية 
ولن يتوانوا في التضحية بأرواحهم ودمائهم 
الزكية في سبيل مصلحة الوطن والحفاظ على 
النظام الجمهوري وعلى الوحدة المباركة.وقد 
اشارت الكلمات التي القيت من الحاضرين وعلى 

رأسهم رئيس الهيئة التنفيذية 
نعمان دويد ورئيس فرع المؤتمر 
ل��ح��اوري   ا محمد  لمحافظة  با
وعدد من مسؤولي المحافظة 
الى  والتنفيذيين  التنظيميين 
اهمية إجراء االنتخابات النيابية 
المحدد  الرابعة في موعدها 
والسير بمهام هذه االنتخابات 
حتى يتم تمكين كل ابنا ء هذا 
الشعب من ممارسة حقهم في 
اختيار ممثليهم في البرلمان و 
والمشاركة في االستفتاء على 
التعديالت الدستورية للتمكن 
من االسهام في إحداث التغيير 
والتطوير الذي ينشده كل أبناء 
ه��ذا الشعب العظيم.. وأك��د 

المشاركون وقوفهم خلف القيادة السياسية 
من اجل حماية امن واستقرار البالد وحماية 
الدستور والحفاظ على الثوابت الوطنية وفي 
مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية 
والنهج الديمقراطي واالصطفاف الكامل صفا 
واحدا ضد أي مساس بوحدة واستقرار الوطن 
والعمل على إفشال كافة المحاوالت الرامية 

إل��ى ال��وص��ول ب��ال��ب��الد إلى 
فراغ دستوري والتي تسعى 
أحزاب اللقاء المشترك إليصال 
البالد إليه من خالل السعي 
إلى تعطيل عمل المؤسسات 
الدستورية..كما أكد مشائخ 
ووجهاء واعيان وعقال محافظة 
صنعاء )القطاع الشمالي( في 
بيانهم رفضهم ألي مساس 
ط��ي��ة  ا ي��م��ق��ر ل��د ا لعملية  با
أو م��ح��اول��ة االل��ت��ف��اف على 
وفي  لدستورية  ا حقوقهم 
مقدمتها االنتخابات النيابية، 
مشددين على ض��رورة ان 
يتم إجراء االنتخابات النيابية 
الرابعة في موعدها المحدد 
باعتبارها استحقاقا دستوريا ألبناء الشعب 

اليمني وليست ملكًا ألحزاب أو جماعات.
هذا ويعقد فرع المؤتمر بصنعاء اليوم األحد 
لقاء موسع ألبناء القطاع الجنوبي الذي يمثل 
مديريات )خوالن، سنحان، بني ضبيان(، فيما 

يعقد االثنين لقاًء للقطاع الغربي.

 ۹ الزايدي
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 ۹ مجيديع
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