
وقف االجتماع الموسع لقيادة المؤتمر بمحافظة البيضاء- برئاسة األخ ياسر العواضي عضو اللجنة  
العامة نائب رئيس الكتلة البرلمانية، والذي ضم رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة األخ 
محمد ناصر العامري وأعضاء الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة ،وقيادات المؤتمر وأعضاء الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر بالمحافظة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- أمام العديد من القضايا المتصلة بالتطورات 
السياسية في البالد، واالستعدادات الجارية لالنتخابات النيابية المقررة في ابريل القادم، وكذا القضايا المتصلة 

بتحديات التنمية االجتماعية واالقتصادية واالحتياجات المستقبلية للمديريات بالمحافظة.

حيث أكد ك��وادر وقياديو فروع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
المحويت الثالثاء- في االجتماع 
التنظيمي الموسع الذي ترأسه عضو 
اللجنة العامة احمد احمد محسن 
النويرة بحضور رئيس فرع المؤتمر 
محمد  محمد  الشيخ  بالمحافظة 
ابوعلي- أن النزعات االنقالبية 
التي بدأت أحزاب اللقاء المشترك 
بالترويج لها في مختلف المحافظات 
تدل على وجود نوايا مبيتة تستهدف 
األمن واالستقرار وتعطيل الحياة 
السياسية واالقتصادية في البالد 
بعد أن عملت هذه األح��زاب على 
إفشال كل مساعي الوفاق الوطني 
وأحبطت الحوار سعيًا منها لتعطيل 
االنتخابات النيابية المقبلة، األمر 
ال��ذي دع��ا جماهير الشعب وفي 
مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وأن��ص��اره وأح��زاب التحالف 
الوطني إلى استشعار خطر هذه 

المؤامرات والتصدي لها بقوة.
م��ؤك��دي��ن أن أب��ن��اء محافظة 
المحويت سيشاركون مشاركة فاعلة 
المقبلة  النيابية  االنتخابات  في 
ومع االحتكام لصناديق االقتراع 
وسيسقطون كل رهانات المقاطعة 
ومساعي المشترك الرامية إلى 
تعطيل الحياة السياسية وإدخال 
البالد في دوامة الفراغ الدستوري 
كما يرفضون أي مزايدات أو إمالءات 
تدعو إلى تحجيم المشاركة الشعبية 

في االنتخابات.
كما أكدوا في اجتماعهم التنظيمي 
الموسع- الذي ضم قياديي المؤتمر 
ية  لتنفيذ ا لهيئة  ا و فظة  لمحا با
وأعضاء المجالس المحلية ورؤساء 
فروع المؤتمر بالمديريات وقيادات 
قطاعات الشباب والمرأة- أن إنجاح 
االنتخابات القادمة مطلب رئيسي 
وضروري لكل أبناء الشعب وليس 
من حق احد أن يعمل على إلغائه 
ف��إن نجاح  وبالتالي  تأجيله،  أو 
االنتخابات سيتم سواء قبلت أحزاب 
المشترك أو رفضت، كما سيتم 
التصدي للقوى المرجفة التي أعاقت 
بتنصلها عن التزاماتها الوطنية 
والديمقراطية مسيرة التنمية من 
خالل مساعيها الخاسرة إلى عرقلة 

االنتخابات القادمة.
وع��اه��دوا فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
والشعب اليمني بالعمل الجماعي 

الفاعل من أجل انجاح االنتخابات 
النيابية إلى جانب توحيد الصف 
ف��ي ك��ل ات��ج��اه��ات وم��ج��االت 
العمل الوطني الستكمال تنفيذ 
البرنامج االنتخابي لفخامة األخ 
رئيس الجمهورية، باعتبار ذلك 
واجبًا من الواجبات األساسية 
المؤتمر  المناطة بكل أعضاء 
الشعبي العام كونه يجسد طموح 
الجماهير ويحدد أولوياتها في 
الحياة والتنمية واالقتصاد، كما 
أنه يشكل برنامجًا يمثل إجماعًا 
إلرادة أبناء الشعب الذين صوتوا 
ب���)ن��ع��م( لفخامة األخ رئيس 
الجمهورية - حفظه اهلل- في 

انتخابات 2006م.
المحويت والمواقف الوطنية

وكان عضو اللجنة العامة احمد 
احمد النويرة ألقى كلمة أشاد فيها 
بتفاعل وحماس أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة المحويت 
وتفاعلهم ال��م��س��ئ��ول ف��ي كل 
المواقف الوطنية المهمة وحرصهم 
على حماية الوطن وصون منجزاته 

وال��ت��ص��دي ألخ��ط��ار ودس��ائ��س 
الناقمين والحاقدين على شعبنا .

مشيرًا إلى أهمية اللقاء الموسع مع 
قياديي وكوادر المؤتمر بالمحافظة 
ومديرياتها إلطالعهم على مختلف 
المستجدات السياسية والوطنية 
وتوضيح مواقف المؤتمر الشعبي 
العام وتوجهاته حول العديد من 
القضايا المهمة وإيضاح ماهنالك 
من مؤامرات ومساٍع ناقمة تقوم بها 
أحزاب اللقاء المشترك والتي تسعى 
إل��ى تعطيل االنتخابات القادمة 
من خ��الل التغرير بالبسطاء من 
الناس ودفعهم ألعمال تقلق األمن 
واالستقرار، مستغلًة حرية الرأي 
والديمقراطية التي تنعم بها بالدنا.
منوهًا إلى ال��دور الكبير المناط 
الشعبي  المؤتمر  ء  أعضا بجميع 
وكافة أبناء الشعب للحفاظ على 
األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب 
والتطرف والغلو ودع��وات العنف، 
الدولة من تنفيذ  لتتمكن بذلك 
مختلف البرامج والخطط التنموية 

واالقتصادية.
المشترك واالنقالب

من جانبه استعرض رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة الشيخ محمد 
أبوعلي مراحل الحوار الوطني مع 
أحزاب اللقاء المشترك والتنازالت 
التي قدمها المؤتمرالشعبي العام 
مقابل الحرص على مشاركتها في 
العملية الديمقراطية رغم تورط 
أح��زاب اللقاء المشترك في دعم 
ومساندة عناصر التمرد والتخريب 
الحوثية ودعمهم المباشر لعصابات 
ومليشيات الردة واالنفصال وإصرار 
ال��م��ش��ت��رك ع��ل��ى إط���الق س��راح 
المحتجزين على ذمة جرائم القتل 
والفوضى والتخريب كشرط من 

شروط الحوار .
مبينًا أن مماطلة قيادات المشترك 
أثناء الحوار من الخوض في صلب 
ير،  فبرا التفاق  تنفيذًا  يا  القضا
أدت إلى عرقلة تنفيذ بنود اتفاق 
فبراير وكذا انقالبهم على االتفاق 
الرباعي، كما أدت أساليبها المراوغة 
إلى إفشال مساعي الحوار من اجل 
مصلحة الوطن وتجاوز االحتقانات 
وال��ك��ف ع��ن أنشطة التحريض 
تغذيها  التي  والفتنة  والفوضى 
أح���زاب المشترك، معتقدًة أنها 
ستتمكن خاللها من االنقضاض 
على السلطة دونما حاجة لصناديق 

االقتراع.

برئاسة العواضي:

اللقاء املوسع لقيادة املؤتمر بالبيضاء يقف أمام التحضري لالنتخابات 

واستعرض االجتماع- الذي حضره نائب 
رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر 
الدكتور نجيب العجي، ونائب رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة 
ن��اص��ر الخضر حسين، ورئ��ي��س فرع 
المؤتمر بالبيضاء الدكتور محمد عبدالولي 
السماوي، ورئيس فرع المؤتمر بجامعة 
البيضاء الدكتور سيالن العرامي- العوائق 
التي تحول دون استكمال ما تبقى من 
مشاريع متعثرة واآلليات العملية الكفيلة 
بتعزيز الجهود إلنجازها خالل األشهر 

القادمة.
وقد أطلع األخ ياسر العواضي- عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر- الحاضرين على 
آخ��ر التطورات على الساحة الوطنية 
واالستعدادات الجارية للمضي بالوطن 
نحو االستحقاق الديمقراطي المرتقب 

في 27 ابريل المقبل.
مؤكدًا أن طبيعة المرحلة تستدعي 
تشمير السواعد وشحذ الهمم والتركيز 
على األول��وي��ات التي تلبي احتياجات 
المواطنين الستمرار دوران عجلة التنمية.

وقال العواضي: إن بعض القوى السياسية 
تحاول عبثًا تحريض الشارع للخروج على 
النظام والقانون بهدف الحصول على 

مكاسب سياسية بطرق غير شرعية.
مبينًا بهذا الشأن أن شعبنا أكثر وعيًا 
من أن ينجر وراء أية دعوات تضر بأمنه 
واستقراره ووحدته ومنجزات الثورة 

اليمنية.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر محمد ناصر العامري أن ما تحقق 
للمحافظة خالل سنوات ما بعد الوحدة 
يعد انجازًا غير مسبوق ينبغي أن نحافظ 
عليه ونشد وتيرة التعاون لترسيخ أمن 
واستقرار المحافظة باعتباره الركيزة 
األساسية للنمو والتطور ومواكبة روح 

العصر.
مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت خالل 

عهد الوحدة تنفيذ 2800 مشروع تنموي 
وخ��دم��ي ف��ي شتى المجاالت وبكلفة 

تقديرية بلغت 60 مليار ريال.
معتبرًا ما تحقق من ان��ج��ازات حتى 

اآلن انعكاسًا منطقيًا لمناخات األمن 
واالستقرار التي هيأتها الوحدة المباركة 

في جميع مناطق المحافظة.

الشعب لن ينجر وراء الدعوات التحريضية
العامري: تشكيل لجان النزول إلى مختلف المديريات

تعهد أعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت بالتصدي  
لكل أعمال التحريض والفوضى التي تدعو إليها ماتسمى بأحزاب 
اللقاء المشترك وغيرها من القوى الناقمة على الوطن ومنجزاته والعمل 
صفًا واحدًا للحفاظ على األمن واالستقرار وحماية المنجزات من أي محاوالت 

عبثية أو أيادٍ همجية تسعى لتدميرها.
  كتب/ سعد الحفاشي

النويرة يشيد 
باملواقف الوطنية 

ألبناء املحويت

أبو علي: أساليب 
املراوغة للمشرتك 

عطلت الحوار

االثنين : 31 / 1 / 2011م 
 الموافق :26 / صفر / 1432هـ 

العدد: )1540( التنظيمية9

أكد االخ ياسر العواضي- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي  
العام- أن االنتخابات النيابية ستجرى في موعدها في ال� 27 
من ابريل القادم حسب برنامج المؤتمر، محذرًا أحزاب اللقاء 
المشترك من إثارة العنف وتحريض الشارع واستغالل البسطاء لتنفيذ 

االعتصامات واألعمال الخارجة على النظام والقانون.
وقال: خالل اللقاء التشاوري الموسع للجنة الدائمة المحلية بمحافظة ذمار- 
والذي عقد الخميس  بحضور نائب رئيس اللجنة اإلشرافية بالمحافظة حمود 
محمد عباد ورئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة يحيى 
علي العمري ونائب رئيس الهيئة مجاهد شايف العنسي- ان محاوالت بعض 
االحزاب الزج بالبالد في دائرة الفوضى أمر مرفوض من قبل مختلف الشرائح 

االجتماعية في الوطن، ولن يقبله أبناء شعبنا.
مبينًا قيام أحزاب اللقاء المشترك بتوفير غطاء سياسي لكافة أعمال العنف 
و الجرائم التي تحدث، ومنها رفضهم ادانة االعمال اإلرهابية التي يتعرض 
لها السياح، إلى جانب توقيع االتفاقات والتنسيق مع الحوثي وتوفير الغطاء 

السياسي ألعماله اإلجرامية.
ورحب العواضي بأي مشروع ينخرط في العملية السياسية وفقًا للدستور 

والقانون، على اعتبار أن اليمن بلد ديمقراطي تعددي.
مشيرًا الى  أن للمؤتمر تجارب عدة في الحوار مع أحزاب المشترك بداية من 
الفترة االنتقالية مرورًا باالستحقاقات االنتخابية التي شهدها الوطن والتي 
قدم المؤتمر الشعبي العام خاللها الكثير من التنازالت حرصًا منه تعزيز 
النهج الديمقراطي، على الرغم من تنصل تلك األحزاب من كافة االتفاقات.
مؤكدًا أن المؤتمر قدم الكثير من التنازالت من اجل الوطن في سبيل 

الوصول إلى وفاق سياسي وبما يعزز األمن واالستقرار ويتيح المجال للتفرغ 
للهم التنموي، مبينًا أن أحزاب اللقاء المشترك كانت تسعى إلى أن يصبح 
اتفاق فبراير بدياًل للدستور ولجنة ال� 200 بدياًل للبرلمان و لجنة ال�30 بدياًل 

للحكومة ، واللجنة الرباعية كمجلس رئاسة.
وقال ياسر العواضي : هناك أشياء يمكن تقديم التنازالت فيها ولو لم 
تكن مشروعة أو منطقية، ولكن قضية الوحدة ال يمكن تقديم تنازالت فيها 

،كون المؤتمر ليس مخواًل في التنازل عنها، على اعتبار أن اتخاذ قرار في 
هذه القضية أمر يملكه الشعب فقط. موضحًا أن حوار اللجنة الرباعية فشل 
بسبب مساعي المشترك في الوصول إلى تحقيق حكم فيدرالي ، األمر الذي 
قوبل بالرفض من قبل المؤتمر باعتبار أن أي خطوة في العودة إلى الوراء 
ستعيد اليمن ألف عام إلى الخلف ، وهذه النقطة هي التي فجرت اتفاق 
اللجنة الرباعية. الفتًا إلى أن المؤتمر الشعبي العام ليس حزب سلطة فقط 
فهو يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، وانه ال يحمل همّ الحزب فحسب 
إنما يحمل همّ الوطن بشكل عام، على عكس أحزاب اللقاء المشترك التي 

تختزل الوطن في الحزب.

التصدي للفوضى
وكان رئيس فرع المؤتمر بذمار حسن محمد عبدالرزاق ألقى كلمة أشار 
خاللها إلى المهام التي تضطلع بها قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني في التصدي لكافة المؤامرات المحدقة 

ببالدنا والهادفة إلى النيل من أمنها واستقرارها ووحدتها.
مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ومواجهة كافة التحديات 
والتصدي ألعمال الفوضى والعنف التي تسعى إليها أحزاب اللقاء المشترك 
من خالل الدفع بالبسطاء واستغالل حاجياتهم لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة 
التي تحاول النيل من أمن الوطن ومكتسباته والوصول إلى السلطة عبر 

الطرق غير المشروعة.

في اجتماع اللجنة الدائمة بذمار 

 العواضي :االنتخابات ستجرى يف موعدها ونحذر املراهنني على العنف والفوضى
  ذمار / عبدالكريم النهاري

مؤتمر حضرموت يدين حادث الشحر اإلرهابي  
المكال- صالح العجيلي

 دان فرع المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت العمل اإلجرامي الذي قامت به عناصر إرهابية بنصب كمين مسلح لسيارة 
فرع هيئة البريد بالمحافظة والطقم األمني المرافق في الطريق مابين الشحروالحامي في مفرق »عيص خرد« شرق مدينة 
الشحر. ما أدى إلى استشهاد أربعة جنود ومسئول خزانة البريد األربعاء الماضي. وعبر عوض عبداهلل حاتم عضو اللجنة الدائمة 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت باسمه ونيابة عن أعضاء قيادة فرع المؤتمر وكافة األطر التنظيمية وفروع 
المؤتمر بمديريات ساحل حضرموت عن استنكارهم وإدانتهم للعمل اإلجرامي الجبان الذي وصفه بالغادر والدخيل على المحافظة 

وأبنائها المحبين للسلم والرافضين لكل أشكال اإلرهاب والخروج على النظام والقانون. 
وأكد رئيس الفرع أن األجهزة األمنية تبذل جهدًا كبيرًا في تتبع المجرمين وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل، داعيًا األخوة 

المواطنين للتعاون المستمر مع أجهزة األمن في تأدية مهامها على أكمل وجه. 
ونقل رئيس فرع المؤتمر في ختام تصريحه أحر التعازي والمواساة ألسر الشهداء والمصابين من ذلك العمل اإلرهابي 

الجبان.

لقاءات تنظيمية في مختلف مديريات حجة
مراد شلي- حجة

 أكد الشيخ يحيى سهيل رئيس الكتلة 
البرلمانية بمحافظة حجة- عضو اللجنة 
الدائمة- أن النزول الميداني لقيادات 
مديريات  لكافة  لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
المحافظة هو تقليد متواصل ومستمر في 
أجندة المؤتمر بهدف عقد لقاءات تنظيمية 
بالمديريات والمراكز االنتخابية للتفاعل مع 
العملية االنتخابية وبذل الجهود إلنجاحها.. 
وقال: نحن في المؤتمر الشعبي العام يهمنا 

مصلحة الوطن والمواطن ونعمل لخدمته ليس 
بالشعارات ولكن باالنجازات المحققة وال يمكن 
أن ينكرها أحد وهي ماثلة للعيان على جميع 
األصعدة.. وتمنى من اللقاء المشترك تحكيم 
العقل والدخول في االنتخابات النيابية المقبلة 
لخدمة الوطن بعيدًا عن المكايدات وكونها 
استحقاقًا دستوريًا ال يمكن التنصل عنه، 
ومن يريد أن يظهر شعبيته ومدى حضوره 
الجماهيري فصندوق االنتخابات هو الحكم 
والمعيار الحقيقي لحجم وجود كل حزب في 

الساحة.

و يرأس اجتماعًا للقيادة التنظيمية 
والتنفيذية بالمحافظة

.. جلان في محافظة البيضاء
هذا وكان عضو اللجنة العامة ياسر العواضي قد عقد لقاء بمحافظة البيضاء االثنين 
الماضي ضم محافظ البيضاء محمد ناصر العامري والقيادات التنفيذية والتنظيمية 
بالمحافظة وعددًا من اعضاء مجلس النواب، أكد فيه مضي المؤتمر الشعبي العام قدمًا 
لتجسيد النهج الديمقراطي واالستحقاق الدستوري في أبريل القادم.. وقال: ان المؤامرات 
التي تحاك ضد الوطن تستدعي من الجميع الذود عنه وحماية وحدة الصف وااللتفاف خلف 
القيادة السياسية الرشيدة ممثلة بفخامة األخ علي عبداهلل صالح -رئيس الجمهورية -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- الذي نزل ببرنامج انتخابي حاز على ثقة الشعب ووضع خطوطًا 

عريضة لالداء الحكومي وسير العملية السياسية والنهج الديمقراطي في البالد.
وتطرق األخ ياسر العواضي- عضو اللجنة العامة نائب رئيس الكتلة البرلمانية- إلى 
مراحل الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك والتنازالت التي قدمها المؤتمر حرصًا منه على 
مشاركتهم في العملية الديمقراطية رغم دعم ومساندة المشترك للحوثيين والخارجين 
على القانون وتمثيلهم في الجانب السياسي بعد تشكيل لجان الحوار الوطني.. مبينًا ان 
بعض مطالب الطرف اآلخر ال يمكن قبولها لخطورتها كونها تسعى نحو ما يسمى بالفيدرالية 

والكونفيدرالية للوصول نحو االنفصال والذي لن يقبل به أبناء الوطن الشرفاء.
وأضاف: أن مماطلة قيادات أحزاب المشترك أثناء الحوار وعدم الخوض في صلب القضايا 
أدت الى عرقلة تنفيذ بنود اتفاق فبراير وكذا نقض االتفاق الرباعي وفتحت شهية احزاب 
المعارضة بعض االحداث السياسية داخل الوطن وخارجه وطموحها في الوصول الى السلطة 

دون انتخابات وهو ما يعد مستحياًل.
وتطرق العواضي إلى قيام األجهزة العسكرية واألمنية بواجبها الدستوري ودورها في 
حماية الممتلكات العامة والخاصة في أي زمن ومكان كمؤسسة وطنية تحمي الوطن 
ومنجزاته وسير العملية الديمقراطية التي أرساها الشعب في يوم الثاني والعشرين من 

مايو 1990م بجميع أطيافه السياسية.
من جانبه أكد محافظ البيضاء محمد ناصر العامري أن المرحلة القادمة تستدعي من 

الجميع بذل مزيد من الجهود لإلسهام بفاعلية في انجاح االنتخابات النيابية القادمة.
مشيرًا إلى ان هناك لقاءات عقدت بالقيادات التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني 
والشخصيات االجتماعية والعلماء والمثقفين في عدد من مديريات المحافظة لوضع الجميع 
أمام المستجدات االخيرة التي تسعى بعض القوى من خاللها الى جر البالد نحو نفق مظلم.

وتحدث في اللقاء عدد من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنظيمية والتنفيذية، وأكدوا 
استعداد الجميع للقيام بمهامهم المناطة بروح الفريق الواحد.

وخرج االجتماع بتشكيل لجنة العمل السياسي بالمحافظة تنبثق منها لجان اعالمية 
وتنظيمية وتوعوية، ولجان نزول ميداني الى جميع مناطق مديريات المحافظة للوقوف 

أمام أهم القضايا التي تتطلبها المرحلة القادمة.

نعم.. لالنتصار إلرادة الشعب عبر صناديق االقتراع

مؤتمريو املحويت يتعهدون 
بإنجاح االنتخابات

 ۹ النويرة


