
دان���ت  
أحزاب 
التحالف الوطني 
ال��دي��م��ق��راط��ي 
ب��م��ح��اف��ظ��ة - 
تعز - االعتداء 
اإلره������اب������ي 
ال���غ���ادر ال���ذي 
استهدف منزل 
وكيل محافظة 
ت���ع���ز ال��ش��ي��خ 
ر  منصو محمد 
الشوافي مساء 

السبت بصاروخ )لو( أسفر عن 
تضرر سور المنزل من الجهة 

الشمالية الشرقية.
وات��ه��م��ت أح���زاب التحالف 
الوطني بمحافظة تعز طالبان 
»ح��زب اإلص���اح« بمواصلة 
االنتهاكات السافرة التفاقات 
والسكينة  األم���ن  استتباب 

العامة للمواطنين.
وذك����رت أح����زاب التحالف 
ان االع��ت��داء اإلره��اب��ي الذي 
اس��ت��ه��دف الشيخ الشوافي 
يكشف بوضوح مساعي الطرف 
األخر لتوسيع دائرة العنف في 
عموم الوطن ومحافظة تعز 
على وجه الخصوص لجر أبنائها 
إلى مربع المواجهات كجزء من 
المخطط االنقابي ألح��زاب 
ئهم  وحلفا لمشترك  ا ء  للقا ا

ل���اس���ت���ي���اء 
لسلطة  ا على 
االنقاب  عبر 
ع��ل��ى ال��ن��ه��ج 
طي  ا يمقر لد ا
وال��ش��رع��ي��ة 

الدستورية.
وفيما جددت 
أحزاب التحالف 
ت���أك���ي���ده���ا 
تمسكها بالنهج 
السلمي ومبدأ 
ال���ح���وار لحل 
كافة القضايا الخافية حذرت 
في ذات الوقت الطرف األخر 
بكل مكوناته من اللعب بالنار 
وم��ح��اول��ة ال��م��س��اس باألمن 
والتمادي باستهداف القيادات 
واألع���ض���اء وال��ش��خ��ص��ي��ات 
بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
لمواطنين  ا فة  وكا لف  لتحا ا

وأفراد الجيش واألمن. 
األمنية  للجنة  ا ل��ب��ت  وط��ا
رأس��ه��ا  بالمحافظة وع��ل��ى 
محافظ المحافظة تعقب الجناة 
واتخاذ اإلج���راءات القانونية 
ال��رادع��ة ض��ده��م وض��د من 
يرعى هذه األعمال اإلجرامية 
حتى يكونوا عبرة لغيرهم، 
لمسئولة  ا لجهات  ا لبت  وطا
لتحقيق  ليتها  مسئو بتحمل 

األمن واالستقرار في تعز.

االثنين : 22 / 8 / 2011م 
 الموافق :22 / رمضان / 1432هـ 

العدد: )1569( عدد مكرس بمناسبة 6
الذكرى الـ29 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

 الوالء الوطني مبدأ شريف، ال ينسجم بأي حال من 
األحوال مع التبعية أيًا كان شكلها أو نوعها

»امليثاق الوطني«

تأسيس المؤتمر كان االنطالقة الحقيقية للمرأة اليمنية
د. أمة الرزاق حمد لــ»الميثاق«: 

۹  نبدأ لقاءنا بالحديث عن ذكرى تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام.. ما ال��ذي ت��ودون قوله في مثل هذه 

المناسبة؟
- نحتفل بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي في هذا العام 
في وقت تمر فيه بادنا بأزمة عاصفة أثرت على كل نواحي 
الحياة تأثيرًا سلبيًا بالغًا، ومن أهم االحداث التي حصلت 
فيها هو ذلك العدوان الغادر والغاشم الذي استهدف معظم 
قيادات الدولة في جمعة مباركة وشهر عظيم وفي بيت من 
بيوت اهلل، ما كنا نتمنى أن تأتي هذه الذكرى الغالية علينا 
ونحن نعيش كل هذه االحداث المأساوية التي حصدت الكثير 
من األرواح وأهدرت اموااًل كان ينبغي أن تنفق بهدف البناء 
والتنمية، ولكن دائمًا ىظل األمل موجودًا ومسيرة الحياة 
مستمرة ونحمد اهلل أن منَّ على فخامة رئيس الجمهورية 

ومن معه بالشفاء.
لقد مثل ال�24 من اغسطس 1982م عامة فارقة في 
تاريخ اليمن الحديث، فقد اجتمع كل فرقاء العمل السياسي 
على اختاف أطيافهم على فكر واحد ورؤية واحدة جسدها 
الميثاق الوطني الذي يعد الدليل النظري للمؤتمر الشعبي 
العام، وه��ذا ي��دل على الرؤية الديمقراطية التي أراد 
المؤتمر ان يبذرها في طريق تأسيس التعددية السياسية 
الديمقراطية .. هذا النهج الذي تبناه المؤتمر الشعبي العام 

وسعى لتعميقه الحقًا نتمنى أن تأتي الذكرى القادمة وقد عاد 
األمن واالستقرار مجددًا بالعودة الى حركة التنمية والعمل 

من أجل مصلحة الوطن أواًل واخيرًا.
رصيد واسع

۹  ما الذي تحقق للمرأة في ظل المؤتمر الشعبي العام؟
- كما تعرفون ان المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه قد 
أعطى للمرأة رصيدًا واسعًا في العمل السياسي، فهو لم 
يغفل دورها في فترة كانت فيه مغيبة في كثير من مجاالت 
الحياة وبرغم من أن وجودها قد يصفه البعض بالرمزي، 

ولكن ما يعتبر لصالح المرأة ان وجودها لم يكن هبة ولكنها 
أدخلت ضمن انتخابات في عضوية اللجنة الدائمة ووصلت 
الى أمين مساعد بمنافسة شفافة وقوية.. وحصل لها تطور 
متسارع ومتناٍم في جميع المستويات والتكوينات داخل 
المؤتمر الشعبي العام، فأصبح وجودها على المستوى 
القاعدي بأعداد كبيرة وكذلك في المستوى القيادي وأتت 
مبادرة المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام لتزيد من 
فرص مشاركتها بشكل واسع في شتى المجاالت، فتخصيص 
15% للمرأة في كافة المجاالت كان لها مردود إيجابي دفعها 
نحو تحقيق جزء كبير من طموحاتها، وها هي اليوم شريك 

أساسي بشكل متساٍو في المؤتمر الشعبي العام وذللت 
أمامها جميع الصعاب، فلم تعد تلك المعيقات تقف في 
طريقها مثل ما كانت في الماضي وقد انعكس تواجدها في 
التنظيم السياسي على تواجدها في الهيئات التمثيلية.. فهي 
اليوم وزيرة، وهذا يدل على أن تأسيس المؤتمر الشعبي 

العام كان نقطة االنطاقة الحقيقية للمرأة اليمنية.
تنظيم شعبي

۹  هل استطاع المؤتمر الشعبي العام أن يواجه 
التحديات الراهنة في البالد وما الرد على أولئك الذين 
كانوا يراهنون على ان المؤتمر يعتمد بشكل كلي على 

فخامة رئيس الجمهورية..؟
- فخامة رئيس الجمهورية أكد مرارًا أن المؤتمر الشعبي 
العام ليس ممثًا في شخص الرئيس بل هو تنظيم شعبي 
واس��ع يتميز بالترابط والتوافق من الهرم الى القاعدة 
والعكس.. وقد أثبت بكافة قياداته وأعضائه أنه تنظيم قادر 
على أن يواجه كافة التحديات وبالقدر الذي استمد المؤتمر 
قوته من حنكة وقيادة فخامة رئيس الجمهورية استمد 
فخامته القوة من دعم ومساندة كل الشرفاء والصادقين 
من أعضاء المؤتمر وأبناء الشعب لقد استطاع المؤتمر 
مواجهة التحديات باقتدار وبالتأكيد ان لكل مرحلة ايجابياتها 
وسلبياتها والمؤتمر الشعبي يحاول جاهدًا تصحيح االخطاء 
واالستفادة من التجارب في سبيل العمل والبناء لصالح 

الوطن وأبنائه.
حماية المكاسب

۹  كلمة أخيرة تودون قولها في هذه الذكرى؟
- نتمنى أن نتجاوز هذه األزمة وان يجتمع كل الفرقاء 
للحوار وان يعمل الجميع على تقارب االفكار والرؤى من 
أجل مصلحة الوطن ولم الشمل وحقن الدماء.. وإن شاء 
اهلل يتحقق األمن واألمان ويعود الجميع الى مسار العمل 
التنموي، كما ينبغي ان ندرك جميعًا أهمية حماية الحفاظ 
على كل المكاسب التي تحققت للشعب اليمني وان يكون 
النهج الديمقراطي والحوار واحترام الشرعية والقانون 
والحرص على التداول السلمي للسلطة هو اساس العمل 
السياسي، وتحية لكل أعضاء المؤتمر الشعبي العام 
وقيادته وقواعده وتحية خاصة لمؤسس وقائد هذا الحزب 

فخامة رئيس الجمهورية.

في أمسية رمضانية..

 محافظ حضرموت يلتقي باإلعالميين ويحثهم على تغليب المصلحة الوطنية

 فائز سالم

ال��ت��ق��ى ب���دي���وان محافظة   
خالد سعيد  األخ  حضرموت 
رئيس  المحافظة  الديني محافظ 
السلطة المحلية باإلعاميين في لفتة 
كريمة ومشكورة من السلطة المحلية 
ورحب  بهم وهنأهم بخواتيم الشهر 
المبارك، متمنيًا لهم التوفيق والسداد 

في هذه األيام المباركة..
وذكر المحافظ بأن الغرض من هذا 
اللقاء باإلعاميين هو اطاعهم على 
ما تمر به بادنا من وضع استثنائي 
يتوجب على جميع أبناء هذا الوطن 
التكاتف والتاحم لتجنيب بادنا 

ومحافظتنا أعمال 
العنف والفوضى 
والتخريب  والعمل 
ع���ل���ى إش���اع���ة 
مح  لتسا ا فة  ثقا
والتراحم والمحبة 
وح���ل ال��ق��ض��اي��ا 
بالنقاش والحوار 
وال��ح��ف��اظ على 
س��ي��ادة القانون 
المحافظ  واطلع 

الحاضرين على ال��وض��ع الراهن 
الذي تمر به الباد، كما شرح أعمال 
السلطة المحلية وما تقوم به من 

جهود مشكورة 
ل���دع���م األم���ن 
واالستقرار في 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ، 
وأشار المحافظ 
ب��أن��ه- بفضل 
ن  ف����إ  - هلل ا
م���ح���اف���ظ���ة 
ح���ض���رم���وت 
كانت وما زالت 
ت��ن��ع��م ب��األم��ن 
واالستقرار في مديرياتها ومدنها 
وق��راه��ا، فالمحافظة م��ن أفضل 
األم��ن  المحافظات على مستوى 

واالستقرار االجتماعي والتمويني، 
وأض��اف: واجهنا مشاكل في بداية 
رمضان عند توزيع م��ادة الديزل 
والبترول ولكن- بحمد اهلل- اآلن 
توفرت كميات كبيرة من مادتي 
الديزل والبترول.. منوهًا إلى أن 
بعض أوجه األزمة تعود لجشع بعض 
أصحاب السيارات الذين يعلمون على 
تخزين هذه المواد مما يتسبب في 
مشاكل وطوابير أمام المحطات ، 
وبحمد اهلل استمرت الكهرباء بشكل 
اعتيادي في المحافظة، وقد أعدت 
رئ  ط��وا خطة  لمحلية  ا لسلطة  ا

الستمرار الكهرباء.
وبعد ذلك تحدث األخ عوض عبد 
اهلل حاتم � رئيس ف��رع المؤتمر 
بحضرموت، حيث قال: إن محافظة 
حضرموت حققت استقرارًا امنيًا 
واجتماعيًا على مستوى الكهرباء 
والمياه واالتصاالت.. مشيرًا إلى أن 
المحافظة تتأثر وتؤثر بالمحيط 
حولها وال���ذي- ل��أس��ف- تسوده 
المحافظات  الفوضى في بعض 
والكل يطالب بنشر وتعميم قيم 
التسامح والمحبة وخلق ثقافة الحوار 
وتوطيد األمن واالحتكام إلى القانون 
والدستور وه��ذه المهمة األول��ى 
لإلعام ووسائل اإلعام المختلفة 
وكثير من المشاكل والصراعات 
خلقت بسبب اإلع��ام والتحريض 
على العنف والقتل والتخريب لعب 
فيها اإلعام أو بعض وسائل اإلعام 
الموجه دورًا سلبيًا، لذا فالمصداقية 
يجب ان تكون هدفنا وغايتنا لنسهم 
في تجنيب بادنا ومحافظتنا ثقافة 
العنف ونبتعد عن التحريض وننقل 

الحقيقة كما هي.

المكالـ  ليلى غانم 

نظمت دائرة المرأة  
بالمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة حضرموت 
ال��س��اح��ل أم���س أمسية 
ء  بمناسبة شفا رمضانية 
فخامة رئيس الجمهورية 
ومرافقيه واحتفاء بالذكرى 
التاسعة والعشرين للميثاق 
الوطني المؤتمر الشعبي 
العام في الرابع والعشرين 

من أغسطس 1982م.
وقد شهدت االحتفالية 
وتخللتها  ر  ف��ط��ا إ حفل 
تحدثت  أمسية خطابية 

فيها األستاذة / أسوان سالم بن حويل � رئيسة النشاط النسوي 
بفرع المؤتمر الشعبي العام بحضرموت الساحل وذكرت األستاذة 
أسوان بن حويل أشارت فيها إلى أن نساء المؤتمر وقيادته 
وأعضاءه وأنصاره يقفن صفا واحدا مع الشرعية الدستورية 

يمثلها  لتي  ا نونية  لقا وا
فخامة رئيس الجمهورية 
ول��ن نرضى بغير منهج 
الديمقراطية والتعددية 
 ، سية  لسيا ا و بية  لحز ا
وأوض��ح��ت ب��أن��ن��ا ال��ي��وم 
نحتفل بالذكرى التاسعة 
والعشرين لقيام الميثاق 
الوطني للمؤتمر الشعبي 
العام وه��و ذل��ك الميثاق 
الذي نضم العمل السياسي 
وإخراجه من طور السرية 
وال���ص���راع���ات الحزبية 
واالجتماعية إل��ى صراع 
سياسي انتخابي تعددي 
يتسع لجميع أبناء الوطن 
وال يستثني أحدا ، فالمؤتمر حزب عصري ذو طابع سلمي وقد 
حقق الكثير من االنجازات الكثيرة لهذا الوطن وهو قادر على 

قيادة اليمن نحو الدولة المدنية الحديثة العصرية.

 نساء المؤتمر بحضرموت يقمن أمسية رمضانية احتفاًء بالذكرى الـ29 للمؤتمر الشعبي

الدائرة الثامنة تؤكد التعامل بوعي مع 
افتعال المشترك لألزمات

أكد أبناء الدائرة الثامنة بأمانة العاصمة وقوفهم الى جانب  
الشرعية الدستورية والتصدي لكل األعمال االجرامية 

المضرة بمصلحة الوطن والمواطن.
وفي األمسية الرمضانية التي اقيمت االربعاء الماضي شدد االخ 
احمد القاضي رئيس الدائرة الثامنة على ضرورة التصدي لازمات 
التي يفتعلها المشترك والتعامل معها بالمزيد من اليقظة والوعي 
والحرص على مصلحة المواطنين، مرحبًا بالحضور ومباركًا لهم 
الشهر الكريم اعاده اهلل بكل خير على شعبنا وقيادتنا ممثلة بفخامة 

االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية- حفظه اهلل.
كما تحدث االستاذ احمد معياد مشرف الدائرة عن االحداث التي 
تمر بها بادنا وما تتعرض له من مؤامرات داخلية وخارجية ادت الى 
الفرقة واهدار للممتلكات العامة والخاصة وتمرد بعض الشخصيات 
االنتهازية والحزبية التي التخدم إال نفسها والتخدم الوطن بشيء 

والمعروفة بحقدها على السلطة والنظام والقانون والدستور.

احزاب التحالف الوطني بتعز تدين 
استهداف الشوافي وتُحذر من اللعب بالنار

أكدت األمين العام المساعد لقطاع المرأة الدكتورة آمة الرزاق حُمد أن تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24   
أغسطس 1982م شكل نقطة انطالقة حقيقية للمرأة اليمنية.

وقالت في حوار قصير لــ»الميثاق« ان المؤتمر أعطى المرأة رصيدًا واسعًا في العمل السياسي فهو لم يغفل دورها في 
فترة كانت فيه مغيبة في كثير من مجاالت الحياة. وأشارت الى ان المرأة شريك أساسي بشكل متساو في المؤتمر ولها 
وجودها على المستوى القاعدي وكذلك في المستوى القيادي وانعكس تواجدها في التنظيم السياسي على تواجدها 
في الهيئات التمثيلية. واضافت ان مبادرة المؤتمر السابع للمؤتمر زاد من فرص مشاركة المرأة بشكل واسع في شتى 

المجاالت.
وأكدت حُمد ان المؤتمر اثبت قدرته على مواجهة التحديات باقتدار وبالتأكيد ان لكل مرحلة ايجابياتها 

وسلبياتها والمؤتمر يحاول جاهدًا تصحيح األخطاء واالستفادة من التجارب في سبيل العمل والبناء لصالح 
الوطن وأبنائه.

وقالت : نتمنى أن نتجاوز هذه األزمة وان يجتمع كل الفرقاء للحوار من أجل مصلحة الوطن ولم الشمل 
وحقن الدماء..

 لقاء: هناء الوجيه

24أغسطس 
عالمة فارقة 
في تاريخ 
اليمن

المؤتمر أعطى المرأة رصيدًا واسعًا في العمل السياسي

يجب أن يكون احترام الشرعية والقانون والحرص على التداول السلمي للسلطة هو أساس العمل السياسي
يحاول جاهدًا تصحيح األخطاء واالستفادة من التجارب يف سبيل العمل والبناء لصالح الوطن وأبنائه


