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تحت هطــول األمطــار

أهالي احياء الجامعة والزراعة يؤدون صالة الجمعة  ..وينددون باستمرار الحصار

كتب /فيصل الحزمي
أدى سكان وأهالي األحياء المتضررة من مخيمات
اعتصام أحزاب المشترك بالعاصمة صنعاء صالة
الجمعة تحت هطول األمطار ،على الشارع الرئيسي
في حي الزراعة تنديدا بالحصار الجائر عليهم وانتهاك
حقوقهم المعيشية واالقتصادية واإلنسانية واحتالل

احزاب المشترك لشوارعهم وحيهم السكني والتجاري
منذ مطلع العام الماضي ،مطالبين مليشيات
المشترك وبقايا الشباب ،باحترام حقوقهم ومغادرة
أحيائهم السكنية والذهاب الى حيث ينبغي ان تكون
االعتصامات .
هذا وقد القى الشيخ موسى المعافى خطبتي
الجمعة ،استنكر فيها تجاهل حكومة الوفاق لقضية
اهالي االحياء المتضررة التي تعرض عليهم جمعة

بعد جمعة وشهراً بعد شهر ا ّ
ال انهم يصمون آذانهم
عن هذه القضية وما نتج عنها من إرهاب لألطفال
ومضايقة النساء وح��رم��ان السكان من وسائل
المواصالت والحصول على أبسط الخدمات
ودعا خطيب الجمعة رئيس حكومة الوفاق الى
زيارة حي الزراعة واالحياء المتضررة من المعتصمين
ومشاركتهم آالمهم ،وقال :تعال واذرف دموعك هنا
حسرة وألماً على شوارع قطعت وأسر روعت وحرمات

رئيس اللجنة اإلعالمية لملتقى شباب سنحان-بني بهلول وبالد الروس

الملتقى فوت الفرصة على المتربصين بالشباب
< شكل ظهورهم إطاللة متأنية تنأى عن الثقافة السوداء
وتعمل على ترسيخ قيم اإلخاء والمحبة والتسامح في أوساط
الشباب وذلك في ذروة انتشار جهود آلة شق الصف والدعوة
لحسم الخالفات بين اليمنيين عن طريق السالح وانه ليس هناك أسهل
على االنسان اليمني من تحريك زناد الكالشينكوف.
إال أن شباب سنحان وبني بهلول وبالد الروس تنبهوا مبكراً لهذا الخطر
الذي انتجه صناع األزمات لتحقيق أهدافهم ،فسارعوا الى إنشاء كيان
يضم في جوانحه جميع أطياف الشباب كأول منظمة مدنية تعمل في
هذا المجال.
حول فكرة متلقى شباب سنحان وبني بهلول
وبالد الروس واالهداف التي يسعى لتحقيقها
أوض��ح رئيس اللجنة اإلعالمية االستاذ
عبدالكريم حنظل في حديثه لـ«الميثاق» بأن
أهم أهداف الملتقى التي يسعى لتحقيقها
تتمحور في جملة من الغايات التي تخدم
وحدة الصف وتوحد الرؤية حول بناء اليمن .
حيث نعتبر الشباب الركيزة االساسية لتحقيق
ه��ذه الغاية من خ�لال توحيد الجهود ولم
الشمل والعمل بروح الفريق الواحد ،مفوتين
الفرصة على كل من يتربص باليمن وأبناء
المنطقة واضعين في الحسبان تأهيلهم
وتدريبهم ونشر الوعي الحقوقي والقانوني
في أوساطهم ودعم الموهوبين منهم وتنمية
مهاراتهم والعمل على إيجاد شباب قادر على
العطاء واالنخراط في المجتمع ،ومساهمين
في بناء الوطن ومواكبة التطور التكنولوجي،
وملتزمين بمبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء
.
وقال حنظل :فكرة تأسيس الملتقى جاءت
من خالل تطلعات الشباب ورغبتهم في إيجاد
كيان يحويهم ويعمل على تلبية آمالهم
وطموحاتهم.
وأضاف :بالنسبة لوقت اإلنشاء فعامل الوقت
احد العوامل التي عجلت في ظهور الملتقى
ويرجع السبب لما مرت به البالد من أزمة أثرت
سلباً على الروابط االجتماعية ،لذا حرصنا على
سد هذه الثغرة من خالل إنشاء كيان يضم
في جوانحه جميع أطياف الشباب ويعتبر أول
منظمة مدنية في المنطقة تعمل في هذا
المجال .
< ما أهم اإلسهامات التي حققها الملتقى

حنظل :تكريم الزعيم مثل باكورة العمل
الشبابي ورفضهم ألصحاب األفكار الهدامة
منذ تاريخ إنشائه؟ وكيف استطاع أن يكسب
هذا الصدى اإلعالمي الكبير؟
 أه��م إس��ه��ام للملتقى سعيه لتفويتالفرصة على أولئك المتربصين على أبناء
المنطقة والذين سعوا إلى إيجاد الشرخ في
أوساط الشباب  .فعمل الملتقى على توحيد
الكلمة ونشر ثقافة المحبة واإلخاء و التصالح
والتسامح ونبذ ثقافة الكراهية والعصبية،
مرحبين بوجهات نظر الجميع وبمختلف
انتماءاتهم .
كما عملنا على إيجاد قاعدة بيانات عن أبناء
المنطقة بمختلف الفئات والخدمات الموجودة،
ومعرفة أهم المشاكل التي يواجهها الشباب
والعمل على حلها في حدود إمكانيات الملتقى .
إضافة إل��ى أن الملتقى أق��ام األمسيات
والمهرجانات الخطابية وبعض األنشطة

نحرص على إنجاح
الحـــوار
ونطالب االحزاب
بصدق النوايا

الرياضية والثقافية ،وهذا ما جعل للملتقى
صدى إعالمياً كبيراً إلى جانب المصداقية التي
يتمتع بها والعمل الشوروي .
< تابعنا لقاءكم وتكريمكم للزعيم علي عبد
اهلل صالح ..ما أهم المرتكزات التي خرجتم
بها خالل اللقاء ؟ وما الجديد الذي أضيف على
الملتقى بنا ًء على طرح الزعيم؟
 كان لقاؤنا بالزعيم علي عبد اهلل صالحباكورة العمل الشبابي ،حيث اثنى على هذه
الخطوة واعتبرها بذرة حسنة في سبيل توحيد
الجهود ورص الصفوف  -ومنبراً مدنيًا لنشر
قيم المحبة واإلخاء ،محذراً من االنجرار وراء
األفكار الهدامة ،وداعيا جميع الشباب الى نبذ
العصبية والطائفية والحفاظ على الثوابت
الوطنية التي على رأسها الوحدة اليمنية «
ويسعى الملتقى الى ترجمة هذه الرؤى على
الواقع وهي بمثابة برنامج نعمل على تحقيقه
.
< أي��ن يقف الملتقى من مؤتمر الحوار
الوطني «قضية الساعة « ؟
 الملتقى حريص كغيره من بعض القوىالسياسية على إنجاح الحوار الوطني والذي
يأمل الجميع أن يكون بداية للخروج من المحنة
ورسم مالمح اليمن القادم ،لذلك قام الملتقى
بإعداد رؤيته في ما يخص القضايا الرئيسية
للحوار الوطني ،وقمنا بتقديمها إلى لجنة
االتصال الرئاسية أيماناً منا بجدوى الحوار إن
صدقت النوايا من جميع القوى المشاركة .
< كلمة أخيرة تودون قولها ؟
 أدعو من خاللكم كل القوى السياسيةللتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني وعدم التمترس
وراء المصالح الضيقة التي ال تخدم الوطن
وال المواطن ،والعمل على التهدئة اإلعالمية
والوقوف عند المسؤولية الملقاة على عاتقها
فالشعب ال ينسى والتاريخ ال يرحم.
وسيخلد مواقف أولئك الشرفاء الذين حرصوا
على اخراج البالد من المحنة التي كادت أن
توصل البالد إلى االنزالق إلى الحرب األهلية.
ولن ننسى تضحيات الزعيم الوحدوي علي
عبد اهلل صالح الذي تنازل عن حقه الدستوري
من اجل الوطن .

انتهكت ومدارس اغلقت ومصالح عطلت ومصادر
رزق أوقفت وديار وبدون مسوغات قانونية دوهمت
وشباب اختطفت ..وتابع خطيب الجمعة :ابكِ هنا يا
رئيس الوزراء على األمن واألمان الذي ذبحوه والعهد
الذي ضيعوه والوفاء الذي باعوه والسلم الذي نحروه..
ووجه خطيب الجمعة رسالة إلى رئيس الجمهورية
القائم على مصالح العباد والبالد وولي امر المسلمين
والمواطنين جميعاً إلغاثتهم ورفع الضيم عنهم.

وناشد الشيخ المعافى في نهاية الخطبة كافة أبناء
الشعب اليمني للتضامن مع أهالي األحياء المتضررة
من االعتصامات واالنتشارات المسلحة ومشاركتهم
في كافة فعالياتهم .من جانبهم أكد المحتشدون
بساحة شارع الزراعة على استمرار مطالبتهم ودوي
صرخاتهم حتى االستجابة لهم وضمان حقهم في
العيش الكريم والحياة الطبيعية.

مؤتمر مديرية الحالي بالحديدة يدين االقصاء
وليد غالب  :احتضنت القاعة الرئيسية بمقر فرع المؤتمر
الشعبي العام بمحافظة الحديدة االمسية الرمضانية
التي نظمها فرع المؤتمر بمديرية الحالي وذلك في اطار
االنشطة الرمضانية لفروع التنظيم بالدوائر و المديريات.
وفي االمسية التي شهدت حضورا كثيفا لقيادات و أعضاء
المؤتمر بالحالي تحدث مدير عام المديرية علي يحيى عبيد
مستعرضا منجزات المؤتمر و الدور الوطني الكبير الذي
قام و يقوم به تنظيمنا الرائد منذ تأسيسه و كذا التنازالت
التي قدمها المؤتمر وقيادته ممثلة بالزعيم الرمز علي عبدا
هلل صالح_رئيس المؤتمر في سبيل إيصال سفينه الوطن
إلى بر األمان..واشار عبيد في كلمته الى جملة من القضايا
التي تهم المواطنين و الي ينبغي على قيادات و أعضاء
المؤتمر تبينها و متابعتها كونهم األقدر في الساحة على
خدمة الناس و بناء الوطن .كما القى الدكتور عبده هديش
نائب رئيس جامعة الحديدة كلمة استعرض فيها المراحل
التاريخية لحياة الزعيم الرمز علي عبداهلل صالح وما حققه
من إنجازات عظيمة للوطن خالل فترة قيادته للبالد.
وفيما القى رئيس فرع الدائرة 163مختار حسن احمد

القدسي كلمة ترحيبيه بالحاضرين ,استمع الحاضرون إلى
محاضرة دينية لفضيلة الشيخ صالح الحرازي عن غزوة
بدر الكبرى.بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور الذين
تناولت آرائهم على ض��رورة حل مشكلة نهب األراضي
وإصالح أوضاع الكهرباء وإيقاف االنطفاء,مشيرين الى
اهمية استمرار تماسك اعضاء المؤتمر وتكاتفهم لمواجهة
التحديات المحدقة بالوطن بشكل عام والمؤتمر بصورة
خاصة.وطالب الحاضرون بسرعة اتخاذ القيادة التنظيمية
لقرارات فصل واستبعاد لكل من أساءوا للمؤتمر وانشقوا
عنه ومحاسبة الفاسدين و إحاللهم بكوادر مؤتمريه نزيهة
و مخلصة.
كما دعا الحضور حكومة الوفاق الوطني الى االهتمام
بمتطلبات المحافظة و اعطاء االولوية الحتياجات المواطنين
والحرص على ان تعمل الحكومة بروح وطنية مسئولة بعيدا
عن الحزبية وتصفية الحسابات و المهاترات االعالمية
كما أدان المشاركون في أمسية الحالي سياسة اإلقصاء
الوظيفي التي طالت الكثير من كوادر المؤتمر و المستقلين
من مختلف مرافق الدولة

رمزية اإلرياني عضواً في المجموعة االستشارية لألمم المتحدة
< اختارت األمم المتحدة األمين العام لالتحاد النسائي العربي
االستاذ رمزية االرياني عضواً في المجموعة االستشارية لشؤون
النوع االجتماعي في األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وجاء اختيار برنامج االمم المتحدة لالستاذة رمزية بناء على عملها
المستمر في مجال دعم وتمكين النساء خاصة في الريف إضافة الى
الخبرة والتجارب في مجال النوع االجتماعي والمساواة.
وستمكن مشاركتها من المساهمة في التركيز على النوع
االجتماعي في برنامج األمم المتحدة وكذا دعم وتوصيل أهداف
منظمة األمم المتحدة وتطبيقها على أرض الواقع بما يصل بالجميع
الى تحقيق أهداف األلفية.

عزة البيضاء تكرم الفائزين في حفظ القرآن الكريم
البيضاء  -محمد صالح المشخر

أقيم بمدينة عزة محافظة البيضاء أمسية دينية وحفل
تكريمي للفائزين في حفظ القرآن الكريم والمسابقات
الدينية والثقافية واألدبية واألنشطة الرياضية واألناشيد
الدينية التي نظمها مجلس األنصار األدبي
حضره محافظ البيضاء محمد ناصر العامري وعدد من
العلماء وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات
األحزاب والتنظيمات السياسية والمثقفين..
وأشاد وكيل وزارة األوقاف لقطاع االرشاد الشيخ حسين
محمد الهدار بالمسابقة وبهذه الفعاليات تشجيعاً للمبدعين
في كافة المجاالت.
مشيراً إلى أهمية اتباع وتجسيد كتاب اهلل سبحانه وتعالى
ففيه هداية للبشرية ويحث على القيم الدينية والتآخي

واكتساب حب الخير واألفعال الصالحة والعمل بما جاء فيه
لخلق مجتمع مترابط يؤازر بعضه بعضا. .مشيرا الى الدور
الذي يمكن أن تضطلع به مثل هذه المنتديات في تبني
الشباب وغرس المفاهيم الوطنية والدينية والوسطية
والبعد عن الغلو والتطرف .
من جانبه أشار رئيس مجلس األنصار األدبي الحبيب
سالم محمد باعش الى أنشطة المسابقات المتنوعة
الدينية والثقافية واألدبية والرياضية السنوية التي يشارك
فيها  300مشارك من حفاظ القرآن الكريم والمبرزين في
المجاالت األخرى.
وتخلل الحفل تقديم ع��دد م��ن االن��اش��ي��د الدينية
والمسرحيات الهادفة نالت استحسان الحاضرين كما قدمت
قصائد شعرية معبرة .

نساء المؤتمر بالمحويت يجددن تمسكهن بخيار األمن واالستقرار
سعد الحفاشي
دشن فرع القطاع النسائي للمؤتمر
الشعبي العام بمحافظة المحويت
السبت فعاليات األمسيات واللقاءات
الرمضانية الموسعة لفرع القطاع
النسائي بالمحافظة والمديريات.
وفي األمسية الرمضانية التي عقدت
برئاسة الهام يحيى النزيلي رئيسة
القطاع النسائي للمؤتمر بالمحافظة
عضو اللجنة الدائمة وحضور قيادة فرع
القطاع وقيادات المنظمات والفعاليات
النسائية وقيادات الفروع ،أكدت على

أهمية ال��دور التنظيمي للتكوينات
المؤتمرية النسائية خ�لال هذه
المرحلة من اجل تفعيل نشاط العمل
التنظيمي والجماهيري للمؤتمر على
مستوى التكوينات الفرعية والقاعدية
وحشد الفعاليات النسائية المختلفة
للعمل من اجل مساعدة المواطنين..
كما أُلقيت العديد من الكلمات التي
اشارت إلى أهمية اإلسهام في التوعية
بأهمية االص��ط��ف��اف الجماهيري
لمواجهة التحديات المختلفة التي
تستهدف األمن واالستقرار في البالد
وك��ذل��ك ال��م��ؤام��رة ال��ت��ي تستهدف

المؤتمر والمؤتمريين بوجه خاص.
وش��ددت رئيسة القطاع النسائي
على ضرورة تنشيط العمل التنظيمي
والجماهيري والسياسي في مختلف
التكوينات النسائية المؤتمرية.
وتطرقت النزيلي إلى ضرورة العمل
على إيجاد قنوات تواصل فاعلة مع
العضوات في التكوينات القاعدية
بالجماعات والمراكز التنظيمية من
اجل القيام بواجبات العمل المنوطة
بهن خالل هذه المرحلة وفقا لموجهات
العمل التي أقرتها اللجنة العامة
للمؤتمر الشعبي العام.

