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المؤتمر يبحث تحضيرات االنتخابات مع المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
التقى الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للشئون السياسية والعالقات الخارجية رئيس الكتلة البرلمانية
للمؤتمر الشعبي العام ومعه أحمد محمد الكحالني عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العالقات الخارجية عضو مجلس
النواب عضو مؤتمر الحوار الوطني األسبوع الماضي السيد جرانت كيبين الممثل المقيم للمؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
بصنعاء ( )IFESومعه هاني العذري مدير البرامج بالمؤسسة الدولية .
وخالل اللقاء جرى بحث أوجه التعاون بين المؤتمر الشعبي العام والمؤسسة الدولية وسبل تطويرها كما تم بحث العديد من
القضايا والنقاط المتعلقة باالنتخابات القادمة والتعديالت على قانون االنتخابات والتحضيرات الجارية للعمل بالسجل االنتخابي
اإللكتروني الجديد .

االثنين 2011 / 7 / 15 :م
الموافق  / 6:رمضان 1434 /هـ
العدد)1670( :

المؤتمريون يدشنون االمسيات الرمضانية في العاصمة والمحافظات
التحذير من استمرار اإلقصاء ومطالبة الحكومة باالعتذار
دشن المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة وفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات والمديريات األمسيات الرمضانية لهذا العام والتي تأتي ضمن برنامج العمل التنظيمي للمؤتمر وعلمت
«الميثاق» أن األمسيات الرمضانية ستناقش مختلف التطورات واألحداث التي تشهدها الساحة السياسية ويطلع خاللها اعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على المواقف والرؤى التي قدمها الى
مؤتمر الحوار الوطني والعمل على إثرائها بالنقاش واالفكار.كما يناقش المؤتمريون وحلفائهم في األمسيات الرمضانية عدد من القضايا التنظيمية والسياسية أبرزها جرائم االقصاءات التي تعرض
لها اعضاء وكوادر المؤتمر وحلفائها من قبل حزب «االصالح» ومخاطر استمرار مخططات اخونة الدولة وتدمير مؤسساته من قبل االخوان والجماعات المتطرفة في البالد.

محافظ الحديدة :المؤتمر اليوم
أكثر حضورًا وامتالكًا لعوامل التفوق

< دشن األخ المهندس أكرم عطية رئيس
المجلس المحلي رئيس الهيئة التنفيذية
للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة
السبت األمسيات الرمضانية بفرع المحافظة وفروع
المديريات والدوائر خالل شهر رمضان المبارك.
وفي االفتتاح ألقى األخ محافظ المحافظة كلمة نقل
في مستهلها تحيات وتهاني االخ رئيس الجمهورية
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام وكذا تحيات
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي
العام.
داعيًا قيادات وكوادر المؤتمر الى ضرورة االرتقاء
ب��األداء التنظيمي وتطويره وتعزيز أداء وفاعلية
المؤتمر في المحافظة.
وعبر عطية عن ثقته بأن المؤتمر الشعبي العام
أصبح أكثر حضورًا وأكثر فاعلية وذل��ك المتالكه
ع��وام��ل التفوق والس�ت�ن��اده على رصيد كبير من
االنجازات التنموية إضافة الى رصيده في الوسطية
واالعتدال.
وقال :إن التنافس في االنتخابات حق مشروع لكل
القوى السياسية وليس من حق أحد إلغاء اآلخر ..
مضيفًا أن على المؤتمر أن يكون أكثر حضورًا واقترابًا
من الجماهير.
و في االمسية التي حضرها رئيس فرع المؤتمر

بالمحافظة الحاج عبدالجليل عبده ثابت واألمين
العام للمجلس المحلي حسن احمد هيج وقيادات
و ك ��وادر المؤتمر بالمحافظة وجامعة الحديدة
والدوائر والمديريات وممثلون عن احزاب التحالف
القى فضيلة العالمة محمد بن علي المرعي رئيس
جامعة دار العلوم الشرعية  ،عضو مجلس النواب ،
مفتي المحافظة كلمة تناول فيها فضائل شهر الصوم
المبارك وما ينبغي ان يتسابق فيه المؤمنون خصوصا
فيما يتعلق باالحسان الى الفقراء والمحتاجين تأسيا
بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان
اجود في الخير من الريح المرسلة وكان صلى الله عليه
وسلم أجود ما يكون في رمضان.
تال ذلك مشاركة من قبل أحزاب التحالف الوطني
بالمحافظة عبارة عن قصيدة شعرية ألقاها االستاذ/
أحمد عبدالله اللحجي أمين عام أحزاب التحالف.
هذا وناقشت االمسية ثالثة محاور رئيسية أولها:
المحور التنظيمي وعنه تحدث الدكتور /أحمد
عبدالله حمادي نائب رئيس جامعة الحديدة عضو
قيادة المؤتمر بالجامعة عضو اللجنة الدائمة حيث
تطرق إلى االحداث السياسية التي شهدتها المنطقة
كبيان عملي ومصداقًا لما كان يصرح به
والتي جاءت ٍ
المؤتمر الشعبي العام منذ بدء تشكيل التكتالت
السياسية من خالل رؤيته التي كان مفادها« :بأن
القوى المتناقضة والمتنافرة التي تسعى الى التحالف

يجب أن تقدم صورة جيدة للتعددية ويجب أن تكون
صادقة مع الله والوطن.
وق��ال الدكتور حمادي :إن تجربة المؤتمر غنية
وثرية بالنجاحات في كافة الجوانب األمر الذي يجب
على المؤتمريين استيعابه جيدًا حيث لم تفلح كافة
المحاوالت في تثبيطهم أو إحباطهم بل زادتهم
تماسكًا وقوة.
في المحور الثاني تحدث الدكتور عبده يحيى
هديش نائب رئيس جامعة الحديدة عضو اللجنة
الدائمة مؤكدًا على ض��رورة التأهيل والتدريب في
أوساط الكوادر المؤتمرية في الريف والحضر.
مشيرًا ال��ى أن ف��رع المؤتمر بالمحافظة سيقوم
بتنظيم العديد من ال��دورات التدريبية في مجال
الحاسوب بهدف االرت �ق��اء بالوعي المعرفي لدى
المؤتمريين.
هذا فيما تحدث االستاذ عبدالرحمن احمد خرجين
نائب رئيس المؤتمر بالمحافظة  ،المسئول التنظيمي
والجماهيري  ،عضو اللجنة الدائمة عن أهمية الحوار
الوطني وضرورة العمل على انجاحه وكذلك االلتزام
بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
مشيرًا ا ل��ى أن المؤتمر الشعبي ا ل �ع��ام يشارك
بفاعلية كبيرة في مؤتمر الحوار الوطن وتقديمه
الرؤى المتطورة التي تلبي تطلعات جماهير الشعب
حول مختلف القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار،
مركزًا بشكل أكبر على الرؤى المتصلة برسم مالمح
المستقبل بما يجسد التوافق في بناء الدولة وصياغة
الدستور على استيعاب الحلول العملية للقضية
الجنوبية وقضية صعدة وغيرها من القضايا الرئيسية
بهدف إيجاد معالم محددة للمستقبل اآلمن الذي
يحقق االستقرار الوطني والسلم االجتماعي والرفاه
االق�ت�ص��ادي وبصياغات جلية واض�ح��ة النصوص
الدستورية بما يقطع دابر التفسيرات المتباينة التي
تؤدي إلى االختالف ومن ثم الفتنة والعودة مجددًا
إلى مربع الصراع.
هذا وقد ناقش المشاركون في األمسية العديد
من القضايا ومنها خطورة استمرار سياسة االقصاء
وضرورة ان يتحمل المؤتمر مسئوليته لوقف هذه
الجريمة التي اليجب السكوت عليها.

القيسي :مشاكل حجة سببها
وزيرا الكهرباء والداخلية

دش���ن ال �م��ؤت �م��ر الشعبي الرمضانية بالمحافظة والتي ضمت
ال �ع��ام ف��ي أم��ان��ة العاصمة العلماء والخطباء والمرشدين ..وفي
وفروع المؤتمر بالمحافظات كلمته نقل ا ل �ل��واء القيسي تهاني
والجامعات والمديريات األمسيات وت�ب��ري�ك��ات وت�ح�ي��ات ف�خ��ام��ة االخ
الرمضانية لهذا ال�ع��ام وال�ت��ي تأتي ال�م�ش�ي��ر ع�ب��د رب��ه م�ن�ص��ور ه��ادي
ض�م��ن ب��رن��ام��ج ال�ع�م��ل التنظيمي رئيس الجمهورية للمشاركين وقال:
للمؤتمر وع�ل�م��ت «ال �م �ي �ث��اق» أن من خاللكم انقل الى كل مواطن في
األم �س �ي��ات ال��رم�ض��ان�ي��ة ستناقش المحافظة وأمنياته للجميع بالصحة
مختلف التطورات واألح���داث التي والعافية والتوفيق والنجاح.
تشهدها الساحة السياسية ويطلع واك��د ان رسالة العلماء والخطباء
خاللها اعضاء المؤتمر الشعبي العام والمرشدين هي حب لله عز وجل
وحلفائه على المواقف وال��رؤى التي وه����ذه ال��رس��ال��ة ت�ج�م��ع وال تفرق
قدمها ال��ى مؤتمر ال�ح��وار الوطني واالتدعو للفتنة الننا نعتبر الخطيب
وال �ع �م��ل ع �ل��ى إث��رائ��ه��ا ب��ال�ن�ق��اش والعالم والمرشد هو القدوة للمجتمع
واالفكار.
وهم من ينورون المجتمع.
كما يناقش المؤتمريون وحلفائهم واض���اف محافظ حجة ان ك��ل من
في األمسيات الرمضانية ع��ددًا من ي �م��ارس ال�ن�ق��د ال�ب�ن��اء ف�ه��و يسعي
ا ل�ق�ض��ا ي��ا التنظيمية والسياسية لتصحيح االع���وج���اج ول���ن تضيق
أبرزها جرائم االقصاءات التي تعرض صدورنا من النقد ابدا.
لها اعضاء وكوادر المؤتمر وحلفائها وق��ال :على كل من لديه اثباتات
من قبل حزب «االص�لاح» ومخاطر بممارسات فساد ضد اي مدير أن
استمرار مخططات اخونة الدولة يقدمها ونحن مستعدون إلحالته
وتدمير مؤسساته من قبل االخوان الى القضاء.
والجماعات المتطرفة في البالد.
م���ؤك���دًا ان ال �س �ل �ط��ة ال �م��رك��زي��ة
كما دشن اللواء علي بن علي القيسي تتجاوز السلطة المحلية مما يؤدي
م �ح��اف��ظ ح �ج��ة االح� ��د االم �س �ي��ات

ال��ى استفحال الفساد وس��وء االدارة
ودلل علي ذلك بطاقم وزير الكهرباء
ال���ذي ت��م تعيينهم قبل م��ا يزيد
على خمسة اش�ه��ر ب���دون ال�ع��ودة
الى قيادة المحافظة ،وبرغم وجود
كفاءات وخبرات من ابناء المحافظة
وف���ي االخ �ي��ر اخ�ت�ل��ف ه���ذا الطاقم
فيما بينهم علي ت��وزي��ع الحصص
ومشاكلهم عمت المحافظة واالن
يطالب الموظفون بمرتبات وهذا
بسبب ع��دم اعطائنا الصالحيات
الكاملة في ادارة المحافظة.
واش���ار ال��ى ان ه�ن��اك اص���رارًا على
افتعال المشاكل وخص بذلك وزير
الداخلية قحطان الذي يصمم علي
افتعال مشكلة باصراره على تعيين
ض��اب��ط ح��دث��ت م �ن��ه م �ش��اك��ل وت��م
االت �ف��اق ع�ل��ي تغييره ول�ك��ن دون
جدوي.
واك��د علي ض���رورة تشكيل لجنة
م��ن ال �م �ش��ائ��خ وال �ع �ق��ال واالع �ي��ان
والخبراء لعمل ميثاق شرف النهاء
ال�ظ��اه��رةال��دخ�ي�ل��ة وال�غ��ري�ب��ة علي
المحافظة و ه��ي القطاع والتقطع
واالختطاف ون��وه ال��ى دور العلماء
بتوعية الناس.

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..
رئيس المؤتمر يعزي في وفاة
الحاج عبدالله مياس

 ..ويعزي بوفاة الشيخ
علي احمد الكميم

 ..ويعزي بوفاة
الشيخ الكازمي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله ناصر الكازمي ..جاء فيها:
برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل األعمال الحاج عبدالله علي ومواساة في وفاة الشيخ علي أحمد القرس الكميم ..جاء فيها:
مياس ..جاء فيها:
األخ /أحمد عبدالله ناصر الكازمي
األخ /محمد علي أحمد القرس الكميم
األخ الدكتور /قحطان عبدالله علي مياس
مدير عام الشئون المالية واإلدارية
وإخوانــه ..وكافـــــة آل القـــرس المحترمون
وإخوانـــه ..وكافــــة آل ميـاس  -ذمـار المحترمــون
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم الشيخ علي أحمد القرس بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم رجل األعمال الكميم أحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد وإخوانــه ..وكافــة آل الكازمــي المحترمون
المعروف الحاج عبدالله علي مياس الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمواطنين ،حيث كان رحمه الله ّأحد تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم الشيخ عبدالله ناصر الكازمي
حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن ،حيث كان رحمه الله رجل الشعراء الشعبيين المعروفين الذي ناضل بالكلمة الصادقة والشعر المعبر أحد الشخصيات اإلجتماعية الفاعلة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة
خير وبر وتقوى..
عن المواقف الوطنية العظيمة في نصرة الثورة والجمهورية والوحدة..
بالعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة ،وكذلك في خدمة
وكانت له إسهاماته الفاعلة في خدمة المجتمع وتجسيد قضاياه عبر المجتمع وتطوره ّ
ساعيًا في عمل الخير ومساعدة المحتاجين..
ورقيه.
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء القصائد الشعبية..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار
وأنصار
وأعضاء
وهيئات
قيادات
وباسم
ًا..
ي
شخص
باسمي
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني اننا إذ نعزيكم
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،لنسأل
الديمقراطي لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته..
رحمته ومغفرته ..ويسكنه فسيح جنانه ..ويلهمكم جميعًا الصبر الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته..
وأن يسكنه فسيح جنانه ..وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
والسلوان..
وأن يسكنه فسيح جنانه ..وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي في وفاة  14شخصًا
من أسرة القدم
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية
عزاء ومواساة في وفاة أربعة عشر شخصًا من أسرة القدم ..جاء فيها:
األخ الشيخ /علي عبده أحمد القدم
المحترمون
وإخوانــــه ..وكافــــة آل القــدم  -المحويت
وفاة أربعة عشر شخصًا من أفراد أسرتكم
لقد فجعنا ..وآلمنا كثيرًا نبأ ّ
في حادث أليم بسبب انفجار المولد الكهربائي الخاص بالمنزل الذي كانوا
يسكنون فيه مما أدى إلى استشهادهم في هذه األيام المباركة من شهر
رمضان الكريم..اننا إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل
والمفجع ..نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا..
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،
لنسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ..وأن
يسكنهم ال��درج��ات العلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ..وأن يلهمكم الصبر والسلوان ..إنه سميع
مجيب...إنا لله وإنا إليه راجعون
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