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تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات تدشين االمسيات الرمضانية في اطار النشاط التنظيمي الذي يشهده المؤتمر بمختلف مكوناته وحرص 
ه وحلفائه وانصاره .على بحث مستجدات الساحة الوطنية والجهود المنجزة في سبيل انجاح الحوار الوطني واخراج اليمن من ازمته. وشددوا  قياداته اعضاء
على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين واالمن واالستقرار وخطورة استمرار االنفالت االمني باعتبار ذلك يهدد التسوية السياسية.. واكدوا دعمهم للجهود التي 

يبذلها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لتنفيذ المبادرة وانجاح الحوار واخراج اليمن من االزمة. محذرين من خطورة استمرار سياسة االقصاء العضاء المؤتمر 
والكوادر الوطنية.. واخونة الدولة..

كتب - محمد شنيني
انطلقت السبت االمسيات الرمضانية للقطاع النسائي 
للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة حيث أقيمت 
أمسية في حي السور الميناء بحضور القيادات النسوية 
المؤتمرية بالمحافظة و المديرية و حشد من نساء 
المديرية واوضحت نورية الحاشدي عضو اللجنة الدائمة 

رئيسة القطاع النسوي ان هذه االمسية تعد تدشينًا 
لفعاليات القطاع النسوي بالحديدة خالل شهر رمضان  
وتأتي في اطار ما تم اق��راره من قيادة فرع المؤتمر 
بالمحافظة في اجتماعها المنعقد في السابع من يوليو 

الجاري
وأوضحت ان هناك برنامجًا القامة امسيات مماثلة 

في فروع المديريات و الدوائر و تهدف الى استثمار 
الشهر الكريم لتعزيز الصلة بين القطاع النسوي 
للمؤتمر وتبادل الرؤى و مناقشة مختلف القضايا التي 
تتصل بحياة الناس و الدفع بالكادر النسوي المؤتمري 
الى المزيد من التفاعل االيجابي مع قضايا و هموم الوطن 

والمواطن..

تدشين االمسيات الرمضانية للقطاع النسوي في الحديدة

المؤتمريون يجددون دعمهم للحوار ويحذرون من اخونة الدولة

المكال-صالح العجيلي

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة حضرموت 
للعلوم والتكنولوجيا امسية رمضانية ولقاء تشاوريًا 

لقياداته وأعضائه من مختلف كليات الجامعة.
وفي مستهل اللقاء الرمضاني اشاد الدكتور عبدالله 
علي الخالقي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس 
الفرع، في كلمته بالجهود التى بذلها المؤتمر الشعبي 
العام خ��الل االزم��ة السياسية في العام 2011م 
وثباته خالل هذه المرحلة العصيبة التي استطاع 
فيها بحنكة وحكمة قيادته ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي 
آثر سالمة وصيانة الوطن من اية حروب اهلية كادت 
ان تنقاد اليها البلد وسلم السلطة سلميًا من خالل 
التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة. 

وأش���ار ال��دك��ت��ور الخالقي رئ��ي��س ف��رع المؤتمر 
بجامعة حضرموت في حديثه امام قيادات المؤتمر، 
أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهود 
واالس��ت��ع��داد المبكر إلن��ج��اح ال��ق��ي��د والتسجيل 
واالس��ت��ع��داد ل��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة وحث 
المواطنين على االقبال لتجديد قيدهم والتسجيل 
لمن بلغ السن القانوني, مبينا اهمية االستعداد الجيد 

لخوض المرحلة القادمة.
مؤكدًا للجميع بأن المؤتمر سيظل ثابتًا ورقمًا 
صعبًا ف��ي المعادلة السياسية وه��و ص��م��ام ام��ان 
وعلى المؤتمريين كافة ان يستنهضوا قدراتهم 
وامكاناتهم لإلسهام بفاعلية في م��داوالت الحوار 
الوطني الشامل الذي تجاوز مرحلته النصفية بنجاح.

وثمن رئيس فرع المؤتمر بجامعة حضرموت دور 
ورؤى ممثلي المؤتمر الشعبي وحلفائه في مؤتمر 
الحوار الوطني, مشيرًا الى اهمية مضاعفة االهتمام 

بقواعد المؤتمر والعمل على تنشيطها من خالل 
تنظيم المزيد من االنشطة والفعاليات والنزول 
الميداني ال��دوري الى فروع المؤتمر بالمحافظات 
وال��م��دي��ري��ات وال���دوائ���ر وال��م��راك��ز وال��ج��م��اع��ات 
التنظيمية باعتبار ان ه��ذه القواعد تمثل حجر 

الزاوية لنجاح اي استحقاقات انتخابية
عقب ذلك تحدث عدد من قيادات فرع المؤتمر 
بالجامعة والكليات مؤكدين على اهمية استمرار 
ات التشاورية واألمسيات الرمضانية  ه��ذه اللقاء
واإلطالع على آخر المستجدات على الساحة الوطنية, 
شاكرين قيادة فرع مؤتمر جامعة حضرموت التي 

بادرت الى تنظيم هذه االمسية الناجحة. 
حضر االمسية واللقاء التشاوري عدد من قيادات 
المؤتمر بفرع الجامعة والكليات وف��رع مؤتمر 

المحافظة وعدد من االعالميين.

رداع - محمدالمشخر 

ن��اق��ش��ت أم��س��ي��ة رم��ض��ان��ي��ة 
عقدت االربعاء الماضي بمدينة 
رداع محافظة البيضاء برئاسة 
وكيل المحافظة توفيق قائد الجهمي 
مستوى األوض���اع الخدمية والتنموية 
والسبل الكفيلة بتفعيل مناخات األمن 

واالستقرار في مدينة رداع.
واستعرضت األمسية التي حضرها 
مستشار المحافظة محمد عبدالرحمن 
السماوي وضمت أعضاء المجلس المحلي 
وعقال الحارات والشخصيات االجتماعية 
ب����رداع، أه��م االح��ت��ي��اج��ات ال��ض��روري��ة 
للمواطنين بالمدينة والمتمثلة بمشاريع 
المياه والكهرباء وتفعيل عملية النظافة 

والتحسين بأحياء رداع.
وأق��ر المشاركون في األمسية تشكيل لجنة من 
عقال الحارات لمتابعة الجهات المعنية واستكمال 

بعض االحتياجات الضرورية المهمة للمدينة.
وفي األمسية أكد الوكيل الجهمي أهمية تكاتف 
الجهود المجتمعية والرسمية والعمل المشترك وبما 
يسهم في خدمة قضايا واحتياجات المجتمع المحلي 

بمدينة رداع.. الفتا إلى أن قيادة المحافظة تسعى 
جاهدة لتعزيز الخدمات التنموية والخدمية وبما 
يلبي تطلعات المواطنين. .متمنيا من أبناء مدينة 
رداع خلق مناخات مناسبة تساعد الجهات الرسمية 

لتنفيذ المشاريع ذات األولوية والعاجلة.
من جانبه استعرض مدير عام مديرية مدينة 

رداع الدكتور جمال عزي أبوالرجال 
القضايا وال��م��وض��وع��ات المتعلقة 
باألنشطة التي تشهدها مدينة رداع 
والمعوقات التي تواجه الخدمات 
المقدمة للمواطنين. . داعيًا الجميع 
لتحمل مسؤولياتهم واالرت��ق��اء 
ب��وع��ي��ه��م وب��م��ا ي��واك��ب المرحلة 
م م��ع طبيعة المتغيرات  وي��ت��الء
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ن��واج��ه��ه��ا.. 
مشيرًا إلى أهمية االهتمام بقضايا 
ال��م��واط��ن��ي��ن وع��ون��ه��م ب��ال��ط��رق 
القانونية التي تضمن عملية سير 
همومهم بانسيابية وب��م��ا تخدم 

المصلحة العامة.
وك��ان��ت األمسية ق��د وقفت أم��ام 
ابرز المعوقات واالختالالت األمنية 
ذات ال��خ��ص��وص��ي��ة بمدينة رداع 
ومدى نجاح الجهود التي بذلت من 
قبل السلطة المحلية واألجهزة األمنية في سبيل 
حلحلتها وتجاوز آثارها من قبل الحاضرين.. معبرين 
عن تقديرهم للجهود التي تبذلها قيادة المجلس 
المحلي لحل مختلف المشكالت والصعوبات التي 

تواجه الحياة العامة للمواطنين. 

الجهمي يناقش تعزيز الخدمات التنموية لمدينة رداع

مؤتمر جامعة حضرموت يحث أعضاءه لالستعداد إلنجاح القيد والتسجيل لالنتخابات القادمة

شباب المؤتمر يدشنون حملة 
رمضانية إلفطار الصائم

شمر شباب المؤتمر الشعبي العام عبر مجلسهم الشبابي عن سواعدهم 
وبادروا إلى تدشين حملة رمضانية أسموها الحملة السنوية إلفطار الصائم، 
والتي انطلقوا بها في مختلف ارجاء وأنحاء العاصمة صنعاء ووزعوا فيها التمور 

والماء للصائمين والمارة في الشوارع ورجال األمن والمرور.
وشارك في هذه الحملة الخيرية الرمضانية ثالثمائة شاب وانتشروا عبر واحد 
وثمانين موقعًا في عموم ارجاء العاصمة يستهدفون فيها ثالثة آالف صائم 
من مختلف الشرائح االجتماعية سعيًا منهم إلى تعزيز قيم التكافل بين أبناء 

المجتمع.
وخلقت المبادرة الخيرية لشباب المؤتمر انطباعًا جمياًل وارتياحًا واسعًا لدى 
الناس.. فيما أكد القائمون عليها إلى أنهم سيقيمون أمسيات رمضانية في االيام 

المقبلة في مختلف مديريات العاصمة ومحافظات الجمهورية.
ويأتي هذا النشاط ضمن البرامج الرمضانية لشباب المؤتمر الشعبي العام في 

شهر رمضان المبارك.

المؤتمر يدين اغتيال الفنان المعلمي ويحمل الداخلية المسئولية
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة 
اغتيال الفنان اليمني والنجم المسرحي سام 
عبدالجبار المعلمي )28 سنة( الذي استشهد 
فجر الجمعة ب��رص��اص مسلحين على مدخل 

العاصمة صنعاء.
وطالب بيان صادر عن األمانة العامة للمؤتمر 
الجهات المختصة في الحكومة سرعة ضبط 
الجناة والتحقيق في الجريمة والجرائم المماثلة 
وإع��الن نتائج التحقيق للرأي العام في أسرع 
وقت ممكن.واعتبر الجريمة التي وقعت على 
أحد مداخل العاصمة صنعاء مؤشرًا على حجم 
االنفالت األمني الحاصل في أمانة العاصمة وعدد 
من محافظات الجمهورية، داعيًا وزارة الداخلية 
واألجهزة األمنية إلى تحمل مسئولياتها في حفظ 

األمن واالستقرار وتفعيل حمالت حظر حمل األسلحة في عواصم 
المحافظات والمدن الرئيسية ورفع كافة المظاهر المسلحة من 

شوارع العاصمة والمدن الرئيسية.
واستنكر المؤتمر الشعبي العام صمت وزارة حقوق اإلنسان 
تجاه هذه الجريمة، وأعرب  في بيانه عن أحر التعازي وأصدق 
المواساة ألسرة وأق��ارب شهيد الوطن والوسط الشبابي والفني 
الفنان المبدع/ سام المعلمي وكافة زمالئه وأصدقائه وجمهوره 

والحركة المسرحية في اليمن والوطن العربي.
واعتبر اغتياله في هذه الجريمة البشعة استهدافًا مباشرًا ألحالم 
الشباب وطموحاتهم في رسم مالمح المستقبل، وخسارة فادحة 

على اليمن والحركة الفنية والثقافية واإلبداعية بشكل عام.

هذا وكانت مصادرإعالمية ونشطاء على موقع 
الفيس ذك��رت ان��ه في صبيحة الجمعة وخالل 
ع��ودة الفنان الكوميدي سام الى منزله لتناول 
السحور  بمحافظه صنعاء منطقه صرف لقي 
حتفه بطلقه ناريه من مسلح مجهول استقرت 
في الرئة على اثرها ف��ارق الحياه .. في مشهد 

إجرام بشع وفي ظل إنفالت أمني مخيف.
 وإزاء هذه الجريمة النكراء تجمعت امام منزل 
رئيس الجمهورية بالعاصمة صنعاء  حشود 
جماهيرية باألعمال اإلجرامية التى طالت فنانين 
واعالميين م��ع ان مهنتهم وأعمالهم التي 
 من األعمال اإلنسانية لكسب لقمة 

ً
يؤدونها واحدة

العيش الحالل ويؤدون واجباتهم الوطنية في 
دراما وكوميدياتوعوية تعالج الكثيرمن القضايا 

اإلجتماعية .
سام عبدالجبار عبدالله المعلمي - بك إعالم جامعة صنعاء- واحدًا 
من الشباب ال��ذي سعى لسقل موهبته في بداية العام 2004 
م وكان عضوًا بارزًا ضمن وفد شباب اليمن الممثل للجمهورية 
اليمنية في )مهرجان الشباب العربي واإلفريقي األول - الخرطوم 
2004 م تحت شعار , شب�������اب - س��������الم - تن������مية ( والده 

عبدالجبار احد كوادرإذاعة صنعاء البرنامج العام.
 الشهيد / سام هواحد نجوم المسلسل الرمضاني الشهير)عيني 
عينك( لهذا العام 2013 م  على قناة اليمن الفظائية, له العديد 
من المشاركات والمساهمات الفنية على المستوى المحلي والعربي 

والعالمي.

المؤتمر وحلفائه يدينون االعتداء على الشجاع.. ويطالبون بمحاسبة من يقف خلفه
دان فريق المؤتمر الشعبي العام وحفاؤه في 
مؤتمر الحوار الوطني االعتداء الذي تعرض له 
الدكتور عادل الشجاع_ عضو مؤتمر الحوار 

الوطني السبت داخل أحد قاعات الحوار .
وحمل الفريق -في بيان صادر عنه- رئاسة 
مؤتمر ال��ح��وار وأم��ان��ت��ه العامة المسئولية 
الكاملة ع��ن مثل تلك ال��ت��ص��رف��ات.. مطالبًا 
ات عاجلة ورادعه بحق مرتكبي  باتخاذ إجراء
االعتداء لتأكيد احترام سير الحوار ورفض 
قمع آراء  اعضاء ال��ح��وار وم��ن أي مكون من 
مكوناته. وطالب البيان رئاسة مؤتمر الحوار 
وأمانته العامة باتخاذ االج��راء المناسب تجاه 
هذه الحادثة.. وإيقاف كل الممارسات العبثية 
وحالة االستهتار المصاب بها بعض اعضاء 
مؤتمر الحوار ممن يتصرفون بشكل غير الئق 
وال يتناسب مع ما أنيط بهم من مهام وطنية 
عبر مؤتمر الحوار الذي يعول عليه مناقشة 
القضايا الوطنية وت��ق��دي��م ص���ورة مشرفة 

وحضارية عن اليمن. 
وعبر فريق المؤتمر وحلفائه في مؤتمر 
ال��ح��وار -ف��ي بيانه- ع��ن استنكاره الشديد 
ة للمؤتمر الشعبي العام وأعضائه  لتكرار االساء
داخل قاعات الحوار من قبل بعض األعضاء، 
محذرًا كل من يعتقد أنه سينال من المؤتمر 
ه او يتجاوز  الشعبي العام أو قياداته أو أعضاء

حجمه .

وت��اب��ع ال��ب��ي��ان: أن مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
وقاعات فرق العمل يجب ان تكون ذات مكانة 
متميزة.. ال ان تتحول إلى حلبة الستعراض 
ال��ع��ض��الت وم��ن��ب��رًا ل��ل��س��ب��اب وك��ي��ل التهم 
والشتائم، الفتًا إلى أن تلك التصرفات تنعكس 
سلبًا ع��ل��ى ص���ورة م��ؤت��م��ر ال��ح��وار وأع��م��ال��ه 

ومخرجاته المرجوة.
< هذا وكان الدكتور عادل الشجاع -عضو 
فريق المؤتمر الشعبي العام في فريق قضية 
صعدة تعرض الع��ت��داء م��ن قبل اثنين من 
اعضاء مؤتمر الحوار الوطني أثناء االجتماع 

الذي عقده  صباح السبت.

وأوضح مصدر في مؤتمر الحوار ، أنه وأثناء 
سير أعمال فريق العمل في قضية صعده، 
ق���دم ال��ش��ي��خ حسين ح���ازب -رئ��ي��س كتلة 
المؤتمر الشعبي العام في الفريق، احتجاجًا 
لجلسة للمؤتمر  بسبب تهميش رئ��ي��س ا
الشعبي العام، وذل��ك ما يتعارض مع حجم 
المؤتمر الشعبي باعتباره الكتلة األكبر في 

مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح المصدر أن عدد من األعضاء قاموا 
بكيل الشتائم واالتهامات للمؤتمر الشعبي 
العام وفريق المؤتمر في الحوار، وأن المدعو  
فضل الجعدي )م��ن كتلة المشترك( وجه 
اتهامات للمؤتمر أطلق ألفاظًا نابية، مضيفًا: 
أنه بمجرد اعترض الدكتور عادل الشجاع على 
تلك األلفاظ قام العضو الجعدي ومعه عضو 

آخر باالعتداء على الدكتور الشجاع. 
وطالب المصدر رئاسة مؤتمر الحوار الوطني 
بالتحقيق في واقعة االعتداء وإحالة المعتدين 
كل 

ُ
للجنة اإلنضباط، ك��ون مؤتمر ال��ح��وار ش

للحوار بالكلمة المسئولة وتبادل اآلراء ووجهات 
النظر حول مختلف القضايا الوطنية بين فرقاء 
العمل السياسي ومختلف الشرائح الوطنية.. 
وليس للبلطجة واستعراض العضالت، وقال 
المصدر: إن على رئاسة مؤتمر الحوار أن ال 
ت��ت��رك ط����اوالت ف���رق ال��ع��م��ل ألم��ث��ال ه��ؤالء 
للتحكم بمجريات عمله كون ذلك ينذر بنتائج 

سلبية.

خالل االمسيات الرمضانية

مؤتمر إب يناقش 
برنامج االمسيات 

الرمضانية
ناقشت قيادة ف��رع المؤتمر الشبعي العام 
بمحافظة اب، في اجتماع برئاسة عبد الواحد 

صالح رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة.
واس��ت��ع��رض ال��ع��دي��د م��ن القضايا والمهام 
األمسيات  لتدشين  لتحضيرات  با لمتصلة  ا

الرمضانية .
واقر االجتماع برنامج االمسيات وعلى النحو 
ال��ت��ال��ي: ل��ق��اء ل��ق��ي��ادات ف���رع م��ؤت��م��ر الجامعة 
والقيادات الشبابية والتربوية )يوم الثالثاء(، ولقاء 
بحضور العلماء والمرشدين ومنظمات المجتمع 
المدني واالتحادات وقيادات المؤتمر وحلفائه 
والشخصيات االجتماعية بمديريتي الظهار 

والمنشة)يوم االربعاء( .


