
أقام القطاع النسائي بمحافظة  
تعز أمسية في الــدائــرة ٣١ 
بمديرية المظفر حضرتها األستاذة 
صــبــاح مــحــمــد ســعــيــد عــضــو قــيــادة 
النشاط النسوي بقيادة فرع المؤتمر 

بالمحافظة عضو اللجنة الدائمة.
ونقلت األســتــاذة صباح للحاضرات 
تحيات قيادة فــرع المؤتمر الشعبي 
الــعــام بــالــمــحــافــظــة وشــكــرهــن على 
صمودهن في مواجهة التحديات التي 
استهدفت المؤتمر واستطاع التغلب 

عليها والخروج منها أكثر قوة .
وتم في األمسية استعراض العديد 
من المستجدات على الساحة وخاصة 
حــول مــا يتعلق بــاغــالق بقناة اليمن 

اليوم.
وتطرقت المشاركات إلى استمرار 
عملية اإلقصاء التي تعرض لها العديد 

من أعضاء وعضوات المؤتمر الشعبي 
العام على مستوى محافظة تعز.

ــــى ضــــرورة  وشــــــددت األمـــســـيـــة إل
االستفادة من روحانية الشهر الفضيل 
وضــرورة وقوف عضوات المؤتمر إلى 
جانب األسر الفقيرة وَمن لديهن مشاكل 

والعمل على حلها قدر االستطاعة.
وفي ختام األمسية أكــدت األستاذة 
صباح بأنه ستتم عملية قطع البطائق 
الــجــديــدة للتنسيب.. وشـــددت على 
ضرورة وضع آلية لترتيب البطائق على 

مستوى جميع المراكز التنظيمية.
هــذا وقــد شهدت األمسية حضورًا 
مكثفًا لجميع رؤساء وعضوات قيادة 
المراكز التنظيمية بالدائرة ولجميع 
رؤساء الجماعات التنظيمية وأعضائها 
ومــن عــضــوات المؤتمر وشخصيات 

نسوية اجتماعية.

االثنين:  21 / 7 / 2014م  العدد:  (١٧٢٠)تنظيمية
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المؤتمريون يجسدون في األمسيات الــــــــــــــرمضانية الوحدة التنظيمية الصلبة
بحضور عدد من أعضاء اللجنة العــــــــــــــــــــــــــــامة وحشد كبير من أعضاء المؤتمر

مؤتمريو الدائرتين «٣» و«١٨» يؤكـــــــــــــــدون عدم التفريط بالثوابت الوطنية
في تفاعل يؤكد التحام  قيادة المؤتمر بقواعده شهدت  

الدائرتان الثالثة والثامنة عشرة بأمانة العاصمة االثنين 
أمسية رمضانية حضرها عدد من أعضاء اللجنة العامة وفي 
مقدمتهم  حسين حازب وعبده العدلة  وعبدالله مجيديع 
وجمال الخوالني، وعــدد من قيادات المؤتمر وأعضاء اللجنة 
الدائمة ومنهم أمين جمعان أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة 
ويحيى جميل وكيل أمانة العاصمة والدكتور محمد نجاد رئيس 
فرع المؤتمر بالدائرة الثالثة واالستاذ حمود النقيب رئيس 
(١٨) والشيخ حاشد أبوشوارب نائب رئيس  المؤتمر بالدائرة الـ
دائرة الشباب، وحميد السدعي رئيس دائرة الشباب والطالب 

بأمانة العاصمة وعدد من قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر.
 هذا وقد عقدت األمسية تحت شعار "الوسطية واالعتدال 
والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع نهجنا" وإحياًء 

لذكرى غزوة بدر الكبرى.
وفي األمسية التي شهدت اقباًال كبيرًا من قيادات وكوادر 
وأنصار المؤتمر في الدائرتين تحدث االستاذ حسين حازب 

عضو اللجنة العامة قائًال:
إن المؤتمر سيظل الحزب الرائد في تبني نهج الوسطية 
واالعتدال الذي يتحمل كل الظروف والصعاب من أجل اليمن 
ووحدته وأمنه واستقراره، وألجل ثبات أركان الدولة اليمنية 

الحديثة.
وأشار حازب الى «أن اليمن يعيش هذه األيام أحداثًا مؤسفة  ما 
كنا نرغب أن يصل إليها ومواجهات دامية ما كان على أطرافها أن 
يقعوا فيها».. وقال: «إن المؤتمر الشعبي العام يعمل في وضح 
النهار، وإذا تحالف مع أي حزب فالدستور يسمح له بذلك، ولكن 
المؤتمر يدعو لالصطفاف الوطني ويدعو حزب التجمع اليمني 
لإلصالح والحزب االشتراكي اليمني وأنصار الله والحراك وجميع 
القوى السياسية الى االصطفاف الوطني من أجل مخرجات الحوار 

الوطني وليس ألي شيء آخر».
وأضــاف: «المؤتمر في برنامجه يؤكد على ايجاد اصطفاف 
وطني وال تحالفات قصيرة والتحالفات من أجل االشخاص ولكن 

تحالفات المؤتمر من أجل مصلحة الوطن العليا».
ــد الشيخ حسين حــازب تأييد المؤتمر لــدعــوة رئيس  وأك
الجمهورية عبدربه منصور هــادي، لالصطفاف الوطني التي 

دعا إليها حيث والمؤتمر قد 
سبق وأن دعا كل القوى السياسية واالجتماعية لالصطفاف 
الوطني للحفاظ على اليمن والتصدي لكل ما يحاك ضده، منوهًا 
أن المؤتمر الشعبي العام في بيانه األخير كان واضحًا في مواقفه 

كوضوح الشمس.
ونفى عضو اللجنة العامة وجود أي تحالفات مؤتمرية مع أنصار 
الله أو مع حزب التجمع اليمني لإلصالح- كما يقال وكما يروج 

لذلك البعض.
وقال حسين حازب: أن اليمن تواجه مؤامرات، ولألسف يوجد 
في الداخل من يساعد على هذه المؤامرات ولو كان الخصم والعدو 

من الخارج لكفيناه لكن مصيبتنا من الداخل.
وخاطب حازب الحشد المؤتمري الكبير في األمسية منبهًا 
إياهم ومــن خاللهم كل المؤتمريين وحلفائهم في أحــزاب 
التحالف الوطني من حملة التضليل والتغرير وعدم االنجرار 
خلف بعض وسائل االعالم المغرضة والمضللة للرأي العام التي 

تروج األكاذيب والشائعات..
 وقال: " نرحب بأي تحالفات مع المؤتمر من اجل الوطن أما أن 
نتحالف من أجل أن نتقاتل مع أي طرف فهذا مرفوض، وهذا هو 

موقف المؤتمر الشعبي العام ".
ها  ونوه حازب ان قيادة المؤتمر تستمد قراراتها وقوتها وبقاء
من قواعدها الشعبية والوسطية وأعضاء المؤتمر الذين هم دائمًا 
أقوى وأكثر ثباتًا والمؤتمر لن يفرط في ثوابته الوطنية ولن 

يفرط في تضحيات أعضائه وأنصاره، مؤكدًا أن قيادة المؤتمر 
برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 

حريصة كل الحرص على ذلك.
وكشف حسين حازب في ختام كلمته عن أن اللجنة العامة 
للمؤتمر عاكفة منذ فترة على االصالح الشامل الداخلي للمؤتمر 
وأنها قطعت أكثر من ٨٠٪ في هذا الجانب، مطمئنًا الجميع 
 وتماسكًا 

ً
أن المؤتمر لن ينقسم كما يحلم الواهمون بل ازداد قوة

وصالبة.
إلى ذلك أشار المهندس جمال الخوالني- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام بأمانة العاصمة، إلى أن أعضاء وقواعد وقيادات 
(٣، ١٨) أكــدوا صــدق عهدهم  ـــ المراكز في الدائرتين ال
وثباتهم وصمودهم في وجه كل المؤامرات.. وهاتان الدائرتان 
من أفضل دوائر المؤتمر بالجمهورية حسًا وطنيًا ونشاطًا 
تنظيميًا وثباتًا وقــوة، ومن أفضل الدوائر التي ثبتت في 
أزمة ٢٠١١م، التي شهدتها اليمن والتي كادت أن تعصف 
بالوطن وتجعله ساحة حرب أعظم مما يحدث في سوريا 

وفي تونس وليبيا.
وقــال: "إن ثباتكم وصمودكم وحكمة الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، أفشلت رهانات المتآمرين 
على اليمن بأن جعل مصلحة اليمن وأمنها واستقرارها فوق كل 
االعتبارات وتنازل عن الكرسي من أجل الشعب اليمني ونهج 
النهج السلمي في تسليم السلطة ليقدم اليمن للعالم في نموذج 

حازب: اللجنة العامة تعكف على إجراء إصالحات 
نجزت ٨٠٪

ُ
شاملة داخل المؤتمر وأ

ندعو إلى اصطفاف وطني من أجل اليمن وتنفيذ 
مخرجات الحوار ولن نتحالف مع طرف ضدآخر

مؤتمر تعز يواصل األمسيات الرمضانية
تعز: احمد النويهي

تــــتــــواصــــل االمـــســـيـــات  
لتي تحييها  لرمضانية ا ا
قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة تعز ممثلة بالشيخ جابر 
عبدالله غالب رئيس الــفــرع، في 

العديد من دوائر المحافظة.
حيث شهدت الدائرة ٣١ بمديرية 
المظفر، الخميس، امسية رمضانية 
في منزل االستاذ عبدالكريم محمود 
صبري مستشار المحافظة، بحضور 
خالد الغشم عضو قيادة الفرع وكذلك 
قيادات الدائرة والمراكز التنظيمية 
ورؤساء وأعضاء الجماعات التنظيمية 
وأعضاء في المجالس المحلية وممثلي 
النقابات وقيادات تربوية وعــدد من 

الشخصيات االجتماعية.
وتم في االمسية استعراض مجمل 
القضايا التي تشهدها الساحة الوطنية 
والــمــواقــف الثابتة للمؤتمر الشعبي 
ــى اخـــراج البلد من  الــعــام الــهــادفــة ال

األزمة.

وقــد طــرحــت فــي األمسية العديد 
من المقترحات واالفكار والرؤى التي 
تشدد على أهمية تفعيل دور المؤتمر 
الشعبي الــعــام فــي الساحة الوطنية 
والدور الذي يتوجب االضطالع به في 

هذه المرحلة الحساسة.
قيمت االمــســيــات الرمضانية 

ُ
كما أ

في العديد من مراكز الدائرة (٣١) 
وستستمر االمــســيــات حــتــى أواخـــر 

الشهر الفضيل.

مؤتمر الشمايتين يحمل اإلصالح 
مسؤولية اشعال الفتن

نظمت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (٦٠) مديرية  
الشمايتين -بمحافظة تعز، الخميس، امسية رمضانية بحضور 
قيادات المراكز التنظيمية ورؤساء وأعضاء الجماعات التنظيمية وحشد 
كبير من كوادر وأعضاء المؤتمر وبحضور قيادات تربوية في منطقة 

الحجرية. 
واستعرض الشيخ قائد احمد سيف الشرجبي- رئيس فرع المؤتمر 
بالدائرة، في كلمته التي ألقاها في األمسية تطورات األوضاع السياسية 
في البالد وضرورة تفعيل االداء التنظيمي لمواجهة التحديات وتسخير 

الجهود النجاز االستحقاقات القادمة.
هذا وقد أعلن المشاركون في األمسية رفضهم ألي تحالفات سياسية 
مع تنظيم االخوان المسلمين مباركين الدعوة إلى اصطفاف وطني من 

أجل اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار.
وأرجع المشاركون عدم رغبتهم باالئتالف مع اإلخوان كونهم سببًا 
رئيسيًا في اراقة الدماء ومسؤولين عن كل الفتن واألزمات التي تعاني 

منها اليمن.

نساء تعز يستنكرن 
استمرار اإلقصاء

إصابة عدد من األطفال في تفجير إرهابي 
بحي الزراعة بالعاصمة

يخيم الحزن على سكان حي الغدير بشارع   
الزراعة بالعاصمة صنعاء منذ مساء السبت 
بعد أن أقدمت عناصر إرهابية على زرع عبوة 
ناسفة بسيارة عبدالرحمن المتوكل مساعد 

مدير مطار صنعاء الدولي.
 وعلمت «الميثاق» من مصادرها الخاصة أن 
انفجار العبوة الناسفة بسيارة المتوكل وأمام 
منزله قد أسفرت عن إصابة أكثر من ١٢ طفًال 
كانوا يلعبون في الشارع الخلفي للمدرسة األهلية، 
حيث تعرضوا إلصابات مختلفة بشظايا العبوة 
بينهم أربعة أطفال من أسرة واحدة.. هذا فيما 

تعرض أوالد عبدالرحمن المتوكل إلصابة بالغة 
وخصوصًا الحسين الذي ُبترت ساقه نظرًا لإلصابة 

الخطيرة التي تعرض لها.
وتفيد المعلومات أن االرهابيين فجروا السيارة 

عن بعد عبر الريموت، وانها احترقت بالكامل.
هذا وعبر المواطنون عن استنكارهم وإدانتهم 
لهذه الجريمة الشنعاء والتي تجرأ مقترفوها وفي 
العشر األواخــر من شهر رمضان الفضيل على 
قتل النفس التي حرم الله.. وطالب سكان الحي 
األجهزة األمنية بالكشف عن مرتكبي الجريمة 

خصوصًا وأنها حدثت جوار قسم الجديري.

قيادات المؤتمر وحلفاؤه يناقشون مع محافظ إب إنشاء ميثاق شرف

نــاقــشــت قـــيـــادات الــمــؤتــمــر  
الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الــوطــنــي بمحافظة إب مــع محافظ 
المحافظة القاضي يحيى محمد االرياني 
في اجتماع عقد الخميس مستجدات 
الساحة الوطنية بما فيها آلية تنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار والوقوف على 

ميثاق شرف للمحافظة.
وثمنت قــيــادات المؤتمر وأحـــزاب 
التحالف جهود االرياني وحرصه على 
اســتــكــمــال مــشــاريــع البنية التحتية 
وترسيخ االمن في المحافظة والسعي 
لتوفير المتطلبات األساسية للمواطن..

مجددين التزامهم العمل مع الجميع لما فيه خدمة المحافظة وأبنائها وبما يكفل 
تحقيق المصالح العليا للوطن.

من جانبه قال القاضي االرياني إن متطلبات الظرف الراهن الذي يمر به الوطن تحتم 

على الجميع اعــادة النظر في الرؤى 
والممارسات بما يتماشى مع المرحلة، 
موضحًا أن محافظة إب كانت أول من 
دعــا للفصل بين السلطات ووضــع 
اللبنات االولـــى للمحليات، كما انها 
لجميع وال  لتعايش بين ا تمتاز با
تقبل التطرف وال ترضى باالقصاء 
والــتــهــمــيــش وال تــتــأثــر بــالــنــزعــات 

المناطقيه والساللية.
وشدد المحافظ االرياني على ضرورة 
التصدي لمثل هذه الظواهر، قائًال: ندرك 
اننا نمر بمنعطف خطير، ولكن لدينا 
مخزون بشري مكن االستفادة منه إذا ُوجه التوجيه الصحيح وتم تجنيبه الصراعات والمماحكات..
 داعيًا الجميع إلى ترشيد الخطاب االعالمي وان نرفع يد التصالح لكل القوى التي تريد 
الخير، كما يجب التحلي بالصبر واليقظة، فالتنمية شبه معطلة واألمن ليس على ما يرام.. 

ويجب أن ال نسمح أن تجرنا الصراعات إلى مستنقعات خطرة.

أكد أعضاء وعضوات المؤتمر الشــعبي   
العــام فــي األمســيات الرمضانيــة التي 
بالمحافظــات  المؤتمــر  فــروع  شــهدتها 
والمديريــات والدوائــر علــى أهميــة ان تقوم 
الحكومــة بدورها في ايجاد معالجات ســريعة 
ألزمة المشتقات النفطية وانقطاعات الكهرباء 
والتخفيف من معاناة المواطنين والخسائر التي 

تلحق بهم..
وباركــوا دعــوة المؤتمــر لكافــة القــوى إلــى 
المصالحــة الوطنيــة من أجــل الوطــن برعاية 
الرئيــس هادي من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر 

الحوار والخروج من األزمة الطاحنة..
وأعلن المؤتمريون في األمســيات الرمضانية 
رفضهم الســتمرار بعض األطراف السياسية 
في خــوض صراعات دامية في محاولة لالنقالب 

على مخرجات الحوار..
هذا وأكدت األمسيات الرمضانية على أهمية 
دور المؤتمــر الشــعبي العام وأحــزاب التحالف 
في تعزيز وترســيخ نهج الوسطية واالعتدال 
لمواجهة األفكار المتطرفة واألعمال اإلرهابية 
والغلو والتعصب والتي تلحق بالوحدة الوطنية 

أضرارًا فادحة..
وكانــت قيــادات مؤتمريــة قــد شــاركت في 
هذه األمســيات المهمة التي جســدت الوحدة 
الداخلية للمؤتمر في أعظم صورها، كما مثلت 
األمســيات الرمضانية منتديــات ديمقراطية 
ناقش أعضــاء وعضوات المؤتمر فيها القضايا 
الوطنيــة والتنظيمية بشــفافية وبمســئولية 

وطنية عالية..
«الميثــاق» تنشــر تفاصيل عــن بعض هذه 

األمسيات..


