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برئاسة النائب األول لرئيس المؤتمر

د.بن دغر: ندعو لبدء التحضير لالنتخابات وفقًا للمبادرة واتفاق السلم

العواضي: المؤتمر يتعرض لمؤامرة ومواقف حضرموت والمهرة وشبوة.. مشرفة

اللقاء التشاوري لفروع المؤتمر بمحافظات «حضرموت- شبوة - المهرة» يؤكد تمسكه بالنظام الداخلي للمؤتمر

وتناول اللقاء التشاوري ابــرز القضايا 
عــلــى الــســاحــة الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة 
والحزبية، وشدد اللقاء على وحدة الصف 
التنظيمي للمؤتمر وتــعــزيــز آلــيــات 

االتصال والتواصل.
وفي االجتماع اكد النائب االول لرئيس 
المؤتمر، الدكتور احمد عبيد بن دغر 
على ضرورة بدء حوارات وطنية شاملة 
وعاجلة والتي ستكمن من اصطفاف 
وطني حقيقي، محذرًا في الوقت نفسه 
مــن بـــطء ســيــر عــمــل لجنة الــدســتــور، 
داعيًا الى االسراع في استكمال عملها 
وإنجار مسودة الدستور الجديد , والبدء 
لبرلمانية  فــي التحضير لالنتخابات ا
والرئاسية وفقًا لما تنص عليه المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 

واتفاق السلم والشراكة .
الى ذلك تحدث االستاذ ياسر العواضي 
االمين العام المساعد الــى الحاضرين 
مشيدًا بمواقف فروع المؤتمر بمحافظة 
ــمــهــرة، والـــذي  حــضــرمــوت، شــبــوة وال
يمثل حرصهم البالغ بالتمسك بالوحدة 
التنظيمية للمؤتمر , مشيرًا الــى ان 

المؤتمر يتعرض من منذ بداية العام 
٢٠١٢م لمؤامرة تستهدف تفكيكه، 

واضعاف دوره في الحياة السياسية .
وكــان االستاذ عــوض عبدالله حاتم، 
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية - رئيس 
فــرع المؤتمر بمحافظة حضرموت 
استهل اللقاء التشاوري مرحبًا بالوفد 
الزائر لحضرموت والمحافظات المجاورة 
لها لــالطــالع على االوضـــاع السياسية 
والتنظيمية، مؤكدًا ان قيادات التنظيم 
بحضرموت وشبوة والمهرة وسيئون 
ستظل دومًا كما هو العهد بها حريصة 
على التمسك الوثيق بالنظام الداخلي 

للمؤتمر الشعبي العام .
وفـــي ســيــاق متصل تــحــدث كــل من 
رئيس فــرع المهرة وسيئون وشبوة 
وعدد من قيادات الفروع والقطاعات 

النسوية.
وكــان النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي الــعــام الــدكــتــور أحــمــد عبيد 
بن دغــر ومعه األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر 
العواضي ورئيس هيئة الرقابة بالمؤتمر 
الدكتور نجيب العجي ونائب رئيس هيئة 
الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الدكتور 
عوض باشراحيل وصلوا االثنين الماضي 

الى محافظة حضرموت.
وأوضــح الدكتور بن دغــر أن الفريق 
انبثق ضمن عدد من الفرق التي شكلت 
من قبل االمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام والتي أقرت النزول الميداني إلى 
عدد من المحافظات لتلمس احتياجات 

المؤتمر وقواعده وأنصاره.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن 
ات أقرتها األمــانــة العامة  عــدة اجــــراء
للمؤتمر لتفعيل دوره على الساحة 
الوطنية في ظل الظروف التي يعيشها 

الوطن.
وكان في استقبال الفريق المؤتمري 
ــادات فـــرع الــمــؤتــمــر في  ــي عـــدد مــن ق

المحافظة.

انعقد في مدينة المكال الثالثاء الماضي اجتماع تشــاوري موســع ضم قيادات فروع  
المؤتمر الشــعبي العــام بمحافظات حضرموت وشــبوة والمهرة وســيئون بالوادي 
والصحــراء برئاســة الدكتــور احمــد عبيــد بن دغــر النائــب االول لرئيس المؤتمــر - عضو 
اللجنة العامة ومعه االمين العام المســاعد االســتاذ ياســر العواضي، ورئيــس هيئة الرقابة 
التنظيميــة الدكتور نجيب العجي والدكتور عوض باشــراحيل نائب رئيس الهيئة وبحضور 
رؤساء وقيادات فروع المؤتمر بالمكال وسيئون محافظة حضرموت وقيادات شبوة والمهرة 

وقيادات القطاع النسوي بالمحافظات .

مناقشة مستجدات الساحة الوطنية والتشديد على وحدة الصف التنظيمي للمؤتمر

خالل تفقده مؤتمر حضرموت الساحل..

بن دغر: المؤتمر ال يمكنه التخلي عن قياداته

قام النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام  
الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومعه األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ياسر 
العواضي ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر 
الدكتور نجيب العجي ونائب رئيس الهيئة الدكتور 
عوض باشراحيل وعضو مجلس النواب الشيخ محمد 
باعوضه األربعاء الماضي بزيارة لمقر فرع المؤتمر 

الشعبي العام بساحل حضرموت بمدينة المكال.
وخالل الزيارة اطلع الدكتور بن دغر على األوضاع 
التنظيمية للفرع وأنشطته المختلفة مستمعًا من 
رئيس الفرع عوض عبدالله حاتم ونائب رئيس الفرع 
الشيخ محمد أحمد بامقداد العكبري إلى شرح حول 
أوضــاع فــرع المؤتمر وفــروع المديريات واهمية 
تفعيل األوضــاع التنظيمية وفقًا للنظام الداخلي 
للمؤتمر وبــمــا يسهم فــي تنشيط دور المؤتمر 
الشعبي العام وتفعيل تكويناته القيادية والقاعدية 

وتجديدها الدائم .
ولفت رئيس فــرع المؤتمر إلــى الحملة اإلعالمية 
والــدعــائــيــة الــتــي تستهدف المؤتمر ومكانته لن 
تستطيع أن تنال من المؤتمر.. مشيرًا في هذا االتجاه 
ات السافرة التي تعرضت لها مقرات بعض  إلى االعتداء
دوائر فروع المؤتمر وقطاع المرأة وصحيفة المسيلة 
سواًء باقتحامها أو إحراقها والتعدي عليها ونهب أثاثها 
ومحتوياتها ومستلزماتها المكتبية والحاسوبية مؤكدًا 
أن ذلك لن ينال من عزيمة المؤتمريين الصادقين ومن 

مواقفهم الثابتة .
وشــدد حاتم على أهمية مواصلة زيـــارات التفقد 
الميداني لفروع المؤتمر لما لها من أثر في تلمس 
نشاط المؤتمر وأوضاع الفروع واالطالع على قضاياها 

التنظيمية ومعالجتها .
وقد أعرب النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن االرتياح لدور ونشاط 

فرعي المؤتمر في ساحل ووادي حضرموت وموقفهما 
الواعي من القضايا كافة ناقًال تحيات قيادة المؤتمر 

لمختلف تكوينات الفرع القيادية والقاعدية ..
مؤكدًا بأن المؤتمر يحمل الوفاء للجميع وال يمكنه 
التخلي عن قياداته.. حاثًا قيادة فرع المؤتمر على خلق 
آليات وقنوات تواصل مع مختلف القيادات واألعضاء 

المؤتمريين.
وأشار الدكتور بن دغر إلى أن الوطن يمر في ظروف 
صعبة ومعقدة وكذلك المؤتمر بسبب مواقفه من 
الوحدة واألمن واالستقرار مؤكدًا بأن المؤتمر حريص 
على وحدة الموقف وبذل أقصى الجهود لتعزيز الوحدة 
الوطنية داعيًا إلى تفعيل العمل التنظيمي والسياسي 
واإلعالمي واإلرشادي خالل المرحلة الراهنة والقادمة 
على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر والتنافس 

على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
 وقال : "علينا أن نتضامن مع بعضنا البعض سواًء في 

السلطة أو خارجها"
وأوضح النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
بأن المؤتمر هو صمام أمان للوحدة واألمن والتجربة 

الديمقراطية والتطور السياسي واالجتماعي.
وأشاد الدكتور بن دغر بنتائج االجتماع التشاوري 
الــمــوســع لــقــيــادات فـــروع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظات حضرموت وشــبــوة والمهرة وسيئون 
ات  ــراء بــالــوادي والصحراء بما ســاده من نقاشات وق
ة ومواقف ايجابية وحضور  واقعية ومالحظات بناء
نوعي ضم مختلف قيادات المحافظات في الفروع 

األربعة .
بدوره شدد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام األستاذ ياسر العواضي على أهمية دور قيادات 
وأعضاء المؤتمر في هذه المرحلة داعيًا إلى الحفاظ 
على وحدة الصف وصدق االنتماء إلى القيم والمبادئ 

الوطنية.

استهداف مقرات المؤتمر لن يثني من عزيمتنا
المؤتمر يواجه ظروفًا صعبة بسبب مواقفه من الوحدة

حاتم: سنظل دومًا 
حريصين على التمسك  

بأدبيات المؤتمر


