
أكد التزام املؤتمريني يف املنظمات باملهنية

طه الهمداني: بإمكان املجتمع املدني تقديم تصوراته للحوار عرب شبكات محددة

[ ما ه� دور امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف تفعيل منظمات 

املجتمع املدين يف �شبيل اإجناح احل�ار ال�طني؟

- اإن منظمات املجتمع املدين مبختلف ت�صنيفاتها 

وتعدد اأوج��ه ن�صاطها من احت���ادات ونقابات 

وجمعيات وغ��ر ذل��ك، ه��ي منظمات م�صتقلة 

وحتتكم يف اأن�صطتها وجماالت عملها اإىل قوانني 

�صي�س ه��ذه املنظمات  لية تاأ ن��اف��ذة مت�صلة باآ

واأدائها ب�صورة عامة، واملوؤمتر ال�صعبي العام 

يدعم ا�صتقالل منظمات املجتمع املدين وال يتدخل 

يف �صوؤونها الداخلية، فلها وظائف خمتلفة عن 

وظائف االأحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية، كما اأن 

قيادات واأع�صاء املوؤمتر ال�صعبي العام املن�صويني 

يف اإطار منظمات املجتمع املدين ال ميار�صون عماًل 

حزبياً فيها واإمنا يعملون على تطوير اأداء هذه 

املنظمات مبا ي�صاعدها على حتقيق االهداف التي 

ان�صئت من اأجلها �صواء اأكانت خدمية اأم تنموية 

اأم ثقافية اأم حقوقية وخالل الفرتة املن�صرمة مت 

طرح فكرة م�صاركة منظمات املجتمع املدين الفاعلة 

يف اأي حوار �صيا�صي وطني يجري بني االأحزاب 

والتنظيمات ال�صيا�صية، حيث مت التوقيع موؤخرًا 

على املح�صر امل�صرتك بني املوؤمتر ال�صعبي العام 

واأح��زاب اللقاء امل�صرتك املعار�صة املمثلة يف 

الربملان لتنفيذ اتفاق فرباير وت�صكيل جلنة التهيئة 

واالإعداد حلوار وطني �صامل

[ على ذك��رك��م الت��ف��اق 17 ي���ل��ي���.. كيف تنظرون 

للجه�د الراهنة باجتاه بل�رته؟

- ميثل االتفاق بداية انفراج يف امل�صهد ال�صيا�صي 

الوطني باجتاه حوار وطني �صامل جاد وم�صوؤول 

حول خمتلف الق�صايا واملو�صوعات ذات ال�صلة 

ل��ن��ظ��ام  وا الت�صريعية  ال�صلطة  ن��ظ��ام  بتطوير 

الدميقراطي واالنتخابي ونظام ال�صلطة املحلية، 

وحدد م�صمون املح�صر اآلية لتنفيذ اتفاق فرباير 

وباركت القوى ال�صيا�صية هذا االجن��از، وبالتايل 

�صتكون من مهام جلنة التهيئة واالإع��داد للحوار 

الوطني ال�صامل التي مت ت�صكيلها م��وؤخ��رًا وفقاً 

مل�صمون املح�صر امل�صرتك واآلية تنفيذه.

[ اإىل اأي مدى يعطي االتفاق للمجتمع امل��دين دورًا 

يف احل�ار؟

- اتفاق فرباير خالل الفرتة القليلة القادمة، �صيتم 

على �صوء ذلك حتديد املعاير مل�صاركة منظمات 

املجتمع املدين الفاعلة يف هذا احلوار وفقاً ملا تتطلبه 

امل�صلحة الوطنية العليا واإجناح احلوار ليخرج 

بنتائج اإيجابية وجناحات كبرة تلبي تطلعات 

واأماين �صعبنا اليمني وتعرب عن اإرادته يف التغير 

والتطوير والتحديث املن�صود واإح��داث حتوالت 

نوعية يف م�صار تطوير نظام ال�صلطة الت�صريعية 

والنظام الدميقراطي واالنتخابي ونظام ال�صلطة 

املحلية ولهذا فاإن م�صاألة تفعيل منظمات املجتمع 

املدين يتوقف على اأع�صائها وتفاعلهم معها الأداء 

دوره���ا ووظائفها بنجاح، وال���ص��ك اأن م�صاركة 

املنظمات الفاعلة يف احلوار الوطني ال�صامل �صتكون 

اإيجابية من خالل تقدميها لروؤى واأفكار قيمة ت�صب 

يف اإجن��اح هذا احل��وار، ويف هذا االإط��ار فاملوؤمتر 

ال�صعبي العام يدعم هذه املنظمات ويوؤيد اإ�صراكها 

ومتثيلها يف احلوار الوطني ال�صامل.

وفق طبيعتها
[ ه��ل يتطلب م��ن املجتمع امل��دين اأج��ن��دة حم��ددة يف 

احل�ار ال�طني؟

- املنظمات لي�صت ملزمة باأجندة حمددة اإال اأنها 

�صتعطي االأولوية يف م�صاركتها لتبني ق�صايا ت�صب 

يف حتقيق املزيد من التطور واالزده��ار والفاعلية 

للمجتمع املدين، ولن تكون بعيدة عن اأجواء احلوار 

ف�صتقدم روؤاها ومواقفها حيال اأي مو�صوعات اأو 

ق�صايا وطنية �صيتم احلوار حولها وفق ما ت�صمح 

به طبيعة الوظائف وال�صمات واخل�صائ�س ملنظمات 

املجتمع املدين، ورمبا من ال�صعوبة اأن تتفق هذه 

املنظمات بكل ت�صنيفاتها وتعدد اأن�صطتها وجماالت 

عملها على اأجندة حمددة لطرحها يف احلوار.

 [ عدم اال�صتطاعة هذه نتاجاً الرتباطات حزبية؟

- قد يكون ذلك واحد من االأ�صباب لكننا نتمنى 

اأن تعي اأهمية اأية م�صاركة لها يف احلوار مبا يخدم 

ق�صايا املجتمع امل���دين وال تعرب م��ن خ��الل هذه 

امل�صاركة عن اجتاهات �صيا�صية اأو حزبية متباينة 

فهذه من وظائف االحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية.

تجاوز الصعوبات
[ ما هي خطة دائرة منظمات املجتمع املدين بامل�ؤمتر 

ال�شعبي العام خالل الفرتة املتبقية من العام اجلاري؟

- اإن دائ��رة املنظمات اجلماهرية باملوؤمتر 

ال�صعبي العام تعمل وف��ق خطة �صنوية ت�صمل 

ج��وان��ب متعددة متعلقة برتجمة ال�صيا�صات 

والتوجيهات املبدئية والثابتة لعالقة املوؤمترت 

مع منظمات املجتمع املدين وتقدمي الدعم والرعاية 

لها وممار�صة عملها بكل ا�صتقاللية دون التدخل يف 

�صوؤونها الداخلية، وقد مت تنفيذ خطة الدائرة خالل 

االأ�صهر املا�صية منذ بداية العام 2010م بن�صبة 

70 - 80%، ون�صعى لتجاوز اأي �صعوبات لتنفيذ 

اخلطة بن�صبة %100.

تشكيل شبكات
[ م��ا ه��ي اأه����م م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين امل��رت��ق��ب 

م�شاركتها يف احل�ار ال�طني واآليات اختيارها؟

- من حيث املبداأ فاإن املوؤمتر ال�صعبي العام يدعم 

م�صاركة منظمات املجتمع املدين يف احلوار الوطني 

ال�صامل، ومن ال�صعوبة م�صاركة كل هذه االأطياف 

من منظمات املجتمع املدين لكن ميكن كما اأ�صرت ان 

تت�صكل �صبكات لهذه املنظمات تقدم كل �صبكة روؤاها 

وت�صوراتها ومواقفها يف احلوار مبا يخدم ق�صايا 

املجتمع امل��دين وال ميكن اأن اأح��دد لك املنظمات 

املرتقب م�صاركتها.

مستقلة ومحايدة
[كيف ت��ن��ظ��رون مل������ش���ع احل��ي��اد ل��دى املنظمات 

امل�شاركة يف احل�ار؟

- ال�صك قد تنتمي اع��داد من اأع�صاء املنظمات 

الأح���زاب ه��ي املعنية بتبني امل��واق��ف وال���روؤى 

ال�صيا�صية بينما منظمات املجتمع املدين من الطبيعي 

وفق القوانني النافذة اخلا�صة بها اأن تكون م�صتقلة 

وه��ذه اال�صتقاللية تفر�س عليها احليادية حيال 

املواقف وبالتايل فاإن م�صاركة املنظمات يف احلوار 

الوطني ينبغي اأن ي�صب يف خدمة ق�صايا املجتمع 

املدين واأن ال تتحول هذه املنظمات يف حال م�صاركتها 

يف احل���وار اىل مو�صوع خ��الف��ات وانق�صام هذه 

املنظمات �صيا�صياً اأو حزبياً، واإمنا تركز يف احلوار 

على حتقيق مكا�صب للمجتمع املدين ب�صكل عام وهذا 

ما نوؤيده وندعمه.[

¿ حول أجندة دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح الحوار الوطني المرتقب 
بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة وأهمية مشاركتها فيه.. باإلضافة 
إلى جولة المؤتمر الداعمة للمجتمع المدني، كانا محورا لقائنا هذا مع القيادي 
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[ باركت منظمات املجتمع امل��دين ومن خالل جمل�س عام 

تن�صيقها االتفاق الذي مت التوقيع عليه قبل عدة اأيام بني املوؤمتر 

ال�صعبي العام واأحزاب اللقاء امل�صرتك )املعار�صة(.

ويف بينان لها ح�صلت »امليثاق« على ن�صخة منه قالت: اإن 

منظمات املجتمع امل��دين ومن منطلق طبيعة دوره��ا املهني 

اخلا�س اأواًل والوطني العام ثانياً وتعبرًا عن االأغلبية 

ال�صامتة يف املجتمع وجت�صيدًا للراأي العام املتعلق بالهموم 

الكربى للوطن واملواطن توؤكد على تاأييدها ومباركتها لالتفاق، 

كما تدعو اىل احرتام الدور الوطني ملنظمات املجتمع املدين 

وتعزيزه.

واأ�صار البيان اىل اأن التجربة الن�صالية التي امتلكتها منظمات 

املجتمع املدين حتتم عليها يف هذه املرحلة التاريخية اال�صطالع 

بدورها الفاعل واملوؤثر وذلك من اأجل تعزيز فر�س اال�صتقرار 

والتنمية وال�صلم االجتماعي.[

منظمات املجتمع املدني تبارك االتفاق بني املؤتمر واملشرتك

ال سيادة لنسب وال ملال، وال لفرد وال لطائفة أو شلة 

من الناس ولكن املواطنني جميعًا بنية واحدة..

أحمد محمد  الزهريي

أحمد عبداهلل الصويف

أحمد هادي العولقي

علي محمد خودم
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عبدالعزيز أحمد البكري

فرسان 
الحوار

خطة املؤتمر داعمة 
للمجتمع املدني 
ومستوعبة ملتطلباته

نرتقب مشاركة عدد من 
املنظمات يف الحوار

االستقاللية واملهنية 
عامالن مهمان لحوار 

املنظمات

أكدت على أهمية الحوار وإجراء االنتخابات يف موعدها

قيادات مدنية: املطلوب من الحوار االنتصار لقضايا 
األمن والتنمية والبناء املؤسسي

¿ ما هي النقاط التي يجب أن تتفق حولها كافة المنظمات المدنية وتطرحها باسم الجميع؟ وكذا كيف يمكن لها من خالل 
حوارها الداخلي تقديم سلوك مهني يعود بالنفع على البلد ويسهم أيضًا في إنجاح الحوار ويقدم هذه النقابات والمنظمات 

بالشكل الالئق والفاعل؟
ثم هل هذه المنظمات بحاجة الى حوار فيما بينها أواًل لكي يصل صوتها؟

حول هذه النقاط والتساؤالت المهمة والملحة وغيرها أجرينا هذه اللقاءات.. وإلى الخالصة:

[ بداية اعتربت رمزية االإرياين رئي�س احتاد ن�صاء 

اليمن باأن منظمات املجتمع لي�صت بحاجة اىل حوار 

فيما بينها كي ي�صل �صوتها ، الأنها دائماً تعرب عن 

نف�صها.

وقالت: ولكن وجدت �صرورة حتمية لوجود طرف 

ثاٍن بني االحزاب باعتبار االأحزاب ال�صيا�صية كتلة بحد 

ذاتها، ومنظمات املجتمع املدين وجدت يف هذه احلالة 

كطرف ثاٍن بحيث تكون هذه املنظمات كرقيب فاعل 

وموؤثر يف احلوار مبعنى اأن هذه املنظمات �صتكون 

كحكم عادل وحمايد للجميع.. وباعتبار املنظمات 

هي التي تلتقي بكل الفئات ال�صعبية وكل ال�صرائح 

االجتماعية واملجتمع املدين فاإنها تتطلع الو�صول اىل 

املناطق النائية واىل كل املفكرين واملثقفني واالأميني 

اي�صاً.. من هذا املنطلق ميكن القول: اإن املجتمع املدين 

لديه روؤية كاملة للطريقة االمثل يف اإخراج اليمن من 

هذا املاأزق.

واأ�صافت االإرياين: �صتناق�س املنظمات كيف ميكن 

اأن يكون احلوار ايجابياً وبناًء من اأجل اليمن لي�س 

اإال.. املجتمع املدين ال�صك �صي�صع م�صلحة اليمن فوق 

كل اعتبار.

موؤكدة اىل اأن اأهم ق�صية �صتطرح منظمات املجتمع 

املدين يف احلوار الوطني هي االمن واال�صتقرار، فهذه 

الق�صية  �صتجمع عليها كل منظمات املجتمع املدين.

ال تأجيل لالنتخابات
اأما النقطة الثانية من حيث االأهمية والتي �صتطرح 

يف احلوار يف اإطار املنظمات، فهي حول االنتخابات 

القادمة يف 2011م وال ميكن اأن يكون هناك تاأجيل،  

-ح�صب و�صفها - راأي كل ممثلي وقيادات املجتمع 

امل��دين، الأن تاأخر االنتخابات يعني وج��ود انفالت 

دميقراطي.

وقالت: �صنطرح بقوة على اأن يكون اجلميع متفقني 

باأن االختالفات ال�صيا�صية واحلزبية التي تاأتي على 

ح�صاب الوطن مرفو�صة.

استقاللية
[ وي�صيف النقابي اال���ص��ت��اذ حممد ب��ن نا�صر 

العولقي - ع�صو االأم��ان��ة ال��ع��ام الحت��اد االأدب���اء 

والكّتاب اليمنيني: ق�صية اأخرى يرى اأنها من االأهمية 

مبكان تتمثل يف �صرورة اأن تطرح يف احلوار اخلا�س 

مبنظمات املجتمع املدين فيما بينها وهي م�صاألة تثبيت 

ا�صتقالليتها، بحيث تكون هذه املنظمات م�صتقلة وغر 

منحازة.

ونوه العولقي اإىل اأن هناك الكثر من املنظمات غر 

الفاعلة،و هذه اأواًل بحاجة اىل غربلة.. موؤكدًا االعتماد 

على املنظمات اجلماهرية الفاعلة ومن ثم احلوار 

فيما بينها يف مثل هكذا موقف.

أجندة
من جانبه ت�صاءل اأمني عام نقابة هيئة التدري�س 

بجامعتي �صنعاء وعمران الدكتور حممد الظاهري: 

هل منظمات املجتمع امل��دين تبدو وكاأنها ال متتلك 

اأجندة منف�صلة عن اأجندة االح��زاب ال�صيا�صية.. 

مردفاً: ال اأعتقد ذلك الأن منظمات املجتمع املدين 

منظمات حديثة تعرتف باالآخر وتتحاور معه ومن 

�صروطها اأن تكون م�صتقلة .. 

موؤكدًا اأنه على هذه املنظمات دور كبر يتمثل يف 

�صعيها الإيجاد الدولة احلديثة دولة املوؤ�ص�صات، وهذا 

دورها يف احلوار ويف غره.

م�صرًا اإىل اأنه مع فكرة حوار م�صبق بني خمتلف 

منظمات املجتمع املدين امل�صاركة يف احلوار الوطني، 

بحيث يكون هذا احلوار راقياً ي�صتند لروؤية وا�صحة 

فيما بينها.

وقال: اإن اأهم النقاط التي ميكن للحوار الوقوف 

اأمامها هي على وجود موؤ�ص�صات حديثة ذات فاعلية 

، الرتكيز على حكم املوؤ�ص�صات، ووجود ا�صتقاللية 

لها مبا فيها موؤ�ص�صات املجتمع املدين، وتطوير النظام 

ال�صيا�صي اليمني والرتكيز على كيفية نقل مواد 

الد�صتور من نظرية اىل تطبيق وواقع.

وك��ذا الف�صل ب��ني ال�صلطات ال��ث��الث الق�صائية 

والت�صريعية والتنفيذية، الأن ذلك - كما قال - ينعك�س 

ايجاباً على موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

من جانبه متنى ح�صان عبدالغني رئي�س نقابة 

املهند�صني على اأن يتم االأخ��ذ بتجربة نقابته حيث 

عملت مثاًل يحتذى به عن املنظمات بت�صكيل اللجنة 

التح�صرية لالإعداد للموؤمتر االنتخابي كانت اللجنة 

التح�صرية من جميع االأطياف ال�صيا�صية، وقد عملنا 

بروح الفريق الواحد وبالتايل �صارت االنتخابات 

ناجحة وباركتها كل القوى ال�صيا�صية، وعندما 

انتخبنا �صرنا نعمل بروح الفريق الواحد.. وال منثل 

حزباً بعينه، وقد التقت حولنا كل اجلهات االخرى.

و�صدد الدكتور ح�صان على �صرورة جلو�س كافة 

منظمات املجتمع امل��دين الفاعلة مع بع�صها وعمل 

مائدة م�صتديرة يتفقون من خاللها فيما بينهم حول ما 

الذي يريدونه من احلوار واخلروج بروؤية وا�صحة 

وم�صرتكة للفرقاء ال�صيا�صيني.[

لقاءات: عبدالكريم المدي
رشاد أحمد العامري

كيف نحب الوطن؟
¿ وطننا هو ملك ألبنائه، وهم كلهم شركاء فيه، 
ينعمون بخيراته ويصيب كل واحد منهم األذى فيما لو 
أصابه أذى ال قدر اهلل، وكل واحد منهم حارس ألمنه، 
صائن لمكتسباته ، إن الوطن هو الحضن األول، وعش 
الذكريات ومن كمال اإلنسان أن يحب وطنه، وأنصع 
دليل على ذلك حبه- صلى اهلل عليه وسلم- لمكة 
المكرمة، وقوله لها: »ما أطيبك من بلد وأحبك إليّ، 

ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك«. 

واحلب ال�صادق: عاطفة يف اجلنان، وتعبر بالل�صان، وعمل يظهر للعيان، ومن 

ثماره ن�صر االأمان و�صد البنيان، وخدمة العمران، وحتقيق هذا احلب - باأركانه 

- من اأوجب واجباتنا جميعاً، فلنجتهد يف حتقيقه يف اأ�صمى �صوره واأبهاها. 

اإن ما قاله النا�س يف اأوطانهم، على اختالف األ�صنتهم واألوانهم، �صعرًا ونرثًا 

ال ميكن ح�صره وت�صجيله، وقد وقعت على ر�صالة لطيفة الأديب العربية الكبر 

اجلاحظ عنوانها: »احلنني اإىل االأوطان« جمع فيها نفائ�س و�صوارد وحكماً، 

منها قولهم: 

- حرمة بلدك عليك كحرمة اأبويك، الأن غذاءك منهما واأنت جنني، وغذاءهما منه. 

- وقولهم: ع�صرك يف دارك اأعز لك من ي�صرك يف غربتك. 

- وقول ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما: لو قنع النا�س باأرزاقهم قناعتهم باأوطانهم 

ما ا�صتكى عبٌد ال��رزق، وترى االأع��راب حتن اإىل البلد اجلدب، واملحل القفر، 

واحلجر ال�صلد، وت�صتوخم الريف. ولذلك قال اأطباء االأقدمني: يداوى كل عليل 

بعقاقر اأر�صه. وقالوا: يرتاوح العليل بن�صيم اأر�صه كما ترتوح االأر�س اجلدبة 

ببلل القطر! 

وميكن غر�س حب الوطن من خالل موؤ�ص�صات الرتبية التي عليها اأن تعمل على 

تعريف النا�صئة وال�صباب اأن بالدهم مهد العروبة وحا�صنة احل�صارات، واأن 

لها منزلة خا�صة يف عيون كل العرب.

وتعريفهم اأي�صاً مبوؤ�ص�صات بلدهم وتنظيماته احل�صارية، واأن هذه مل تاأت حم�س 

م�صادفة، بل ثمرة عمل دوؤوب، وكفاح مرير، ومن ثم فواجب على املواطنني من دون 

ا�صتثناء احرتامها ومراعاتها، وبالتايل غر�س حب العمل يف نفو�صهم.

اإ�صافة اإىل تنمية قيم االأخ��وة، والتفاهم، والتعاون التي يجب اأن ت�صود 

املواطنني والنا�س اأجمعني.

اإن من واجب املوؤ�ص�صات املختلفة، ومن واجب االأفراد على حد �صواء: العمل 

على اإعداد املواطن ال�صالح الذي يعرف حق اأويل االأمر عليه، وحق وطنه عليه، 

ويدرك اأن هذا الوطن بقدر ما ي�صعه ي�صع اإخوانه فيه، واأن لهوؤالء حقوقاً، اأقواها 

حق القرابة القريبة، وحق اأويل االأرحام، ثم هي تتدرج حتى ت�صل اإىل حقوق 

�صيوف الوطن من امل�صتاأمنني والذميني، وبني اأعلى درجاتها واأدناها درجات 

متعددة: للجران، والزمالء، واالأ�صدقاء، وغرهم من النا�س جميعاً. 

< اإن املحب ال�صادق يبذل جهده يف اإر�صاء من يحب اأو العناية مبا يحب..
وعلينا اأن نتفاءل فالنجاح يدفع اإىل النجاح، ولنفتح �صدورنا للحوار فلي�س 

�صيء اأجنع حلل امل�صكالت و�صنع الرقي والنهو�س بالوطن من اجتماع العقول، 

ولنحاول - كل منا يف موقعه - اأن نلتم�س يف احلا�صر عنا�صر قوة فننميها، 

ومواطن جناح فن�صيد بها .

اإننا جميعاً مدعوون اإىل اأن نربهن على حبنا وانتمائنا لهذا الوطن بالعمل 

االإيجابي ونبذ االأنانية، والتحرك على علم وب�صرة والتحاور على حب، والعمل 

على تعاون، والثقة باأن اهلل الرحمن الرحيم ال ي�صيع اأجر من اأح�صن عماًل: )وقل 

اعملوا ف�صرى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون(. [

Emil: rashadgio@yahoo.com

يف اجتماع عُقد بجنيفأول نقابة للربيد واالتصاالت.. خدمة الوطن ومنتسبيها يف مقدمة أولوياتها

»اليانا دينوا« تشيد بجهود اليمن 
يف تسهيل عمل املنظمات [ اأق���ي���م ي���وم اخل��م��ي�����س ال��ف��ائ��ت 

املوؤمتر االأول للنقابة العامة للربيد 

واالت�������ص���االت، وق���د مت يف امل��وؤمت��ر 

انتخاب اأول قيادة لهذه النقابة النا�صئة 

واملنبثقة من نقابة النقل واملوا�صالت، 

حيث فاز )15( �صخ�صاً هم:

- �صامي يحيى �صبيل رئي�صاً.

- حممد اأحمد امل�صعل نائباً اأول.

- عفيف �صعيد حممد نائباً ثاٍن.

- هاين عبدربه قطيان اأميناً عاماً.

م��ي��ن��اً عاماً  اأ الطايفي  ا�صماعيل   -

م�صاعدًا.

- حممد حممد امل��ه��دي اأميناً عاماً 

م�صاعدًا.

- مازن قائد ال�صرميي رئي�صاً للدائرة 

املالية

- زيد حممد الغيثي رئي�صاً للثقافة 

واالإعالم.

- قا�صم علي من�صر ع�صو املكتب 

التنفيذي.

- ه���اين حم��م��د ع��ل��ي ع�صو املكتب 

التنفيذي

- حممد داغ��م نعمان ع�صو املكتب 

التنفيذي.

- خالد عبدالعزيز ال��ع��ذري ع�صو 

املكتب التنفيذي.

- م���اج���دة ر����ص���اد ع�����ص��و املكتب 

التنفيذي.

- اأح���م���د ال���ع���زاين ع�����ص��و املكتب 

التنفيذي.

- يحيى اأحمد ال�صربي ع�صو املكتب 

التنفيذي.

ويف ت�صريح ل��ه مع»امليثاق« بعد 

ف��وزه رئي�صاً للنقابة العامة للربيد 

واملوا�صالت اأكد �صامي �صبيل رئي�س 

النقابة باأن توجههم يف املرحلة القادمة 

�صين�صب على ا�صتكمال البنية التحتية 

للنقابة وتفعيل دورها النقابي يف خمتلف 

االأوج��ه �صواء فيما يتعلق با�صتكمال 

مكت�صبات العمال واحلفاظ على حقوقهم 

اأو حت�صني م�صتوى العمل، انطالقاً من 

كون النقابة �صريكاً فاعاًل يف االإدارة، 

وذلك �صمن عالقة االحرتام املتبادل، اأو 

على امل�صتوى الوطني مبا يعود بالنفع 

على الوطن يف جانب الربيد واالت�صاالت 

ك��ون ه��ذه اخل��دم��ة م��ن اأه��م اخلدمات 

واأكرثها عالقة ومالم�صة للمواطنني 

وم�صلحة الوطن اي�صاً.[

[  اأ�صادت املديرة ال�صابقة ملكتب 

ون  ال�صوؤ لتن�صيق  االأمم  املتحدة 

االن�صانية يف اليمن )األيان دينوا( 

بجهود احلكومة اليمنية يف ت�صهيل 

مهام املنظمات الدولية والوطنية 

للو�صول اىل ال��ع��دي��د م��ن مناطق 

مديريات حمافظة �صعدة لتقدمي 

امل�صاعدات.

ج��اء ذل��ك يف االجتماع ال��ذي عقد 

يوم اجلمعة الفائت بجنيف بدعوة 

من مكتب االأمم املتحدة.

وكان مندوب اليمن الدائم يف جنيف 

الدكتور اإبراهيم العدويف قد اأكد يف 

االجتماع اأن اليمن تعمل مع كثر من 

الدول ال�صقيقة وال�صديقة من خالل 

جمموعة اأ�صدقاء اليمن.

اأعباء  ن اليمن تتحمل  اأ م�صرًا اىل 

م��واج��ه��ة اأك���رث م��ن 850 األ���ف الج��ئ 

�صومايل، داعياً املجتمع ال��دويل تقدمي 

الدعم لليمن ملواجهة هذا التحدي.[

املؤتمر الدولي لرابطة العالم اإلسالمي 
ينطلق يف مكة بمشاركة بالدنا

[ انطلقت ي��وم اأم�����س االأح���د يف مكة 

املكرمة باململكة العربية ال�صعودية 

فعاليات املوؤمتر الدويل لرابطة العامل 

اال�صالمي الذي ي�صتمر من 1 - 3 من 

هذا ال�صهر.

وقد اأو�صح القا�صي حمود الهتار 

رئي�س وفد بالدنا امل�صارك يف املوؤمتر 

اأن املوؤمتر �صيتناول املوا�صيع املتعلقة 

بتقييم وتعزيز دور الرابطة.

تتفق يف روؤاه��ا مع اململكة العربية ال�صعودية وذل��ك حول  م�صرًا اىل اأن بالدنا 

حتقيق اأهداف الرابطة.[

اإلرياني: على املجتمع املدني أن 
يكون رقيبًا وحكمًا فاعاًل للحوار
العولقي: املنظمات مطالبة أواًل 

بتأكيد استقالليتها وعدم انحيازها
الظاهري: التقيد باألجندة الوطنية سبب 

رئيسي يف مشاركة فاعلة يف الحوار
حسان: علينا العمل بروح الفريق الواحد 

بعيدًا عن الحسابات الحزبية


