
املؤتمريون يشددون على مواجهة اإلرهاب وإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها

مؤتمر حضرموت: اإلرهابيون يسيئون لإلسالم ويجب التصدي لهم
ياسر الرضي

¿  اأكد حمافظ ح�شرموت �شامل اأحمد اخلنب�شي 
اأنه �شيتم ربط �شاحل ووادي ح�شرموت ب�شبكة 

كهربائية واح��دة يف امل�شتقبل من خالل املحطة 

الغازية التي يجري العمل لإقامتها يف املحافظة.. 

ج��اء ذل��ك يف الأم�شية الرم�شانية التي اأقامها 

فرع املوؤمتر ال�شعبي العام ب�شاحل ح�شرموت 

الأربعاء املا�شي مبنا�شبة مرور ثمانية وع�شرين 

عاماً على تاأ�شي�س املوؤمتر.

م�شريًا اإىل اأنه �شيتم توفري خم�شني ميجا وات 

من التيار الكهربائى وذلك عرب �شرائها من القطاع 

اخلا�س اإىل حني اإ�شالح حمطة الريان.

كما اأ�شاد املحافظ يف الأم�شية الرم�شانية- التي 

ح�شرها وكيل مديريات ال�شاحل عو�س عبداهلل 

حامت والهيئة الإدارية للمجل�س املحلي وقيادة 

فرع املوؤمتر ال�شعبي العام باملحافظة وروؤ�شاء 

م��ن��اء عموم املديريات  الهيئات التنفيذية واأ

واأع�شاء اللجنة الدائمة الأ�شا�شية واملحلية 

ومديرو عموم ب�شاحل ح�شرموت- اأ�شاد بدور 

اجل��ه��ات املخت�شة بتوفري امل���واد التموينية 

للمواطنني خالل �شهر رم�شان املبارك وما بعد 

العيد، مو�شحاً اأنه التقى بتجار املحافظة الذين 

اأكدوا اأنهم ملتزمون بالقرارات احلكومية فيما 

يتعلق باأ�شعار املواد الأ�شا�شية، �شاكرًا مكتب 

وزارة ال�شناعة والتجارة على اجلهود املبذولة 

�شا�شية و�شمان  �شعار ال�شلع الأ اأ يف مراقبة 

ىل امل�شتهلك ب�شعر معقول، و�شدد  اإ و�شولها 

املحافظ على �شرورة حماربة الفكر املتطرف 

ومواجهة الإرهابيني والذين يقرتفون جرائم 

تلحق اأ�شرارًا بالوطن  واملواطن وت�شوه �شورة 

الإ�شالم وامل�شلمني.

اإىل ذلك التقى حمافظ ح�شرموت- بح�شور 

وكيل املحافظة ل�شئون مديريات ال�شاحل عو�س 

عبداهلل حامت- بالهيئة الإدارية للمجل�س املحلي 

وقيادة فرع املوؤمتر ال�شعبي العام باملحافظة 

وق��ي��ادات ف��روع امل��وؤمت��ر باملديريات وروؤ���ش��اء 

م��ن��اء عموم املديريات  الهيئات التنفيذية واأ

واأع�شاء اللجنة الدائمة الأ�شا�شية واملحلية 

ومديري عموم مكاتب ال��وزارات وال�شخ�شيات 

الجتماعية ب�شاحل ح�شرموت، ومت �شرح موقف 

املوؤمتر من احل��وار الوطني مع اأح��زاب اللقاء 

امل�شرتك، مو�شحاً اأن املوؤمتر ي�شري يف الإجراءات 

التنظيمية بح�شب اتفاق ال�شابع ع�شر من يوليو 

مع امل�شرتك.

موؤكدًا على ا�شتقرار احلالة الأمنية يف املحافظة 

والتي يرجع الف�شل فيها اإىل يقظة قوات الأمن 

ووعي مواطني املحافظة يف احلفاظ على ال�شلم 

العام.

من جانبه اأو�شح وكيل املحافظة عو�س عبداهلل 

حامت اأن احلوار بني املوؤمتر وامل�شرتك لي�س بدياًل 

عن املوؤ�ش�شات النتخابية القائمة، منبهاً اإىل اأهمية 

مواجهة اأعمال املتطرفني والت�شدي لهم مب�شوؤولية 

وطنية.۹

يف أمسيات رمضانية لفروع املؤتمر يف املحافظات:
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محافظ البيضاء:
 يجب أن يواجه 

املخربون بيقظة شعبية
¿  اأك��د الخ حممد نا�شر العامري- حمافظ 
البي�شاء ع�شو اللجنة الدائمة- اأن العمال 

التخريبية التي تقوم بها العنا�شر اخلارجة على 

النظام والقانون لن حتقق اأهدافها، حيث تواجه 

بيقظة �شعبية عارمة تدرك متاماً فظاعة الهداف 

واملاآرب التي ي�شعى اإليها املخربون لالإ�شرار باأمن 

وا�شتقرار الوطن.

 وقال يف كلمته يف الجتماع املو�شع الذي عقده 

ال�شبت املا�شي: ان م�شئوليتنا الوطنية اليوم 

اأكرب واأعظم لال�شطفاف والتوحد يف مواجهة كل 

هذه التحديات وان يوظف اجلميع كل الإمكانات 

والقدرات يف مواجهة تلك العنا�شر التي ل تخدم 

�شوى اأعداء الوطن ول ت�شعى اإل اىل النيل من اأمنه 

وا�شتقراره واإجنازاته يف التنمية والدميقراطية.

ه��ذا وق��د وق��ف الج��ت��م��اع اأم���ام ال��ع��دي��د من 

املو�شوعات حيث ا�شتعر�س وناق�س اآلية التوزيع 

املعتمدة من قبل املحافظة للمواد الغذائية على 

احلالت امل�شتحقة يف اإطار خطة �شاملة ت�شمن 

اإي�شال امل�شاعدات ملختلف الأط��ر اجلغرافية 

للدوائر واملديريات باملحافظة.

 وقد ح�شر الأم�شية الخ��وة الدكتور حممد 

ع��ب��دال��ويل ال�����ش��م��اوي- رئ��ي�����س ف���رع امل��وؤمت��ر 

باملحافظة، والخ نا�شر اخل�شر ح�شني ال�شوادي- 

المني العام للمجل�س املحلي، وح�شني الر�شا�س- 

وكيل املحافظة، ومعاذ كر�س- ممثل موؤ�ش�شة 

ال�شالح، والعديد من الفعاليات املوؤمترية يف اإطار 

املحافظة واملديريات والدوائر.۹

مؤتمر تعز يدعو املواطنني الوقوف إىل جانب 
األجهزة األمنية لتجفيف بؤر اإلرهاب

¿ تنفيذًا لربنامج الن�ضاط التنظيمي للأم�ضيات الرم�ضانية 
التي ينفذها فرع املوؤمتر مبحافظة تعز من خالل عملية 

النزول امليداين لقيادة فرع املوؤمتر باملحافظة اىل الدوائر 

واملديريات باملحافظة بهدف اإحياء الم�شيات الرم�شانية 

وتعزيز اآلية الت�شال والتوا�شل التنظيمي بني خمتلف 

التكوينات التنظيمية والوقوف على جممل الق�شايا والهموم 

والتحديات التي يواجهها الوطن وغريها من الق�شايا 

التنظيمية اأقام الفرع اأم�شيات رم�شانية يف مديريات جبل 

حب�شي وماوية واملوا�شط وحيفان و�شط ح�شور فاعل 

ملختلف القيادات التنظيمية من املديريات امل�شار اليها 

والتي �شمت قيادات الهيئة التنفيذية باملديريات وقيادات 

فروع املوؤمتر واأع�شاء املجال�س املحلية وعدد من امل�شائخ 

والأعيان وال�شخ�شيات الجتماعية والقيادات الرتبوية 

وقيادات املراكز التنظيمية.

ويف الم�شيات األقيت الكلمات من قبل القيادات التنفيذية 

والتنظيمية ووقفت يف جمملها على التحديات التي تواجه 

الوطن وكذلك الوقوف على هموم وق�شايا املواطنني، 

و�شددت على ب��ذل اجلهود والتكاتف واللتفاف ور�س 

ال�شفوف ملواجهة التحديات ك��واج��ب ديني ووطني 

وتوعية املواطنني ملواجهة تلك التحديات وعدم الجنرار 

وراء كل املحاولت التي يحاول البع�س من خاللها اإيجاد 

حالة من الفو�شى وعدم ال�شتقرار ورف�س ما تقوم به من 

ممار�شات واأعمال حمرمة د�شتورياً وقانونياً، بالإ�شافة اىل 

الوقوف �شفاً واحدًا اىل جانب الجهزة المنية لتجفيف 

بوؤر الرهاب وا�شتئ�شال هذه الآفة التي اأ�شرت بالوطن 

يف خمتلف املجالت..

يف حني هناأ احلا�شرون قيادات وقواعد املوؤمتر بالذكرى 

الثامنة والع�شرين لتاأ�شي�س املوؤمتر مثمنني مثل هذه 

اللقاءات والن�شطة التنظيمية ملا متثله من فر�شة لطرح 

جممل الهموم واملعاناة ومناق�شة كافة الق�شايا ملا من �شاأنه 

اال�ضهام مبعاجلتها وتفعيل الن�ضاط التنظيمي على كافة 

الأطر التنظيمية. ۹

أبناء الضالع يدينون أعمال اإلرهاب والتخريب
محمد الشعيبي

¿ تتوا�شل الأم�شيات الرم�شانية ملديريات 
حمافظة ال�شالع يف مناق�شة الق�شايا الوطنية 

امللحة ومعاجلة امل�شاكل التي تهم اأبناء 

املحافظة.. وبهذا اخل�شو�س دان اأبناء 

مديريات احل�شني وج��ح��اف وال�شعيب 

ودم��ت وجنب واحل�شاء يف تلك الأم�شيات 

كل اأعمال الفو�شى والتخريب والإرهاب.. 

اجلدير بالذكر اأن تلك الأم�شيات �شهدت 

ت��واف��د ح�شود كبرية م��ن اأبنائها والتي 

تراأ�شها اللواء علي قا�شم طالب حمافظ 

املحافظة وح�شرها اأع�شاء املجال�س املحلية 

والوكالء ومديرو عموم املديريات واملكاتب 

التنفيذية..

الشفافية والوضوح
۹ الأم�شيات اعتمدت على ال�شفافية  يف 
تناول ق�شايا املواطنني كما مت فتح باب 

امل�شاركة لكافة املواطنني وال�شتماع اإليهم 

وال��رد عليهم من قبل امل�شوؤولني ثم اتخاذ 

القرارات ب�شاأن بع�س الق�شايا بعد عملية 

مواجهات �شادقة وم�شوؤولة بني املواطنني 

وامل�شوؤولني املعنيني..

ويف الأم�شيات اجمع احل�شور على اإدانة 

كافة اأعمال العنف والفو�شى والتطرف 

والإره��اب �شواًء على م�شتوى الوطن اأو 

على م�شتوى املحافظة واملديريات وبهذا 

اخل�شو�س طالب اأبناء ال�شالع بالت�شدي 

لكل تلك الأع��م��ال التخريبية واأن تقوم 

اجلهات املخت�شة واملواطنون مبواجهة 

اأعمال الفو�شى والتخريب.

موؤكدين على اأن تلك الأعمال تلحق ال�شرر 

باملحافظة واملديريات واأبنائها وه��ذا ما 

حدث فعاًل حيث ي�شكو اأ�شحاب املن�شاآت 

اخلا�شة يف مدينة ال�شالع وغريها من تدٍن 

كبري يف دخلهم اليومي وذلك ب�شبب اأعمال 

قطع الطرقات والتخريب والعتداء على 

املمتلكات العامة واخلا�شة اإ�شافة اإىل عرقلة 

التنمية والبناء كما مت مناق�شة العديد من 

الق�شايا التي تهم اأبناء املديريات يف كافة 

املجالت وذلك على النحو التايل:

مديرية جحاف
طالب اأبناء املديرية با�شتكمال م�شروع 

املياه وطريق ال�شالع جحاف، وزيادة عدد 

احلواجز املائية واحلفاظ على املدرجات 

الزراعية ومراقبة الوحدات ال�شحية.. 

يذكر اأن تكلفة طريق ال�شالع جحاف مليار 

و�شتون مليون ريال.

مديرية الحصني
نق�س املعلمني يف املدار�س وا�شتغاثة لوقف 

احلفر الع�شوائي لالآبار ومعاجلة �شعف 

الكهرباء واإجناز طريق جبل حرير.

مديرية دمت
�شكوى من طفح املجاري وتراكم القمامة 

وت�شاوؤل عن م�شري م�شروع املياه، وحتميل 

وامل��دي��ري��ة   باملحافظة  املحلي  املجل�س 

»م�����ش��رتك« م�شوؤولية الرت��ق��اء بو�شع 

املديرية كونها من اأهم املديريات ال�شياحية 

على م�شتوى الوطن.

مديرية جنب
انتقادات لأداء الكهرباء وم�شروع املياه 

ومنا�شدة لتفعيل مقاولت الطرق و�شكوى 

من و�شع امل��ج��اري وم��ا تتعر�س له اآث��ار 

الدولة الطاهرية من اعتداءات.

مديرية الحشاء
العمومية  الكهرباء  ا�شتكمال م�شروع 

وطريق احل�شاء بال�شالع وتوفري املياه 

ملدينة �شوران ومعاجلة ا�شرار ال�شيول 

وزيادة احلواجز املائية.

مديرية الشعيب
اجناز م�شروع مياه ال�شعيب »وادي بناء« 

الذي بداأ تنفيذه وطريق ال�شعيب وطريق 

ال�شعيب ج��نب وت��وف��ري اأر�شية للمجمع 

احلكومي ومقلب للقمامة واأر�شية للملعب 

الريا�شي ومعاجلة ا�شرار ال�شيول يف بع�س 

القرى وا�شتكمال كل ق�شايا الثاأر.

نتائج األمسيات
املحلي  املجل�س  ن  اأ للجميع  ات�شح   -

باملحافظة واملديريات والتي ي�شيطر عليها 

امل�شرتك ل يقومون بواجباتهم بح�شب 

اللوائح وق��ان��ون ال�شلطة املحلية وب��دل 

من اأن يخدموا اأبناء املديريات ان�شغلوا 

بق�شايا فرعية واأ�شاعوا احتياجات وق�شايا 

التنمية.

- احل�شور الكبري من اأبناء املديريات اإىل 

الأم�شيات وبرغم حماولت بع�س العنا�شر 

النف�شالية منعهم من الو�شول اإىل تلك 

الأم�شيات واجماع كافة املواطنني على 

الت�شدي لكافة الأعمال التي ت�شر مب�شلحة 

املحافظة وت�شيئ ل�شمعة اأبنائها الأبطال.

هذا وقد �شدد الأخ حمافظ املحافظة يف تلك 

الأم�شيات على متابعة الق�شايا والنزول 

امل��ي��داين حللها.. وطالب اأع�شاء الهيئة 

الإدارية واأع�شاء املجال�س املحلية ومديري 

املكاتب التنفيذية اأن يكونوا عند ح�شن ظن 

املواطن والهتمام بق�شاياه.

ودعا و�شائل الإعالم اإىل نقل احلقائق عن 

حمافظة ال�شالع وك�شف العنا�شر التي 

تت�شبب يف اأعمال العنف والفو�شى ون�شر 

ثقافة احلقد والكراهية واملناطقية.

 هذا وقد اجمعت الأم�شيات على مطالبة 

احلكومة باإعطاء حمافظة ال�شالع اهتماماً 

خا�شاً ملوا�شلة البناء والتنمية يف اإطار 

تنفيذ الربنامج االنتخابي للأخ علي عبداهلل 

�شالح رئي�س اجلمهورية، كونها حمافظة 

نا�شئة.۹

املواطنون يواصلون جلسات املواجهة مع مسؤولي املديريات
املشرتك فشل يف العمل التنموي ومعالجة قضايا املواطنني

من مطالب أبناء املديريات:

استكمال  طريق جحاف 
الضالع

تحميل املشرتك بدمت مسئولية 
طفح املجاري وتدهور الخدمات

يناشد أبناء جنب وقف العبث بآثار 
الدولة الطاهرية وتالعب املقاولني
وقف الحفر العشوائي لآلبار

مؤتمريو املحويت يتعهدون بالتصدي لجرائم 
االرهابيني و املتآمرين على الوطن

املحويت- سعدعلي الحفاشي
¿ اأك��د اأع�شاء وك��وادر 

املوؤمتر ال�شعبي العام 

مب��دي��ري��ات  املحويت 

واخل���ب���ت وال���رج���م 

والطويلة رف�شهم لكل 

اع��م��ال ون�شاطات 

التمرد والتخريب 

والرت�����داد التي 

ت���ق���رتف���ه���ا ت��ل��ك��م 

اجلماعات والعنا�شر 

الآث��م��ة وال�شالة التي 

ن  لل�شيطا نف�شها  ع��ت  ب��ا

وت�شعى لعادة عجلة التاريخ 

اىل ال���وراء وتدمري منجزات 

ومكا�شب الوطن العظيمة. 

واأع����رب اع�����ش��اء وك���وادر 

امل���وؤمت���ر ال�����ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 

باملديريات امل��ذك��ورة خالل 

الم�شيات الرم�شانية املو�شعة 

التي نظمتها ف��روع املوؤمتر 

ال�شعبي العام بهذه املديريات 

وت��واىل انعقادها خالل اليام 

املا�شية عن اعتزازهم الكبري 

باملنجزات الكثرية والكبرية 

لهذا  وتتحقق  حتققت  التي 

الوطن يف جميع املجالت ومبا 

توجه به القيادة ال�شيا�شية 

احلكيمة ممثلة بفخامة الخ 

علي ع��ب��داهلل �شالح رئي�س 

اجلمهورية رئي�س امل��وؤمت��ر 

ال�شعبي ال��ع��ام م��ن امل��ه��ام 

واملبادرات العظيمة الرامية 

اىل ت��ع��زي��ز م�����ش��رية ال��ب��ن��اء 

وال��ت��ن��م��ي��ة وحت��ق��ي��ق الم��ن 

وال���ش��ت��ق��رار وال�شتتباب 

الم��ن��ي ال��ك��ام��ل وب��اجل��ه��ود 

الكبرية التي تبذل يف �شبيل 

اجناح م�شاعي احلوار الوطني 

حتت �شقف الوحدة والثوابت 

الوطنية.

امل��وؤمت��ر  ان  ىل  اإ م�شريين 

ال�شعبي �شيظل حري�شاً على 

مبداأ ال�شالم وعلى مايخدم 

م�شلحة ه��ذا الوطن ويرقى 

به اىل درجات املجد والتفوق 

والنجاح بكونه احلزب الرائد 

ال���ذي حقق للوطن ك��ل تلك 

املنجزات واملكا�شب الكثرية 

والغالية ويف مقدمتها منجز 

الوحدة.

وك���ان���ت ه���ذه الم�����ش��ي��ات 

الرم�شانية التي عقدت خالل 

الربعة الي��ام املا�شية على 

ال��ت��وايل ق��د كر�شت لتدار�س 

وا�شتعرا�س او�شاع وهموم 

ك���وادر امل��وؤمت��ر ال�شعبي يف 

املراكز واجلماعات التنظيمية، 

ح��ي��ث 

تراأ�س حمافظ املحافظة رئي�س 

متر  للموؤ ية  لتنفيذ ا لهيئة  ا

باملحافظة احمد علي حم�شن 

الم�شية الرم�شانية املو�شعة 

التي عقدت يف مديرية الرجم 

و���ش��م��ت ق���ي���ادات وك����وادر 

املوؤمتر باملديرية وم�شئويل 

ال�شلطة املحلية. 

ويف الم�شية دع��ا املحافظ 

م�شائخ ووج��ه��اء ومواطني 

مديرية الرجم اإىل الدفاع عن 

الوحدة الوطنية وحمايتها من 

النزعات والنعرات العدائية 

والناقمة والتي تواجهها من 

ال��ت��ي جتاهر  العنا�شر  تلك 

ب��ع��دائ��ه��ا ل��ل��وط��ن، وال��ذي��ن 

ن�شطت خالياهم النائمة باإثارة 

الفو�شى والأعمال التخريبية 

وافتعال اجلرائم املخلة بالأمن 

وال�شتقرار والأعمال العدائية 

احلاقدة التي ت�شتهدف قتل 

الأبرياء ورجال الأمن وقطع 

ال��ط��رق��ات وت��خ��ري��ب ونهب 

املمتلكات العامة.

وقال املحافظ : اإن عنا�شر 

ة  �شعد يف  عميلة  يبية  تخر

وجماعات من بقايا عنا�شر 

ال���ردة والنف�شال يف بع�س 

مديريات بع�س املحافظات 

اجلنوبية ال�شرقية تعمل على 

تنفيذ خمططات تاآمرية خطرية 

وخطط ا�شتعمارية واأه��داف 

كثرية الأبعاد غايتها النيل من 

اليمن املوحد وتفتيت حلمته 

وت�شتيت ق��درات��ه ومقوماته 

الكبرية .

م�������ش���ريًا اإىل ���ش��ع��ي تلك 

العنا�شر لبث واإحياء نزعات 

الأحقاد والكراهية والنعرات 

ال��ت�����ش��ط��ريي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة 

والقبلية، والطائفية والتي 

من �شاأنها ت�شعيد اخلالفات 

وال�������ش���راع���ات ال��داخ��ل��ي��ة 

ر اهلل-  وتتحول البالد- ل قدَّ

اإىل مربع للتخريب وال�شراعات 

اخلطرية كما حدث يف العراق 

وال�����ش��وم��ال و اجل��زائ��ر 

وغ����ريه����ا م����ن ال�����دول 

�شالمية  والإ العربية 

التي مازالت تعاين من 

اآثار ال�شراع وال�شياع 

واحلروب الأهلية.

واأك����د حمافظ 

امل����ح����وي����ت ان 

مثل تلك الأعمال 

وال���ن�������ش���اط���ات 

العدائية والفو�شوية 

امل��م��ق��وت��ة غ��ري مقبولة 

ومرفو�شة جملة وتف�شياًل ول 

يجب ال�شكوت عليها اأو التهاون 

مع مرتكبيها لأنها خطر على 

ال��وط��ن وال��وح��دة و�شتودي 

بالوطن اإىل م�شتنقعات ال�شياع 

والتخريب. 

يف ح���ني ت����راأ�����س رئ��ي�����س 

ف����رع امل���وؤمت���ر ب��امل��ح��اف��ظ��ة 

ال�شيخ حممد حممد ابو علي 

الم�شية الرم�شانية املو�شعة 

ب��ق��ي��ادي��ي وك�����وادر امل��وؤمت��ر 

مبديرية الطويلة والوجهاء 

عية  جتما ل ا ت  ل�شخ�شيا ا و

باملديرية حيث اك��د ابوعلي 

اهمية  خ��الل الم�شية على 

ت���ع���زي���ز دور ال��ت��وا���ش��ل 

التنظيمي بني تكوينات املوؤمتر 

ل��ال���ش��ت��ع��داد خل��و���س غمار 

مناف�شات النتخابات النيابية 

القادمة. 

م��ن ج��ه��ت��ه دع���ا ام���ني ع��ام 

املجل�س املحلي باملحافظة علي 

احمد الزيكم- خالل الم�شية 

املو�شعة التي عقدت مبديرية 

اخلبت و�شمت كوادر وقياديي 

املوؤمتر باملديرية اىل الت�شدي 

لكل نزعات التمرد ون�شاطات 

ال��ت��خ��ري��ب وال��ف��و���ش��ى التي 

ت�شتهدف وحدة اليمن. 

وح�����ذر ال��زي��ك��م اع�����ش��اء 

املوؤمتر باملديريات من خطورة 

ت��ل��ك الع��م��ال والن�شاطات 

التخريبية والتدمريية على 

امن وم�شتقبل البالد.

وك����ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س ف��رع 

امل���وؤمت���ر ب��امل��ح��اف��ظ��ة وكيل 

امل��ح��اف��ظ��ة امل�����ش��اع��د حمود 

حزام �شمالن قد تراأ�س الثنني 

امل��ا���ش��ي فعاليات الم�شية 

لتي  ا �شعة  ملو ا نية  م�شا لر ا

�شمت مديري عموم املكاتب 

التنفيذية باملحافظة واع�شاء 

املجل�شني املحليني مبديريتي 

امل��ح��وي��ت وج��ب��ل امل��ح��وي��ت 

واع�����ش��اء اللجنة ال��دائ��م��ة 

وقيادتي فرعي املوؤمتر.۹

مؤتمر ذمار يكرس ثقافة الوسطية واالعتدال يف أوساط الشباب 
»امليثاق«- ذمار - عبدالكريم النهاري

د�شن حمافظ ذمار يحيى علي العمري ومعه اأمني 

املجل�س املحلي باملحافظة جماهد �شايف العن�شي  

االأ�ضبوع املا�ضي فعاليات الن�ضاط ال�ضبابي الثقايف 

الريا�شي ال�شنوي الرم�شاين احلادي ع�شر الذي 

تنظمه دائ���رة ال�شباب وال��ط��الب بفرع املوؤمتر 

ال�شعبي العام مبحافظة ذمار خالل الفرتة من 13 

- 24 رم�شان ، حتت �شعار »من اجل وعي ديني 

ووطني .. وتكري�شا لثقافة الو�شطية والعتدال 

بني اأو�ضاط ال�ضباب«، ومب�ضاركة االآالف من �ضباب 

حمافظة ذمار.

وخالل التد�شني اأ�شاد املحافظ يحيى علي العمري 

بالنجاح الكبري الذي حققه الن�ضاط ال�ضبابي للموؤمتر 

ال�شعبي خالل املراحل املا�شية وما ي�شهده من 

اإقبال كبري من ال�شباب يف خمتلف الأن�شطة الثقافية 

والريا�شية.

موؤكدًا على الهتمام الكبري الذي يوليه املوؤمتر 

بال�شباب باعتبارهم ن�شف احلا�شر وكل امل�شتقبل 

والهتمام بهم تاأكيدًا على امل�شي نحو امل�شتقبل.

فيما اأ�شار ع�شو جمل�س ال�شورى رئي�س فرع 

املوؤمتر مبحافظة ذمار ح�شن عبدالرزاق اإىل اأهمية 

هذه الأن�شطة الثقافية والريا�شية الرم�شانية 

مواهبهم  وتنمية  ال�شباب  ت�شجيع  الهادفة يف 

وقدراتهم يف خمتلف املجالت الثقافية والدينية 

والريا�شية.

موؤكدًا اأن هذا الن�ضاط ياأتي توا�ضل للأن�ضطة التي 

تقيمها دائرة ال�شباب والطالب يف كل عام والذي 

حققا جناحاً كبريًا وا�شتقطبت اهتمامات ال�شباب 

من اجلن�شني.۹

مؤتمر إب يدعو إىل خلق وعي ديني 
ووطني ملواجهة األفكار املتطرفة

مؤتمر ريمة يدعو لدعم الحملة األمنية ضد اإلرهاب
¿ قال ال�شيخ عبدالواحد �شالح- رئي�س فرع املوؤمتر 
ال�شعبي العام مبحافظة اإب- اإن املوؤمتر ال�شعبي يحر�س كل 

احلر�س على الهتمام بال�شباب واإبداعاتهم وال�شعي اجلاد 

اإىل تنميتها كونها متثل ثمرة امل�شتقبل التي �شيجنيها الوطن.

م�ضيات  لقاها يف اختتام برنامج االأ اأ م�ضريًا يف كلمة 

الرم�شانية التي اأقامها ف��رع امل��وؤمت��ر باجلامعة اإىل اأن 

الفعاليات املختلفة والأن�شطة الرم�شانية ك�شفت عن كنوز 

�شبابية ومواهب نادرة يعول عليها القيام بدور فاعل وموؤثر 

يف خدمة الوطن.

من جانبه اأكد الدكتور عبدالعزيز ال�شعيبي- رئي�س فرع 

املوؤمتر بجامعة اإب- على �شرورة الهتمام بالفعاليات 

والأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي تخلق وع��ي��اً دينياً 

ووطنياً لدى ال�شباب وتثقفهم الثقافة 

املعتدلة التي هم باأم�س احلاجة اإليها 

ملواجهة الأفكار املتطرفة والإرهابية 

التي ت�شتهدف ال�شباب وزجهم يف اأعمال 

اإجرامية..

ودعا املجتمع اإىل الوقوف �شفاً واحدًا مع الأجهزة الأمنية 

ل�شتئ�شال اآفة الإره��اب التي اأ�شاءت اإىل بالدنا واأ�شرت 

بالتنمية.

هذا وكان الختتام الذي مت فيه تكرمي عدد من امل�شاركني 

قد ا�شتمل على فقرات اإن�شادية و�شعرية.۹

ريمة- محمد املحجري

¿ اختتمت اأم�س الأول ال�شبت الم�شيات الرم�شانية 
مبحافظة رمية - مديرية اجلبني وكانت الأم�شيات 

الرم�شانية يف جميع مديريات املحافظة- التي 

راأ�شها الخ علي اخل�شمي حمافظ رمية ع�شو 

اللجنة العامة- كر�شت جميعها ملناق�شة 

م�شتوى تنفيذ امل�شاريع على امل�شتوى املحلي 

وامل��رك��زي وال��ربن��ام��ج اال�ضتثماري للعام 

2010م.

و�شدد املحافظ على ���ش��رورة تاأهيل وتدريب 

الكادر يف خمتلف التخ�ش�شات.. م�شريًا اىل اأن التنمية 

الب�شرية هي الركيزة الأ�شا�شية لعملية التنمية على 

الأجهزة التنفيذية واأع�شاء ال�شلطة املحلية وو�شع خارطة خدمية 

يف جميع املديريات للم�شاريع املختلفة وفق الحتياج.

 واأكد املحافظ على �شرورة ت�شافر اجلهود والعمل بروح الفريق 

الواحد بني القيادات التنفيذية واأع�شاء ال�شلطة املحلية واملجل�س 

املحلي ومبا ي�شهم يف النهو�س بعملية التنمية وا�شتكمال البنى التحتية 

ومبا يرتجم توجيهات فخامة الخ رئي�س اجلمهورية يف هذا املجال.

 واأكد امل�شاركون يف الأم�شية على اأهمية املرحلة القادمة والعمل على 

اإجناحها وتر�شيخ الوحدة الوطنية ومواجهة دعاة التمزق وتفنيد 

الأفكار الهدامة وحماربة التعبئة اخلاطئة، واأن تتوحد ال�شفوف 

املجتمعية للم�شاركة الفاعلة لجناح احلملة الأمنية ل�شتئ�شال 

العنا�شر الإرهابية التي اأ�شاءت لقيم واأخالقيات اليمنيني واأ�شرت 

بالوطن و�شمعته واأثرت على التنمية..

 واأن تكون الثوابت الوطنية هي القا�شم امل�شرتك بني اجلميع وخطاً 

اأحمر يجب عدم امل�شا�س به وغري خا�شع للنقا�س.۹

ينظمها فرع املؤتمر بحجة

تواصل البطولة الرمضانية الرياضية بحجة
¿ تتوا�شل البطولة الرم�شانية مبحافظة حجة لالأ�شبوع الثاين على التوايل يف عدد من املجالت الدينية والثقافية 
والريا�شية، حيث يتم التناف�س يف لعبة كرة القدم مب�شاركة )14( فريقاً وكرة الطائرة )4( فرق ولعبة تن�س الطاولة 

)40( لعباً ولعبة ال�شطرجن مب�شاركة )42( لعباً.. وحتظى البطولة- التي تنظمها كتقليد �شنوي دائرة ال�شباب 

والطالب باملوؤمتر ال�شعبي العام- بح�شور وتفاعل كبري ما ا�شفى عليها املتعة والإثارة واحلما�س.

ويف هذا ال�شياق اأكد من�شق البطولة فهد مفتاح ده�شو�س رئي�س فرع املوؤمتر باملحافظة اأن البطولة ات�شمت بالتفاعل 

الكبري والتناف�س بني الفرق امل�شاركة واحل�شور اجلماهريي وب�شورة غري م�شبوقة.۹

¿ وسط حضور فاعل وتناول مسؤول لمختلف القضايا الوطنية.. تواصل الفعاليات المؤتمرية عقد 
أمسياتها الرمضانية على مستوى مختلف األطر الجغرافية لفروع التنظيم في المحافظات والمديريات 

والجامعات.. »الميثاق« رصدت أبرز فعاليات األسبوع:


