
وفي بداية كلمته أشاد األخ سالم 
احمد الخنبشي بالمرأة وحضورها 
والتزامها السياسي والتنظيمي في 
المراحل الصعبة والمهمة ووقوفها 
جنبًا الى جنب مع قيادات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر.. مشيرًا الى أن 
هذه اللقاء يأتي في ما التزمت به 
القيادة  بالمحافظة لتفعيل النشاط 
تمر   للمؤ سي  لسيا ا و لتنظيمي  ا
س أوضاع األعضاء وأنصار  وتُلمُّ
المؤتمر  في المديريات والفروع 
وال��دوائ��ر.وأط��ل��ع األخ المحافظ 

الحضور على آخر المستجدات في 
الساحة، مشيرًا الى مبادرة االخ 
الرئيس والهادفة إزالة  االحتقان 
وتفعيل طاولة الحوار وض��رورة 
عودة جميع األطراف إلى لغة العقل 
والمنطق والحوار  بداًل من الشارع 
والفوضى والتخريب وتأجيج الشحن 

العاطفي واالنفعالي.
ودعا المحافظ إلى ضرورة تفعيل 
ي   هير لجما ا و سي  لسيا ا لعمل  ا
وااللتقاء بأعضاء ومناصري المؤتمر 
ومتابعة قضاياهم وحثهم على 

انتظام االجتماعات ورفع التقارير 
والتواصل الرأسي واألفقي بين 

قياداتهم ومراكزهم وناخبيهم .
وب��ارك األخ المحافظ مبادرة االخ 
الرئيس الداعية لعودة الحوار بين 
اللجنة الرباعية، واصفًا ذلك بالمسار 
اآلمن لحل المشكالت والصعوبات 
التي تواجهها بالدنا عبر الحوار 
وليس بالنزول إلى الشارع والدعوة 
إلى الفوضى والتخريب وإقالق األمن 
وخلخلة األمن والسلم  االجتماعي  .

داع��ي��ًا كافة األح���زاب السياسية  
االستجابة لدعوة فخامة الرئيس 
وأن تقدم مصلحة الوطن والمواطن 
على المصالح الشخصية والحزبية 
وان تترك المهاترات وتجعل مصلحة 
الوطن الهدف األعلى من الحوار وان 
تعي أهمية المرحلة  التي تمر بها 
بالدنا والمنطقة والتي تستدعي 
تكثيف الجهود ومشاركة جميع أبناء 

الوطن في مواجهة التحديات..
إلى ذلك أشار األخ / عوض عبد اهلل 
حاتم � وكيل محافظة حضرموت 
لشؤون مديريات الساحل، رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام  الى دور 
اعضاء المؤتر وانصاره في  تثقيف 
الشارع ومواجهة  دعاة الكراهية من 

خالل بث روح التسامح والحوار.
 من جانبه أكد  األخ احمد بايعشوت 
� ممثل أح��زاب التحالف الوطني- 
وقوفهم في هذا الظرف الصعب 
من تاريخ بالدنا إلى جانب مصلحة 
ال��وط��ن وق��ض��اي��اه المصيرية، 
ودع��ا  إلى االلتفاف حول الثوابت 
الوطنية وتدعيم عمل المؤسسات 
الدستورية والقانونية وتطويرها 
وتفعيلها باعتبارها هي الضمانة 
الوحيدة للحفاظ على ام��ن البلد 
واستقراره وتطوره، وأكد ان أحزاب 
التحالف الوطني تطالب بتطوير 
لممارسات  وا االنتخابي  لنظام  ا
الديمقراطية م��ن خ��الل الحوار 
والنقاش وليس من خالل  الفوضى 

والتخريب .
وبعد ذلك تم االستماع إلى اآلراء 
والمقترحات حول كافة القضايا 
التنظيمية والحزبية والسياسية وتم 

الرد عليها من قبل قيادة المؤتمر.

كتب :فائز بن عمرو
واشاد الخنبشي بدور القيادات 
واألعضاء والعضوات ومناصري 
ل��ذي��ن يقفون مع  ا المؤتمر 
حزبهم وخ��ي��اره الوطني في 
كل المناسبات والمنعطفات 
الوطنية والتاريخية، واعتبر هذا 
االلتفاف حول الوطن والمؤتمر 
ومبادئه السامية  هو ما يميزه 
عن كافة األحزاب في الساحة 
إذ نتناسى خالفاتنا ومطالبنا 
الشخصية ونقدم مصلحة بلدنا 

وحزبنا والمصلحة العامة.. 
ونبه المحافظ إلى ان العمل 
السياسي والحزبي يقوم على 
التواصل الدائم مع الجماهير 
واالس���ت���م���اع ل��ق��ض��اي��اه��م 
ومطالبهم.. داعيًا الى تقليص 
الفجوة بين القيادات والقواعد .

ثم أوضح األخ احمد بايعشوت � 
ممثل أحزاب التحالف الوطني - 
أن التحالف بين المؤتمر وأحزاب 
التحالف   يهدف إلى إخراج البلد 
من حالة ال��رك��ود السياسي، 
ويعمل على الدفع بالمسيرة 
الديمقراطية والتنموية، داعيًا 
أح��زاب المشترك  ومنظمات 
المجتمع المدني وكافة جماهير 
أبناء الشعب إلى االلتفاف حول 
م��ب��ادرة الرئيس الشجاعة، 
ء  للقا ا ح���زاب  أ على  متمنيًا 
المشترك ان ترحب بالمبادرة 

وتعمل على تطويرها.
و تحدث األستاذ / عبدالسالم 
عبداهلل باعبود � مدير عام 
 ، فظة لمحا با لنفط  ا مكتب 
رئيس دائرة الشباب والطالب 
- ش��ارح��ًا ال��وض��ع التنظيمي 
والجماهيري للمؤتمر الشعبي 
العام بالمديريات والمحافظة.. 
داع��ي��ًا إل��ى إع��ط��اء الشباب 
الفرصة الكافية للتعبير عن 
أنفسهم، وطالب باالهتمام 
بهذه الشريحة وعدم تركهم 
فريسة لكل مخرب أو س��اٍع 

للسلطة يوجههم نحو الفوضى 
والتخريب.وبعد ذلك تم االستماع 
إل��ى أعضاء المؤتمر وقياداته 
وك���وادره ومناصريه، وُطرحت 
كافة القضايا التنظيمية والحزبية 
والسياسية، وتم الرد عليها من 
قبل اإلخوة والقيادة في المحافظة 

والمديرية..
ح��ض��ر االج��ت��م��اع ال��م��ه��ن��دس / 
فواد عبيد واكد � عضو مجلس 

النواب بالدائرة 145، واألخوة / 
حسين محمد باداهية � مدير عام 
المديرية، وفائز سالم بن عمرو 
� عضو اللجنة اإلعالمية، وسالم 
فرع  رئيس   � لعولقي  ا لح  صا
المؤتمر الشعبي العام بالمديرية 
وأعضاء المؤتمر وحشد كبير من 
النسوي من مناصري  القطاع 

المؤتمر .

االثنين : 14 / 2 / 2011م 
 الموافق : 11 / ربيع اول / 1432هـ 

العدد: )1542( التنظيمية6
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ي��م��ت��از ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
ال��ع��ام ع��ن س��ائ��ر األح���زاب 
والتنظيمات السياسية ، بأنه 
شعبية  غلبية  أ على  يحوز 
وجماهيرية، بمعنى أنه التنظيم 
األق���رب للناس واألج���در بتحمل 
همومهم وآمالهم وتطلعاتهم، 
وهي بالطبع خاصية وتفرد تجعل 
المؤتمريين يفتخرون ويتباهون 
بها.. لكن األمر في مجمله يحتاج إلى 
وقفة جادة وصادقة من المؤتمريين 
أنفسهم خاصة من قبل قيادته، 
وأن يضعوا نصب أعينهم التساؤل 
المهم الذي يتطلب إجابة واضحة 
وصريحة، يتبعها العمل المخلص.. 
وهو: ماذا يعني للمؤتمر الشعبي 
العام أنه تنظيم يحظى بثقة كبيرة 

من أبناء الشعب؟
وبالطبع تأتي اإلجابة على هذا 
التساؤل واضحة ومباشرة، وهي 
أن امتالك المؤتمر ثقة الجماهير، 
مسؤولية كبيرة وجسيمة، وحمل 
ثقيل على عاتقه، تفرض عليه 
العمل المخلص والمتواصل إلنجاز 
وعوده والتزاماته التي قدمها في 
برامجه، سواء أكانت في برنامج 
فخامة رئيس الجمهورية االنتخابي 
لالنتخابات  المؤتمر  برنامج  و  أ
النيابية والمحلية والتي كانت أكثر 
شمواًل ومالمسة لنبض الشارع 
وب��ال��ت��زام وتعهد قاطع بتنفيذ 
األهداف المحددة فيها والتي  تأتي 
ملبية الحتياجات المواطنين وتعبر 
عن طموحاتهم وآمالهم العريضة 
التي وضعوها على ال��دوام على 
لعام،  ا الشعبي  لمؤتمر  ا كاهل 
األقدر على تلبيتها وجعلها واقعًا 

معيشًا..
وعلى هذا االتجاه، ال نجد حرجًا 
على اإلط��الق- ونحن المؤمنون 
العام  الشعبي  المؤتمر  برسالة 
وتوجهاته- أن ننصحه، ونطالبه 
بأن يزيد من درجات التواصل مع 
الشعب وتلمس قضاياه واحتياجاته 
ومتطلباته بشكل اكبر مما هو 
فية  لشفا ا بمنتهى  و ن  آل ا عليه 
والوضوح انطالقًا من أسس هذه 
العالقة بين المؤتمر الشعبي العام 
الثقة  والجماهير والقائمة على 
أن  والتي يجب  بينهما،  الكاملة 
تفضي إلى تحديد مكامن القصور 
واالخ��ت��الالت وتقويم السلبيات 
واألخطاء، وصواًل إلى إعداد وانجاز 
برنامج انتخابي لالستحقاق القادم 
يُبنى على الرؤية الواضحة لألمور 
وبالتالي تقديم الحلول والمعالجات 
الناجحة وال��الزم��ة ألي قصور أو 
أخطاء أو اختالالت أيًا كان حجمها 
وم��وق��ع��ه��ا.. ف��ذل��ك وح���ده كفيل 
بأن يقوم المؤتمر بدوره الوطني 
المسئول تجاه الشعب والوطن، وفي 
نفس الوقت كسب المزيد من ثقة 
الشعب وااللتفاف حوله إلنجاز الكثير 
من البرامج واألهداف القادمة والتي 
تستهدف النهوض بحياة الشعب 
ومعالجة قضايا الشباب والبطالة 

والفقر كأولوية بالنسبة له.

نصيحة للمؤتمر

»الميثاق«- لحج- وحيد الشاطري
> قال األخ محمد ثابت الحدي- مدير 
عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة لحج في 
تصريح ل�»الميثاق«: إن مكاتب الخدمة تعكف 
حاليًا لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لألجور 
والمرتبات- المرحلة الثالثة- والتي تعد منجزًا 
كبيرًا ومهمًا يستفيد منه جميع الموظفين 
في الجهاز اإلداري للدولة، وستصرف الزيادة 
في الشهر الحالي في موعدها المحدد حسب 
قرار مجلس الوزراء.. وإضاف: نحن ملتزمون 
بتنفيذ ماهو حقيقي على الدليل والبرهان 
ولسنا ملزمين بالحاالت التي تخالف االسس 

المنظمة للتوظيف وتتصادم مع القانون..
منوهًا إل��ى أن ع��دد ال��درج��ات الوظيفية 
المعتمدة )346( درجة موزعة على قطاعات 
التربية والصحة واإلدارة المحلية والتعليم 
الفني وغيرها من المكاتب الخدمية.. وهذا 
العدد غير ك��افٍ حيث إن ع��دد المسجلين 
يبلغ 12 ألف خريج من حملة البكالوريوس 

والدبلوم.
موضحًا أن حصة التربية والتعليم بلغت 
)250( درج��ة وظيفية، و)50( درج��ة حصة 
مكتب الصحة والسكان، و)23( لإلدارة المحلية، 
فيما بلغت حصة التعليم الفني )15( درجة، 

و)8( درجات للمكاتب األخرى.

صعدة - »الميثاق«
> ك��رس االجتماع ال��ذي 
ت��رأس��ه االخ ط��ه هاجر 
-م��ح��اف��ظ ص��ع��دة رئ��ي��س ف��رع 
ء  بأعضا لمحافظة-  با لمؤتمر  ا
محلي م��دي��ري��ة ك��ت��اف والبقع 
يا  لقضا ا م��ن  لعديد  ا لمناقشة 
والمواضيع المتعلقة بهموم وأبناء 
لتنموية  ا لخدمات  وا لمديرية  ا
والمشاريع المطلوب توافرها من 
خدمات المياه والطرق والصحة 

والكهرباء والتعليم وغيرها.
 وفي االجتماع شدد المحافظ هاجر 
على ضرورة متابعة استكمال إنجاز 
المشاريع المتعثرة.وعلى ذات 

الصعيد عقد االسبوع الماضي 
ل��ق��اء بمحلي م��دي��ري��ة صعدة 
ومشائخ وعقال المدينة القديمة، 
ناقش آلية توزيع المواد الغذائية 
واإليوائية المقدمة من المنظمات 

الداعمة للنازحين.
 وت���رأس ه��اج��ر اجتماعًا 
ل��ص��ن��دوق إع��م��ار صعدة 
لتاريخية  ا المدن  ومكتب 
عملية  قشة  لمنا ء  ثا لثال ا
اإلع��م��ار وإع����ادة تأهيل 

التي تهدمت كليًا  المباني 
وفقًا وطابعها االثري القديم 

وبما يمكن من عودة 
 . . ليها ا حين  ز لنا ا
كما أك��د محافظ 

صعدة على التسريع من وتيرة 
العمل واألداء في عمل الصندوق.. 
وتفقد سير العمل ال��ج��اري في 
المجتمع بصعدة  مشروع كلية 
ومبنى  معة  لجا ا وخ��ط 
ال��س��ك��ن ال��ج��ام��ع��ي 
ل��ط��الب وط��ال��ب��ات 
ك��ل��ي��ة ال��ت��رب��ي��ة 
والتي بلغت نسبة 
اإلنجاز فيه %70.. 
ملين  لعا ا ح���ث  و
لتلك  لمنفذين  وا
ال��م��ش��اري��ع على 
س��رع��ة اإلن��ج��از 
وفقًا للمواصفات 

المعتمدة.

محمد دحان

اختتمت القيادة االنتخابية 
برئاسة االخ / عوض عبداهلل 
ح��ات��م � وك��ي��ل محافظة 
ح��ض��رم��وت ل��ش��ؤون م��دي��ري��ات 
الساحل ، رئيس ف��رع المؤتمر 
الشعبي العام- نزولها الميداني 
للمديريات وفروع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة حضرموت الساحل 
ضمن المرحلة االولى من خطتها 
السنوية لتنشيط عمل المؤتمر 

في المدن واالرياف.
واجتمع االخ رئيس فرع المؤتمر 
ب��ق��ي��ادات وأع���ض���اء المؤتمر 
وم��ن��اص��ري��ه ب��م��دي��ري��ة ال��ري��دة 
وقصيعر بالدائرتين 147  و144 
تم فيه مناقشة األوضاع التنظيمية 

والسياسية في الساحة.
وأكد األخ رئيس فرع المؤتمر ان 
مبادرة فخامة الرئيس استجابت 

لمصالح الوطن ونبض الشارع وأعطت فرصة 
اكبر للحوار والنقاش والتوافق حول القضايا 
الوطنية.. مشيرًا إل��ى ان المبادرة سحبت 
االحتقان من الشارع ودعت للعودة إلى طاولة 
الحوار وإعمال العقل والمنطق بدل الشارع 

والفوضى والتخريب.
وطالب رئيس فرع المؤتمر بضرورة تفعيل 

لعام   ا الشعبي  للمؤتمر  لتنظيمي  ا لعمل  ا
بأعضائه ومناصريه ومتابعة  واالل��ت��ق��اء 
قضاياهم وحثهم على انتظام االجتماعات 
ورفع التقارير والتواصل الرأسي واألفقي بين 

قياداتهم ومراكزهم وناخبيهم .
وفي ختام كلمته دعا حاتم جميع األح��زاب 
إلى المشاركة بفعالية في الحوار لتجاوز كل 

التحديات التي تواجه الوطن.

إلى ذلك أكد االخ��وان احمد جمعان باعمرو � 
مدير عام المديرية ، رئيس الهيئة التنفيذية 
بالمديرية، والساري العبد الجمحي � رئيس 
فرع المؤتمر بالمديرية- على ضرورة تواصل 
هذه اللقاءات وتفعيل عمل المؤتمر، كما ناقشا 
الوضع التنموي للمديرية وما يحتاجه أبناؤها 

في هذا الجانب. 

أبن��اء الدائ��رة 145 يدع��ون
 المش��ترك لتحكي��م العق��ل

أثناء لقائه بقيادات المؤتمر وحلفائه بالدائرتين -142و 144

الخنبش��ي: المش��كالت التح��ل بالفوضى

في االجتماع التنظيمي بالدائرة 147
حاتم: مبادرة الرئيس استجابت لمصالح الوطن

مدير مكتب الخدمة بلحج ل�»الميثاق«:

نعد كشوفات المرتبات وفقًا الستراتيجية األجور
هاجر يشدد على إنجاز المشاريع المتعثرة بمديرية كتاف والبقع

اتخذت اللجنة األمنية في محافظة أبين عددًا من 

اإلجراءات والتدابير األمنية الهادفة إلى تضييق الخناق 

على فلول العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة وشل 

حركتها بالتزامن مع توجيه الضربات النوعية ألوكارها 

لتطهير محافظة أبين.

وقال اللواء الركن صالح الزوعري- نائب وزير الداخلية: 

إن األجهزة األمنية في محافظة أبين تمكنت خالل الفترة 

الماضية من ضبط ما يزيد عن 30 شخصًا من عناصر 

القاعدة، ناهيك عن استسالم العشرات منهم بعد أن أدركوا 

أنه ال مخرج لهم من طوفان المالحقة والضربات القاسية 

التي توجهها لهم أجهزة األمن.مؤكدًا أن األجهزة األمنية 

ماضية في مكافحة اإلره��اب وعناصره نحو استئصاله 

بشكل كامل ونهائي في المحافظة.

اللجنة األمنية في أبين 

الخناق على اإلرهابيين

تواصل اللقاءات التنظيمية بدوائر حضرموت
اكدت ان الح���وار المس��ؤول هو الح��ل

عمير يترأس لقاء لمنظمات المجتمع المدني واالتحادات بوادي حضرموت 
 صادق المقري - سيئون

 نظمت القيادة التنفيذية بالمؤتمر الشعبي العام 
بوادي حضرموت اجتماعًا ضم ممثلي منظمات 
المجتمع المدني واالتحادات بالوادي، للوقوف 
أمام ال��دور الذي تقوم به، والصعوبات والعراقيل 
التي تعترضها وتذليلها لتضطلع بالدور المناط 
بها في خدمة المجتمع، وفي اللقاء الذي ترأسه االخ 
عمير مبارك عمير- وكيل محافظة حضرموت لشؤون 
ال��وادي والصحراء- أشاد الوكيل بالشراكة القائمة 
بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية وأن 
كاًل منهما يكمل اآلخر، وأشار الى أهمية التنسيق 
فيما بينهما للوصول الى الهدف المنشود وهو خدمة 
المجتمع المدني في الجانب التنموي واالجتماعي 

واألمني.
واستعرض الوكيل  أمام الحاضرين ما يدور في الساحة 
سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وأشار الى 
مبادرة فخامة رئيس الجمهورية النابعة من حرصه 
الشديد على الوطن وكذلك التوجه الديمقراطي الذي 
اختاره الشعب اليمني، مؤكدًا أن منظمات المجتمع 
المدني شريكة في النهج الديمقراطي الذي تنتهجه 
بالدنا.. ونوه الى المسيرة الديمقراطية التي قطعتها 
بالدنا منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة والنجاح 
الذي حققته الدورات االنتخابية السابقة سواًء أكانت 
برلمانية أو مجالس محلية أو انتخابات رئاسية، وكانت 
كلها بمشاركة فاعلة من مختلف االحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني وكافة أبناء الشعب.وقال الوكيل: 
نأسف ان احزاب اللقاء المشترك ليست حريصة على 

مستقبل الشعب كما تدَّعي ولو كانت كذلك الستفادت 
من كل الفرص التي قدمها فخامة الرئيس لتلملم 
صفوفها وتشارك بصورة ايجابية وتبتعد عن اختالق 
االعذار والعراقيل وأن تأتي الى الحوار البناء الذي يجنب 
البالد المشاكل والفتن.. داعيًا الجميع الى الحفاظ على 
مكتسبات الوطن والترفع عن المصالح الشخصية 
ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأكد أن السلطة 
المحلية تبذل جهودًا كبيرة وفقًا لخطط الدولة لتقدم 
التنمية ونتطلع الى شراكة فاعلة فيه مع منظمات 
المجتمع المدني الصالح التعليم والصحة وإيجاد االمن 
واالستقرار واستيعاب اكبر جزء من الخريجين وخلق 
فرص عمل لهم..ودعا الوكيل كافة أبناء المحافظة 
الى الوقوف الجاد ضد أولئك الذين يدعون الى الفوضى 
وتخريب أفكار الشباب باإلشاعات الكاذبة الضارة 

بالمجتمع وخلخلة وحدة الصف ودع��وة الناس الى 
المحبة والتآخي والتعاون على الخير.من جهتهم ثمن 
ممثلو منظمات المجتمع المدني واالتحادات المبادرة 
الشجاعة من قبل فخامة الرئيس ودعوته الى الحوار.. 
وقالوا: إن الوطن للجميع ولن نسمح لمن تسول له 
نفسه المساس بوحدته وأمنه واستقراره..ودعوا أحزاب 
اللقاء المشترك الى التجاوب مع المبادرة واالبتعاد عن 
المكايدات السياسية والمهاترات وأن يضعوا مصلحة 

الوطن فوق كل المصالح.
 حضر اللقاء الشيخ عوض سالم الجابري- عضو اللجنة 
الدائمة رئيس الدائرة التنظيمية مدير عام مصلحة 
شؤون القبائل، ومدير عام مديرية سيئون، ومدير 
مكتب الشباب والرياضة، ومدير عام مكتب وزارة 

النفط بالوادي.

التقى األخ سالم احمد الخنبشي- محافظ  حضرموت  رئيس الهيئة 
التنفيذية - قيادة وأعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني بالدائرة  
145 بالشحر ومسؤولي المراكز التنظيمية وأعضاء وعضوات المؤتمر 
ومناصريه، تم فيه مناقشة ما تمر به بالدنا من تطورات على المستوى 
الوطني والمحلي والتي تتطلب تفعيل العمل التنظيمي وخلق تواصل 

دائم بين  قواعد وقيادات المؤتمر وأنصاره.

التقى األخ / سالم احمد الخنبشي � محافظ  حضرموت  رئيس الهيئة التنفيذية 
-قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وأحزاب التحالف الوطني  وأعضاء المؤتمر 
بالدائرتين 142 ، 144 لمناقشة األوضاع التنظيمية والسياسية وسبل تفعيل عمل 

ونشاط المؤتمر.


