
أحمد الزهيري- القائم بأعمال األمين العام 
المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر- عبر 
عن اعجابه الشديد بالنتائج التي خرج بها 
اللقاء، وقال: إنها تعكس ارادة المشاركين 
كما ركزت مضامينها على قضايا ملحة وفق 
رؤية مستوعبة طبيعة المشكالت التي عانتها 
هذه المحافظات سواًء أكان ذلك على صعيد 
متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية أو 
على صعيد القضايا الوطنية المتصلة بعملية 
الحوار الوطني الشامل وهي القضايا التي تعد 

االبرز في أهداف اللقاءات التشاورية.
وأضاف: لقد الحظ الجميع التفاعل االيجابي 
للمشاركين وم��ا أب���دوه م��ن ح��رص كبير 
في التعبير عن رؤاهم حول قضايا الحوار 
وطرحهم الواعي والحريص على أهمية 
مشاركة المؤتمر الشعبي العام في وضع 
الرؤى الوطنية والعلمية الواضحة على طاولة 

الحوار ازاء مجمل القضايا.
وحول تثمين اللقاء التشاوري ما اسماه بيانه 
الختامي للقضية التهامية قال االستاذ احمد 
الزهيري القائم بأعمال األمين العام المساعد 
للشئون التنظيمية: تلك ارادة القاعة عبر 
عنها المؤتمريون بكامل حريتهم دون تدخل 
أو وصاية من أحد فتلك رؤيتهم التي أسندوها 
بالعديد من الحيثيات والمبررات الموضوعية 
ما يجعل من جهود المؤتمر تتجه في هذا 
االطار وبالصورة التي تمكنه من المساهمة 
في ايجاد المعالجات الناجعة لمختلف القضايا 
التي ستطرح على طاولة الحوار، وبحيث يكون 
دور المؤتمر أكثر فاعلية باتجاه خدمة مجمل 

القضايا الوطنية.
وأحب أن انبه هنا الى اننا كقيادات مشاركة 
لم يكن حضورنا بهدف التأثير أو التوجيه 
ولكننا كنا نرصد باهتمام بالغ النقاشات داخل 
القاعة بل حرصنا على تدوينها سواًء أكان 
ذلك على صعيد قضايا الشأن الوطني أو على 

صعيد متطلبات التطوير والتحديث 
للمؤتمر الشعبي العام وكانت جميع 
اآلراء التي طرحت تعبر عن وعي كبير 
لدى الوسط المؤتمري واستشعار أكبر 
بأهمية التطوير كواحدة من الضمانات 
الحقيقية الستمرار المؤتمر وعطاءاته 

الوطنية.
النائب أحمد النويرة - عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر - ق��ال: إن ما شهده 
اللقاء التشاوري من نقاشات كانت 
أكبر من المتوقع وكان الحضور كبيرًا 
وعكس االلتزام التنظيمي في المؤتمر.
وأضاف: إن ما يبعث على االرتياح أن 
هذه اللقاءات جاءت في وقتها المناسب 
خاصة بعد مرحلة ركود شابت النشاط 

المؤتمري لكن هذه اللقاءات اعادت 
اآلمال لدى اعضاء المؤتمر الذين وجدوا فيها 
فرصة ثمينة يجب استغاللها لتحريك النشاط 

بين صفوف قواعد المؤتمر.

 مؤكدًا أن مجموعة اآلراء والمقترحات التي 
حرص المشاركون على طرحها تؤكد عظمة 
ما يمتلكه المؤتمريون من قاعدة صلبة 
وقوية في توجههم للمستقبل وهي قاعدة 

ترتكز على ارادتهم المعهودة والبد للقيادة 
التنظيمية من استغاللها للنهوض باألداء 
المؤتمري من خالل برامج ومناشط تنظيمية 
دائمة الحيوية للمؤتمر وجعله أكثر قدرة على 
لعب أدواره في عملية البناء الوطني الشامل.

عبدالرحمن خرجين- نائب رئيس  فرع 
المؤتمر الشعبي العام في الحديدة- 
ق��ال: إن اللقاءات التشاورية شدت 
وجدان وتفاعل الوسط المؤتمري في 
الحديدة الذي ظل يرقب مبكرًا موعد 
انعقاد هذا اللقاء التشاوري بمدينة 
الحديدة والتي تم تحديدها مكانًا 
لالنعقاد ألرب��ع محافظات هي الى 
جانب الحديدة، ريمة والمحويت وحجة، 
وبالفعل تم انعقاد اللقاء بنجاح تؤكده 
مضامين البيان الختامي الذي صدر 
عنه وال��ذي تطرح بوضوح لمختلف 

القضايا.
وأضاف: إن تضمين القضية التهامية 
في البيان لم يكن نتاجًا لممارسة 
المزايدة والمناكفة السياسية كما قد 
يفهم البعض وانما كان استجابة طبيعية 
وواقعية لمجمل المشاكل التي تشهدها تهامة 
وحددها البيان بوضوح ودقة.. وفي ذلك تعبير 
صريح عن ارادة المؤتمريين وكذا ارادة كل 
أبناء تهامة بمختلف انتماءاتهم السياسية، 
ونعتقد ان المطالبة بضرورة ادراج القضية 
التهامية تأتي منا كمواطنين أواًل وكأعضاء 
ل��ع��ام، ويسجل  ا الشعبي  المؤتمر  ف��ي 
للمؤتمريين في هذا الجانب قصب السبق 
في أنهم واستشعارًا بحجم هذه المشكلة قد 
عملوا مبكرًا على تناولها ووضعها في مكانها 
الصحيح بالصورة التي تعبر عن تطلعات أبناء 
تهامة التي ننشد اليوم ادراج القضية التهامية 
في اطار جدول أعمال الحوار الوطني الشامل.. 
ونتمنى أن تتفهم بقية األحزاب والتنظيمات 
السياسية وكافة الفعاليات المشاركة في 
عملية الحوار هذه القضية وان تتفاعل إليجاد 

المعالجات االيجابية لها.
أما األخ عبده ردمان- عضو مجلس النواب 
فقال: نتطلع الى أن تجد النتائج التي خرج بها 
اللقاء طريقها الى البلورة كأهداف تعبر عنها 
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مؤتمـريو » الحديدة وحجة والمحــــــــــــــــــــــــويت وريمة« في لقائهم التشاوري:

نطالب بطرح القضية التهـــــــاميـــة فــي مؤتمـر الحـوار

في كلمة الرئيس عبدربه منصور هادي  ألقاها الدكتور بن دغر:

لقاؤكم ينعقد في ظل ظروف استثنائية يخوضها الوطن لتحقيق االنتقال المنشود

انعقد بمدينة الحديدة اللقاء التشاوري التنظيمي لقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظات )الحديدة وحجة والمحويت وريمه( وفرع المؤتمر  
في جامعة الحديدة، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر - األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة واإلعالم، وحضور 
األستاذ/ أحمد الزهيري _ القائم بأعمال األمين العام المساعد للشئون التنظيمية.. عضو اللجنة العامة، وأعضاء اللجنة العامة ، العميد علي الخضمي 
_ رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمحافظة ريمه .. عضو اللجنة العامة، واألستاذ عبده بورجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, واألستاذ 
أحمد النويره _ عضو اللجنة العامة، والمهندس أكرم عطية _ رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمحافظة الحديدة .. عضو اللجنة الدائمة ، والشيخ علي 
بن علي القيسي - رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمحافظة حجة.. عضو اللجنة الدائمة، والعميد أحمد علي محسن- رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
بمحافظة المحويت .. عضو اللجنة الدائمة، والشيخ فهد دهشوش _ عضو اللجنة الدائمة .. رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة، وأعضاء الكتلة الوزارية 
والهيئة البرلمانية بالمؤتمر الشعبي العام بمحافظات )الحديدة وحجة والمحويت وريمه( ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات وأعضاء اللجنة الدائمة 
الرئيسية والمحلية للمؤتمر بالمحافظات وجامعاتها، وقيادات القطاعات النسوية والشبابية بفروع المؤتمر بالمحافظات األربع.. وهو اللقاء الذي يأتي 
ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تشمل جميع فروع المؤتمر بمختلف محافظات الجمهورية في إطار االستعدادات للمشاركة في الحوار الوطني 

»المرتقب« والوقوف على مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية »المزمنة«.

وافتتح اللقاء التشاوري بالسالم الوطني ثم تالوة آٍي من  
الذكر الحكيم, ليعلن بعدها الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
- األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي تدشين أعمال اللقاء 
، ناقال للمجتمعين تحيات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة 
بالمشير علي عبداهلل صالح _ رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
والمشير عبدربه منصور هادي _رئيس الجمهورية .. النائب األول 

لرئيس المؤتمر.. األمين العام.
وف��ي اللقاء وج��ه المشير عبدربه منصور ه��ادي _رئيس 
الجمهورية.. النائب األول لرئيس المؤتمر.. األمين العام، كلمة 
توجيهية للقاءات التشاورية لقيادات المؤتمر _ ألقاها نيابة عنه 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر - حيث حيا فيها أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام المشاركين في الفعالية التنظيمية التشاورية التي 
تنعقد في ظل ظروف استثنائية يخوض الوطن غمارها في إطار 
عملية االنتقال المنشود نحو االستقرار وبناء اليمن الجديد الذي 

يتطلع إليه كافة أبناء شعبنا على امتداد الوطن. 
وخاطب الرئيس عبدربه منصور ه��ادي  اللقاء التشاوري 
للمؤتمر، قائال : إنكم بهذه الخطوة اإليجابية تؤكدون على تلك 
الروح الدءوبة والمسئولية التي أتسم بها المؤتمر الشعبي العام 
كتنظيم وطني وشعبي جسد الوسطية واالعتدال واستلهام 

التطلعات الوطنية.
وحث رئيس الجمهورية المشاركين في اللقاءات التشاورية 
للمؤتمر الشعبي العام، الوقوف في هذا اللقاء التشاوري ،كقيادات 
مجربة، أمام كافة القضايا والتطورات بوعي عميق وإدراك 

لحقائق الواقع ومتطلباته.
مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية والتي كان لقيادة المؤتمر شرف اقتراح بنودها 
والعمل مع األشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء في 
العالم الحريصين على أمن اليمن واستقراره ووحدته، مثلت 
اإلنقاذ الحقيقي للوطن وخطوة إيجابية وحكيمة وضعت اليمن 

في المسار الصحيح نحو التسوية السلمية.
مؤكدًا على ضرورة االستمرار في المضي من أجل يمن جديد، 
ديمقراطي وموحد، معتمدين على اهلل ثم على الشعب اليمني 
العظيم الذي ساند عملية التغيير، ووقف يدعم خطواتنا لتحقيق 

االستقرار والحفاظ على الدولة الموحدة.
متمنيا في ختام كلمته للقاء التشاوري لقيادات المؤتمر 
الشعبي العام التوفيق والنجاح، وللمؤتمر الشعبي العام المزيد 
من السداد والرشد والتوفيق في أداء مهامه الوطنية وتجسيدًا 

لدوره التاريخي في الدفاع عن المصالح العليا للوطن.

رئيس المؤتمر يتابع اللقاء 
التشاوري للحديدة هاتفيًا

وجه الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
والتقدير  الشكر  العام  الشعبي  المؤتمر 
لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في 
محافظات »الحديدة، حجة، ريمة، المحويت« 
على ثباتهم وصمودهم ومواقفهم الوطنية 
المشرفة خالل األزمة التي شهدتها اليمن 

العام الماضي.

وأكد رئيس المؤتمر في اتصال هاتفي إلى 
اللقاء التشاوري المنعقد في محافظة الحديدة 
الخميس أن قيادة المؤتمر تتابع باهتمام 
بالغ هذا اللقاء وما سيخرج به وقال: إن قيادة 
المؤتمر ستأخذ بكل النتائج التي سيخرج بها 

اللقاء باهتمام بالغ.
متمنيًا للقاء التوفيق والنجاح.

في لقاء الحديدة التشاوري

الخضمي يطالب باالنتقال بالمؤتمر 
من تنظيم إلى حزب سياسي

أك���د ال��م��ش��ارك��ون 
التشاوري  ء  للقا ا في 
ت  ا د لقيا لتنظيمي  ا
المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظات )الحديدة-
حجة-المحويت-ريمة-
جامعة ال��ح��دي��دة( ان 
المؤتمر الشعبي العام 
حقق انجازات تاريخية 
منذ  لليمن  عظيمة  و
ال��ع��ام  تأسيسه ف��ي 

82م.
وق��ال عضو اللجنة 
الهيئة  العامة رئيس 
تمر  للمؤ ية  لتنفيذ ا
علي  ريمة  بمحافظة 
كلمة  ف��ي  لخضمي  ا
المشاركين:انه ليس 
لمؤتمر  ا على  بجديد 
الشعبي العام ان يحقق 
االنجازات فقد صنعها 
منذ البداية وكان أعظم 
وطني  منجز  واه���م 
لتاريخي  ا الحدث  هو 
المتمثل بإعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية واعالن 
قيام الجمهورية اليمنية 

في 22 مايو 1990م.
مشيرًا إلى المحطات 
التاريخية في مسيرة 
المؤتمر الشعبي العام 

اليوم على مختلف  منذ تأسيسه وحتى 
األصعدة السياسية واالقتصادية والتنموية .
كما تناول الخضمي في كلمته الوضع 
التنظيمي الراهن للمؤتمر الشعبي العام 
في ضوء المستجدات الراهنة التي تشهدها 
البالد.. مؤكدًا أن اللقاءات التشاورية تأتي 
بهدف تحريك البنى التنظيمية للمؤتمر.. 
مشددًا على ض��رورة أن يضطلع أعضاء 
وق��ي��ادات المؤتمر في المرحلة القادمة 
بالعديد من المهام والمسؤوليات الكفيلة 
بتعزيز دور المؤتمر في الحياة السياسية 

والتنظيمية .
وأك��د على أهمية أن يسارع المؤتمر 

الشعبي العام إلى إجراء 
إصالحات داخلية على 
مستوى نظامه ولوائحه 
وبما يتفق مع المعطيات 
ال��راه��ن��ة وب��م��ا يمكنه 
من التعاطي مع كافة 

التحديات الراهنة .
وق���ال الخضمي: إن 
االنتقال بالمؤتمر من 
تنظيم إلى حزب سياسي 
وإصالح منظومة العمل 
السياسي على مستوى 
ال���ب���رام���ج وال��خ��ط��ط 
وال��ت��وج��ه��ات ال��ع��ام��ة 
لصعد  ا على  تمر  للمؤ
التنظيمية والسياسية 
واالق��ت��ص��ادي��ة تمثل 

متطلبات ملحة.
الف��ت��ًا إل��ى أن نتائج 
اللقاء ال��ت��ش��اوري وما 
يطرحه المشاركون من 
رؤى وأفكار ستتعامل 
معها القيادة التنظيمية 
تمر  للمؤ سية  لسيا ا و
بحيث  ل��غ  ب��ا م  باهتما
هذه  مخرجات  تشكل 
ال��م��ش��ارك��ة ل��وح��ة في 
صناعة القرار المؤتمري.

وأشاد الخضمي بحرص 
ال��م��ؤت��م��ر ع��ل��ى إن��ج��اح 
الحوار الوطني الشامل 
من خالل إشراك قواعده أواًل في تشكيل 
مالمح ورؤى المؤتمر للحوار الوطني ،مؤكدا 
أن الحوار ال��ذي خرج من رحمه المؤتمر 
الشعبي العام في عام 82 يشكل اليوم 
ثقافة وأسسًا لرؤية بناء الدولة المدنية 

المستقبلية لليمن .
وأك��د عضو اللجنة العامة وقوف 
ال��م��ؤت��م��ري��ي��ن بمختلف أط��ره��م 
التنظيمية إلى جانب األخ عبدربه 
منصور ه��ادي رئيس الجمهورية 
وم��س��ان��دت��ه ف��ي إن��ج��اح التسوية 
السياسية والحوار الوطني وبما يسهم 

في العبور باليمن إلى بر األمان.

المشاركون يشددون على ضرورة تبـــــــــــــني المؤتمر للقضية التهامية
بعد اختتام اعمال اللقاء التشاوري.. كانت »الميثاق« حريصة على استطالع  

آراء العديد من القيادات المشاركة وسؤالها عن تقييمها للنتائج التي 
تمخض عنها اللقاء.. وكانت لنا الحصيلة التالية:

أفكار 
المشاركين 

تشّكل لوحة في 
صناعة القرار 

المؤتمري

¿ النويرة¿ الزهيري

تغطية : يحيى علي نوري


