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 .....     zoomاجامتع رمقي  عىل     السابع عقد اجمللس التنس يقي الاعىل للتوجه البديل  اجامتعه  

 - : حبضور الك من  أ مني عام اجمللس التنس بقي  واعضاء اجمللس التنس يقي الاعيل  ومه اكالت 

 اندين عبدهللا انرص املاوري ) امني عام  اجمللس التنس يقي الاعىل  (   - 

 اسامعيل النعامن )عضو اجمللس التنس بقي - 

 انيج الغادر عبدربه احلداد. )عضو اجمللس التنس يقي ( - 

 عبدالسالم حسن عيل منصور ) عضو اجمللس التنس بقي (    - 

   بغداد محمد عيل الرميي ) عضو اجمللس التنس بقي(   - 

 عامر محيد منصور ابوغامن ) عضو اجمللس التنس بقي(  - 

 أ مينة عبد هللا صاحل أ محد الثابيت ) عضو اجمللس التنس بقي(    - 

 رمي محمد حبيبح ) عضو اجمللس التنس بقي(    - 

 عادل محمد الشجاع  - 

 )عضو اجمللس التنس يقي( 

 عيل عيل علكود وحبضور الاخ املستشار واملنسق العام للتوجه البديل للمين/ محمد    -   



 

 

 الاعامل   جدول   نقاش   ت      

 السابق والتوصل ال   

 /  ت اعامتد احملرض السادس لالجامتع اخلاص ابعضاء اجمللس التنس يقي الاعىل.  1

 

 / ت اعامتد الشعار الرمسي للتوجه . 2

 /اعامتد  خطاب الامني العام للمجلس التنس يقي الاعىل  للتوجه البديل ادلكتورة اندين عبدهللا املاوري يف املؤمتر التأ سييس  3

 

 نص اخلطاب 

 

 يعلن التوجه البديل بدء اعامةل كحراك جممتعي حر    2021يف هذا اليوم التارخيي السادس والعرشين من سبمترب العظمي من العام  

 

 ابناء اجملمتع الميين العظمي السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ال اكفة  

 

 الاخوة اعضاء جملس النواب الااكرم 

 الاخوة اعضاء جملس الشورى 

 خفامة الاخ رئيس امجلهورية واحلكومة  

 

صنعاء بدأ ت اعامل التوجه البديل بأ جامتع نواة اجمللس    نبلغمك انه ويف يومنا هذا السادس والعرشين من سبمترب اعتبارا من  الساعة السابعة  مساًء بتوقيت العامصة 

 التنس يقي الاعىل  

 

 لقد التقينا يف التوجه  )البديل( مكواطنني مينيني من خلفيات وخربات ومؤهالت وتوهجات س ياس ية خمتلفة. ومن لك مناطق المين 

ننا نؤمن برؤية مشرتكة دلوةل مدنية حديثة. كام أ ن  نا عزمنا عىل الوقوف والعمل اجلاد ل ن الوقت قد حان, جتمعنا قناعة راخسة بأ ن للمواطنني  عىل الرمغ من تنوعنا ، فا 

 احلق يف أ ن يكون هلم بدائل جممتعية واحضة متكهنم من املسامهة يف اخلروج من الوضع الراهن. 

   



 

 

س تقبلية مؤمنني بأ ن اجملمتع الميين مثةل مثل بقية اجملمتعات يف هذا العرص هلم  نقدم للمين ومجيع مواطنهيا التوجه البديل كحراك جممتعي لقيادة التغيري املطلوب بنظرة م   

 احلق يف الاحالل الفوري الدوات هذا العرص املس تخدمة يف ادارة ااجملمتعات وفرض اليات احلومكة  العرصية الرش يده.  

 

ملطلق يف المتثيل الس يايس العادل وهذا امر قد اصبح مفروغ منه يف اغلب دول العامل  احلراك اجملمتعي العاملي يف القرن العرشين اوصل ال ان اجملمتع ميكل احلق ا 

 املس تقر 

 

الاقتصاد الرمقي واس مترار منو  احلراك اجملمتعي العاملي اليوم يسعى الن يصبح للمجمتع احلق املطلق يف المتثيل الاقتصادي العادل وهذا امر اصبح حمتيا مع تسارع منو  

 صناعي وتداخلها مع ادق احتياجات اجملمتع يف هذا العرص قدرات اذلاكء ال 

 

حداث تغيري جذري  عامتد العمق احلضاري    نؤمن يف التوجه البديل ان اجملمتع الميين اليوم , وعىل سوداوية الوضع , يقف امام فرصة اترخيية الخزتال املسافات وا  اب 

 ه واضعا امام عينيه هدفني رئيس يني يف املرحةل الاول لالمة وربطه بأ حدث الانظمة العرصية املتاحة لتحقيق طموحات 

 

حلاةل التفتت اليت يعيشها  الهدف الاول اعادة ترممي الهيلك اجملمتعي ابس تخدام الادوات والانظمة العرصية اليت من خاللها سيمتكن من الايقاف الرسيع بل والفوري  

 الهيلك اجملمتعي واخلروج من الوضع اخلطري القائ 

 

الصناعية العاملية الثالثه , والقيام بذكل من خالل خطط اسرتاجية ورشأاكت مس تقبلية مبتكره   الهدف الثاين وضع المين يف الطريق الصحيح واذلي تفرضه الثورة 

 مبا يقدم ضامانت تؤمن مس تقبل المين ارضًا وانسااًن لقرون قادمه 

 

واملساواة  والعداةل  الانسانية  طالت  اليت  والانهتأاكت  اخلروقات  نشاهد  وحنن  ال يدي  مكتويف  نظل  أ ن  ماكننا  اب  يعد  وهيألكها    مل  ادلوةل  وتدمري  القانون،  وس يادة 

 ادلس تورية، وال عامل الغري املسؤوةل اليت تتعارض مع ادلس تور واملصلحة القومية العليا. 

 

نقاذ القرسية املفروضة علينا خارجيًا واليت الحتمل اي تصور مس تقبيل  نفاذ ومترير ما يسمى  حبزم اال  ات وطموحات هذا   لتطلع وابملثل، لس نا عىل اس تعداد لقبول ا 

 الشعب العظمي  

 

املساواة يف احلقوق الواجبات،  مكواطنني مينني أ حرار ، نؤمن ابدلميقراطية املبارشة وننهتجها سلواك وممارسة، يف اطار دوةل مدنية حديثة مؤكدين عىل س يادة القانون و 

 وخنطط القتصاد جممتعي حديث وربط  



 

 

وجيا عرص الهنضة الصناعية الثالثة بتقنياهتا احلديثة يف اطار السوق احلرة مرخسني املبادىء ادلس تورية واحلفاظ عىل القمي  الاستامثرات القومية القادمة بأ دوات تكنول 

 اال نسانية وادلينية السمحة. 

 

 اعضاء اجمللس التنس يقي الاعىل 

 اسامعيل نعامن 

 رمي حبيبح 

 عبد السالم منصور 

 امينه الثابيت 

 انيج احلداد  

 عامر ابوغامن 

 اد الرميي بغد 

 عادل الشجاع 

 الامني العام للمجلس التنس يقي الاعىل 

 اندين عبدهللا املاوري 

 

 

 

 / ت اجناز واعامتد املراسالت  العضاء جملس النواب اليت ستبعث هلم  4

 وحتديد الاعضاء اذلين س يوصلون املراسالت  هلم ومقابلهتم  

 

 

 

 - :   التوصيات      

 



 

 

 / يمت موافاة الامني العام بتوزيع املهام بني الاجنحة 1

 يمت اختيار للك جناح من الاعضاء ما ايت  

 / رئيس اجلناح 1

 / انئب رئيس اجلناح  2

 / مقرر اجلناح 3

 وذكل الساعة الثامنة مساء لهذا اليوم  

 

 

   - / الاخوه الزمالء جيب ان  نتخذ اخلطوات العملية خبصوص : 2

 ال حمافظ مأ رب وبن عديوه    ايصال املذكره   - أ  

 ارسال مذكرة رئيس جملس الشورى    - ب 

 ايصال مذكرة رئيس جملس النواب   - ج 

 

 املعمتد   الاعامل   جدول   حسب   اعامل   بقية   اجمللس   يس تمكل   ان   عىل ....... حينه   يف   احملرض   اغلق   وعليه    

 

 .. الاجامتع   مقرري        

 م/ عبدالسالم منصور 

 د/ بغداد الرميي 


