
الكميم: إقبال الشباب 
لاللتحاق بالمؤتمر كبير

 وأل��ق��ى ال��دك��ت��ور 
عبدالعزيز الكميم 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ف��رع 
المؤتمر في جامعة 
ص����ن����ع����اء ك��ل��م��ة 
أك���د ف��ي��ه��ا أن���ه تم 
خ����ال االم��س��ي��ات 
ال��رم��ض��ان��ي��ة ال��ت��ي 
أق������ام������ه������ا ف�����رع 
المؤتمر ت��م فيها 
التوقف أمام  حوالى 
خمسين موضوعًا 

توعويًا وتنظيميًا وغيرها في 
إط��ار األنشطة والفعاليات التي 
يحرص أعضاء وق��ي��ادة المؤتمر 
على تفعيلها للنهوض ب���األداء 
التنظيمي، وتطرق ال��ى مستوى 
اإلق��ب��ال الكبير م��ن قبل الطاب 

وال������ط������ال������ب������ات 
ل����ان����ت����س����اب ال����ى 
ع��ض��وي��ة المؤتمر 
ال���ش���ع���ب���ي ال���ع���ام 
الق�����ت�����ن�����اع�����ه�����م 
بوسطية المؤتمر..
م���ش���ي���دًا ب��أع��ض��اء 
المؤتمر في مختلف 
ال��ك��ل��ي��ات وال��ذي��ن 
يقفون وقفة رجل 
واح�����د وي��ق��دم��ون 
أن��م��وذج��ًا متميزًا 
للطاب وإع��ط��اء دفعة معنوية 
عالية، وقد تجلى ذلك األداء خال 

عملية التنسيق والقبول.
مؤكدًا أن المؤتمر في الجامعة 
س��ي��واص��ل م��ه��ام��ه التنظيمية 

والوطنية بروح الفريق الواحد.
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فعاليات النشاط الشبابي الديني والثقافي التوعوي الرمضاني الرابع عشر والذي 
يستمر عشرة أيام بمشاركة شبابية واسعة.

وأكد محمد أحمد العلواني نائب رئيس فرع المؤتمر أن هذا النشاط يأتي تأكيدًا 
لاهتمام الكبير من قبل المؤتمر الشعبي العام بالنشء والشباب والحرص على تنمية 
مواهبهم وإبداعهم. وأشار الى أن النشاط سيكون هذا العام أكثر تميزًا وتنوعًا يشمل 

البرامج الترفيهية والسياحية وأخرى ابداعية حيث ستتنوع برامج المسابقات ما بين 
المسابقات الثقافية لفئتي الشباب والفتيات ومسابقات الجمهور العامة ومسابقات 
حفظ وتاوة القرآن الكريم وغيرها من المسابقات التي رصد لها جوائز يصل عددها 

الى 220 جائزة متنوعة بين نقدية وعينية قّيمة.
حضر التدشين وكيا محافظة ذمار الدكتور عبدالله علي الميسيري وأحمد مرشد 

الحميري وعدد من القيادات التنظيمية بالمحافظة وجامعة ذمار.

دائرة الشباب بذمار ترصد »220« جائزة لالمسيات

الزوكا في اختتام األمسيــــــــــــــــــــــــــــات في جامعة صنعاء

الزعيم والمؤتمر صنوان وأعضـــــــــــــــــاء المؤتمر لن يتخلوا عن قيادتهم

وف��ي اختتام االمسيات الرمضانية ألقى 
االستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد 
لتعليم  ل��ع��ام لقطاع ا للمؤتمر الشعبي ا
والشباب كلمة نقل في مستهلها تحيات 
وشكر قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الى كوادر المؤتمر في جامعة 
صنعاء من أكاديميين وطاب وموظفين على 

جهودهم التي بذلوها خال األزمة والجهود التي يبذلونها 
خال هذه المرحلة. وهنأ األمين العام المساعد للمؤتمر 
كافة ق��ي��ادات وأع��ض��اء وأن��ص��ار المؤتمر الشعبي العام 
بمناسبة الذكرى ال���35 ليوم 17 يوليو اليوم التاريخي 

الذي مثل بداية عهد جديد في تاريخ اليمن الحديث.
كما هنأهم بالذكرى ال���31 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام التنظيم الذي جسد نهج الوسطية واالعتدال وبنجاح 
االمسيات الرمضانية التي أقامها فرع المؤتمر بالجامعة، 

إضافة الى النجاح في استقبال العام الدراسي الجديد.
مشيدًا ب��األداء التنظيمي والتفاعل الذي يبديه كوادر 

المؤتمر وأنصاره مع مختلف االحداث والقضايا.

وقال الزوكا: إننا في المؤتمر الشعبي العام نفخر أن من 
صاغ الرؤى التي تقدمنا بها الى مؤتمر الحوار الوطني في كل 
القضايا هم أساتذة وأكاديميين من فرع المؤتمر بجامعة 
صنعاء، وهذا شيء نفخر به خصوصًا وأن الرؤى واألطروحات 
التي حظيت باحترام وتقدير من قبل مختلف المكونات 
السياسية في مؤتمر الحوار ألنها رؤى وأطروحات نابعة 
من حس وطني وعكست مدى حرص المؤتمر الشعبي العام 

على الوطن ومصالحه العليا.
مؤكدًا أن ممثلي المؤتمر والتحالف في مؤتمر الحوار 
يمثلون صمام أمان لنجاح الحوار الوطني، وأشار األمين العام 
المساعد للمؤتمر الى أن الوطن يمر اليوم بمرحلة جديدة 
تتطلب تضافر الجهود لمواجهة كل التحديات والمؤامرات 

التي تحاك ضد الوطن وأمنه واستقراره.
داعيًا الجميع الى بذل المزيد من الجهود والتماسك 
واالصطفاف للتصدي لكل مخططات أخونة الدولة وإقصاء 

ات المؤتمرية. الكوادر الوطنية المؤهلة والكفاء
وقال الزوكا: إن المؤتمر الشعبي العام سيقف بكل قوة 
مدافعًا عن قضايا الوطن  الى جانب دفاعه عن أعضائه 

ومنتسبيه بكل السبل ولن يتخلى عن أحد من أعضائه.
وأك��د األمين العام المساعد للمؤتمر أن الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام سيظل قائده 
ورمزًا وطنيًا يفخر به الجميع باعتباره القائد الحكيم الذي 
حرص على الوطن وأمنه واستقراره ودماء أبنائه، فقد جنب 
اليمن الصراعات وويات الحرب االهلية وسفك الدماء في 

المؤتمر سيظل يدافع عن أعضائه وأنصاره ولن يسمح بأخونة جامعة صنعاء
نشيد بالصمود  الشجاع ألعضاء المؤتمر في جامعة صنعاء خالل األزمة

االســـتـــاذ عـــارف   اخــتــتــم   <
المساعد  العام  األمين  الزوكا 
نجيب  االســتــاذ  وبحضور  للمؤتمر 
وحسن  العامة  اللجنة  عضو  العجي 
في  المؤتمر  فرع  رئيس  عبدالرزاق 
عبدالعزيز  والدكتور  ذمار  محافظة 
المؤتمر  فــرع  رئيس  نائب  الكميم 
بجامعة صنعاء وجمع كبير من قيادات 
المؤتمر من أساتذة وموظفي  وأعضاء 
األمسيات  صنعاء  جامعة  وطـــالب 

الرمضانية االربعاء..

القيسي يدعو وزير الكهرباء لزيارة حجة ويعلن اعتماد مليار لمستشفى عبس
حجه-صادق شلي: 

دعا اللواء علي بن علي القيسي محافظ محافظة حجة، 
وزير الكهرباء في حكومة )الوفاق الوطني( الى زيارة 
محافظة حجة واالطاع على معاناة المواطنين جراء 
االنقطاعات الكهربائية المستمرة، وذلك في االمسية 
الرمضانية التي نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام 
تحت شعار "معًا.. إلنجاح الحوار" لسبع من مديريات 
المحافظة في مديرية عبس التهامية والتي تعتبر 
اكبر مديريات محافظة حجة من حيث المساحة 
والسكان. حيث ألقى اللواء القيسي كلمة نقل فيها 
تحيات وتهاني المشير عبد رب��ه منصور ه��ادي 
-رئيس الجمهورية- لجميع الحاضرين وعبرهم 
لكل ابناء مديرياتهم، وق��ال: من خ��ال االستماع 

لنقاشاتكم ومتطلباتكم فهي منطقية.. موجهًا دعوته الى تقدير 
الظرف الذي تمر به الباد .ومنح القيسي مهلة خمسة عشر يومًا 
للمديريات والمجالس المحلية في المديريات لسرعة استغال المبالغ 
الموجودة في حساباتهم وتنفيذ المشاريع ذات األولوية.. مشيرًا إلى 

أن اي هيئة ادراية ال تستغل مواردها ستصنف بالفاشلة .
وأشار المحافظ إلى اعتماد مستشفى بمبلغ مليار ريال في مديرية 

عبس، كما وجه بتخصيص عشرين في المائة من الموازنة المحلية 
للشباب وتلبية احتياجاتهم وتعليمهم وتدريبهم .

والقى امين عام المجلس المحلي بمديرية عبس دهل الطيب، كلمة 

رحب فيها بالمحافظ ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة.. موضحًا في 
كلمته ان اهم مشاكل مديرية عبس والمديريات التهامية تتمثل في 

الكهرباء وشرح معاناة المواطنين جراء ذلك.

ومن ثم القى الشيخ نبيل الجرب رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
كلمة اللجنة التنظيمية، ثم فتح باب النقاش حيث تحدث االخوة ابناء 

المديريات عن همومهم ومشاكلهم وآمالهم وأحامهم.

حضر االمسية اعضاء مجلس النواب الشيخ احمد الهارب، والشيخ 
علي الطيب، والشيخ زيدان دهشوش، والشيخ حميد العبيدي وكيل 
محافظة حجة، وقيادة المؤتمر بالمحافظة، ومديرو 
عموم المكاتب الحكومية بالمحافظة، وقائد اللواء 25 
ميكا بعبس، ورؤساء وأعضاء الهيئات االدارية بالمجالس 
المحلية وأعضاء الهيئات التنفيذية، وأعضاء المجالس 
المحلية، ورؤساء وقيادات فروع المؤتمر بمديريات 
عبس واسلم وخيران المحرق وكعيدنه والشاهل وقفل 
شمر، ومشائخ واعيان وعقال المديريات. ال��ى ذلك 
أكد اللواء القيسي في األمسية الرمضانية التي أقيمت 
الخميس بمديرية المحابشة، ان المؤتمر الشعبي العام 
كان وما يزال وسيظل هو القوة الفاعلة والعاملة في 
الساحة السياسية اليمنية.. وه��ذا كله بفضل صمود 

وبسالة وثبات قياداته وكوادره في مواجهة التحديات.
كما ألقى الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، كلمة 
اكد فيها. ان المؤتمريين هم ارباب الوطنية واصلها وأرباب الوسطية 
وأصلها ولن نقبل من ينصبون أنفسهم اوصياء على الوطن او على الدين، 
مؤكدًا رفض أبناء محافظة حجة للفتاوى التكفيرية التي تصدرها بعض 

األطراف خدمة ألجندتها السياسية. 

مدهش: ألعضاء المؤتمر الفضل في 
انتزاع الكثير من حقوق الموظفين

 من جانبه أشاد األخ 
محمد مدهش رئيس 
ن���ق���اب���ة ال��م��وظ��ف��ي��ن 
بجامعة صنعاء بدور 
أع�����ض�����اء ال���م���ؤت���م���ر 
الشعبي ال��ع��ام الذين 
كان لهم الدور الكبير 
في انتزاع الكثير من 
ال���ح���ق���وق ل��م��وظ��ف��ي 
الجامعة.  وتطرق الى 
عظمة القيم والمبادئ 
التي جسدها المؤتمر 

خال 33 عامًا حيث لم يتبع سياسة اإلقصاء أو اإللغاء 
كما يحدث اليوم.

 مؤكدًا أن رفض المؤتمر لسياسة االقصاء والتقليد 
األع��م��ى لما يحدث ف��ي ال��خ��ارج ع��ززت ثقة الشعب 
به كتنظيم وطني رائ��د، الفتًا الى العواقب الكارثية 
لألحزاب التي تبنت ثقافة الغوى والفوضى واإلقصاء 
والتي أفضت الى قيام الشعب المصري بثورة ضد حكم 

االخوان.
 وشدد مدهش على أهمية احترام الوظيفة العامة 
التي تعرضت خال األزمة الى ضربة قوية تكاد تمزق 

النسيج االجتماعي.

مؤتمريو إب يشددون على تبني قضايا المواطنين
دعا مؤتمريو الدوائر81 و82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 في محافظة إب كافة القوى   

السياسية والمدنية والعلماء والشخصيات االجتماعية الى توحيد الصف ومساندة مؤتمر 
الحوار الوطني وااللتفاف حول مؤسسة الرئاسة للوصول الى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل 

المواطنين بمختلف أطيافهم ومشاربهم وشرائحهم االجتماعية.
مؤكدين أن المؤتمر الشعبي العام سيظل التنظيم الرائد الذي يستشعر مسؤوليته تجاه وطنه 

وشعبه.
وفي األمسية التي شهدتها المحافظة خال األيام الماضية أكد االخ عبدالواحد صاح رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة إب: إن المؤتمر الشعبي العام لن يتخلى عن مسؤوليته التاريخية تجاه الشعب 
وسيكون عند حسن ظن من منحه الثقة عبر مسيرته التنظيمية والخدمية وسيظل يحمل هموم 

وتطلعات الجماهير..
مضيفًا أن المؤتمر وقياداته العليا قدموا التنازالت الكبيرة حرصًا على أمن واستقرار  ووحدة اليمن 
وحقنًا لدماء كل اليمنيين، وهذا ما جعله رقمًا صعبًا في نظر الرأي العام المحلي والدولي والذين 

يعولون عليه قيادة المشروع المدني وصياغة مستقبل اليمن.
 األخ عقيل فاضل نائب رئيس الفرع بالمحافظة كافة أعضاء المؤتمر وحلفائهم 

ّ
من جانبه حث

ومناصريهم تلمس قضايا المواطنين والرفع بها الى القيادات المؤتمرية لتبنيها وعكسها في 
برامجها المستقبلية.

مؤتمر جامعة إب يحث األكاديميين 
على مساندة أعضاء الحوار

دش�����������ن   
األخ������وان 
عبدالواحد صاح 
رئ������ي������س ف�����رع 
المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام بمحافظة 
إب وال���دك���ت���ور 
ع����ب����دال����ع����زي����ز 
رئيس  لشعيبي  ا
ف�����رع ال��م��ؤت��م��ر 
ب����ج����ام����ع����ة إب 
االم�������س�������ي�������ات 

الرمضانية لفرع المؤتمر بالجامعة.
 ووق���ف مؤتمريو إب على القضايا الماثلة 
في الساحة السياسية وف��ي مقدمتها مؤتمر 
الحوار الوطني وما وصل اليه من نتائج وقرارات 

وتوصيات حتى اآلن.
مشددين على ض���رورة المساهمة الفاعلة 
والدعم الحثيث بالرأي الفردي والرؤى الجمعية 
لما م��ن ش��أن��ه م��س��ان��دة ال��م��ت��ح��اوري��ن والعمل 
على إن��ج��اح مؤتمر ال��ح��وار خصوصًا م��ن قبل 

االكاديميين والمفكرين.
وثمن مؤتمريو محافظة إب الجهود التي يبذلها 
االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام من 
جهود إلنجاح التسوية السياسية وإخراج اليمن 
م��ن أزم��ت��ه. كما ب��ارك��وا م��واق��ف ال��زع��ي��م علي 

ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح 
رئيس المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
الثابتة والواضحة 
وال����ح����ري����ص����ة 
ع��ل��ى المكاسب 
ال����ت����اري����خ����ي����ة 
وال�����وط�����ن�����ي�����ة 
وت����غ����ل����ي����ب����ه 
ال������م������ص������ال������ح 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وط��ن 
ع���ل���ى م��ص��ال��ح��ه 
الشخصية من أجل الخروج بالوطن إلى بر األمان.

داعين كافة القوى السياسية واألطراف الفاعلة 
الى نبذ ثقافة الكراهية والتخلي على التمترس 
وراء المواقف الحزبية أو األنانية والعمل من أجل 

الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
لقيت في أمسية التدشين 

ُ
وكانت الكلمات التي أ

ق��د أك���دت ف��ي مجملها على ال��رف��ض الشديد 
ات  لسياسة االق��ص��اء التي ت��م��ارس ض��د الكفاء
وال��ق��ي��ادات المؤتمرية في الوظيفة العامة.. 
كما حملت األجهزة األمنية مسؤولية االنفات 
األمني وجرائم االغتياالت التي طالت الكثير من 

القيادات السياسية والعسكرية واألمنية.
 الى ذلك تطرقت المداخات  والنقاشات الى 
ات  الوضع وضرورة استمرار التواصل وعقد اللقاء

وتنشيط الفعاليات واألنشطة المؤتمرية.

دهشوش: نرفض فتاوى التكفير ونطالب بمحاسبة مصادرها

تختتــم فروع المؤتمــر بالمحافظات والمديريــات والدوائر والجامعات  
أمســياتهم الرمضانية هذا األســبوع والتي تهدف فــي مجملها للوقوف 
على المســتجدات على الساحة السياسية والوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة 

والدور الذي يجب أن يلعبه المؤتمريون إلنجاح استحقاقاتها.
وكانت األمســيات الرمضانيــة التي وجــه بإقامتها الزعيم علــي عبدالله صالح 
-رئيــس المؤتمــر الشــعبي العــام مطلع الشــهر الفضيــل قد أطلعــت قيادات 
وكــوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر على الدور الذي يقوم به ممثلو المؤتمر 
وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني.. وشددت األمسيات على ضرورة اتخاذ موقف 
جاد تجاه سياســة االقصاء التي يمارســها االصالح بحق الكــوادر المؤتمرية في 
الوظيفة العامة.. كما وقفــت على قضايا وهموم المواطنين.. تفاصيل أخرى في 

هذه المساحة:

»أخونة« الدولة المؤتمـــريون يؤكدون على إنجـــــــــــاح الحــوار والتصــدي لـ في اختتام أمسياتهم 
الرمضانية


