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مؤتمريو صنعاء صمام أمان 
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دشــن األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف الزوكا ومعه عضو اللجنة العامة 
رئيس معهد الميثاق االستاذ محمد العيدروس 
وعضو اللجنة العامة رئيس دائــرة الشباب والطالب 
ات التنظيمية الموسعة  االستاذ يحيى دويد برنامج اللقاء
لقيادات فرع المؤتمرالشعبي بمحافظة صنعاء السبت 
بحضور رؤســاء فــروع الــدوائــر والمديريات ومسؤولي 
القطاع التنظيمي والشبابي والنسوي وأعضاء اللجنة 

الدائمة وأعضاء مجلس النواب .
ة  وفــي اللقاء الــذي ُبــدئ بالوقوف دقيقة حــداد لقراء
الفاتحة على أرواح شهداء الوطن في عدن ولحج وصنعاء 
جدد األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
الزوكا ادانة المؤتمر الشعبي العام لألحداث االرهابية التي 
شهدتها صنعاء وعدن ولحج خالل اليومين الماضيين 
،وقال :نلتقي بكم وقلوبنا تقطر دمًا لما يدور في الوطن 
من أزمة حادة بل وفتنة محدقة من اولئك الحاقدين على 

الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وأضاف: شاهدنا ما جرى في عدن من أعمال تستهدف 
الوطن ووحدته وتستهدف النسيج االجتماعي ووطن 
الثاني والعشرين من مايو، هذا اليوم الذي يعتز به كل 
مواطن يمني ،كما شاهدنا ما جرى من أعمال في محافظة 
لحج من ذبح للجنود، بطريقة وحشية وكأنهم ليسوا 
من هذا البلد ،وماحدث في مستشفى ابن خلدون ايضًا 
ضد الجنود من عمل مشين ومهين ال يمت بصلة لديننا 
االسالمي الحنيف وال ألخالقنا وقيمنا كيمنيين ،وكذا 
التفجيرات االرهابية الدامية لمساجد الله في صنعاء ،وهو 
ما يجعلنا نشعر بأن الوطن بدأ ينزلق الى العنف والفوضى .
وقــال االمين العام: نكرر اليوم الدعوة لكل العقالء 
والقوى السياسية لرص الصفوف لمواجهة التحديات 
والمحافظة على الــوحــدة ومجابهة االرهـــاب والعنف 
والمناطقية والعصبية البغيضة، فالوطن مسؤوليتنا 
جميعًا ونحن في المؤتمر الشعبي العام سنكون في 
الصفوف االولى للحفاظ على الوحدة ومواجهة االرهاب 
،ونؤكد لكل قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر 

ان المؤتمر ومــعــه كــل الخيرين سيضطلعون بكل 
مسؤولياتهم مــع الشرفاء والخيرين لحماية الوطن 

ووحدته وأمنه واستقراره .
ونقل الزوكا تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم الرمز 
المناضل علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الى قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر بمحافظة صنعاء، 
وقال:نؤكد لكم اننا في قيادة المؤتمر لن نخذل اعضاء 
وقيادات المؤتمر كما يروج البعض ،والمؤتمر ليس تابعًا 
لهذا أو ذاك وليس حزب التآمر وليس حزب العمالة بل هو 
تنظيم ولد من رحم المجتمع اليمني ،والمؤتمر متحالف 
مع الوطن وال سوى ذلك ، ومن سيأتي معنا من أجل ثوابت 

الوطن وأمنه ووحدته واستقراره فسنكون معًا.
وحــث االمــيــن الــعــام قــيــادات وأعــضــاء المؤتمر على 
استشعار المسؤولية في هذه المرحلة مشيدًا بثبات 
وتضحيات ومواقف قيادات وكــوادر وأعضاء المؤتمر 
في محافظة صنعاء واصفًا اياهم بالكوكبة من القيادات 
المجربة والمخلصة والشريفة التي تــواجــدت في كل 
ــى مواصلة التصدي  ميادين الــنــضــال، داعــيــًا ايــاهــم ال

للمؤامرات التي تحدق بالوطن وبالمؤتمر الشعبي العام .
وأشار الزوكا الى ان المؤتمر ال يبحث عن السلطة بل 
يبحث عن الوطن الذي دمر في األربع السنوات الماضية، 
والذي يحاول البعض ان يقسمه ويمزقه.. قائًال: لقد تركنا 
السلطة لكم وعرفنا وعرف الشعب اليمني ماذا فعلتم 
بالوطن، منتقدًا بشدة من يتاجر بدماء الناس والضحايا 

واألبرياء..
ــد االمــيــن الــعــام ان المؤتمر وقيادته سيظلون  وأك
صامدين رغم ما يتعرض له المؤتمر من مؤامرات منذ 
٢٠١١ وحتى اليوم، حيث تستهدف عناصره في كل 
مكان في محاولة الجتثاثه.. وقال: ان هذا اللقاء يصادف 
الذكرى الرابعة لـ٢١ مارس وهي ذكرى تخلص المؤتمر 
وا للمؤتمر  الشعبي العام من المندسين الذين اســـاء
وخلعهم المؤتمر عن ردائه ،وبقيت العناصر الصادقة 

والمخلصة التي نرفع لها القبعات احترامًا وتقديرًا.
وأضاف: هناك من يحاول المساس بالوطن وبالمؤتمر 
لكننا نثق ان قــيــادات المؤتمر لن تهتز فليخرج من 
يخرج فالمؤتمر صامد ،وهناك اآلالف من يريدون اليوم 

االنضمام واالنتساب الى عضوية المؤتمر الشعبي العام 
نا  في مختلف المحافظات ،ونقول مهما حاولتم اقصاء
لكنكم لن تقصونا من حب الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

وأكد االمين العام ان المؤتمر حريص على انجاح الحوار 
وليس لديه عقد من أحد فأصحاب العقد يعرفهم الشعب 
اليمني، وقال: ندرك ان الوطن يمر بمرحلة صعبة ونسعى 

إلنجاح الحوار .
وأشار الزوكا الى ما يحصل اليوم في الجنوب وخاصة 
في عدن ولحج من بعض القيادات قائًال: لم نكن نتوقع 
ان تصل هذه القيادات الى ممارسة هذا العمل المشين 
والرخيص من ذبح للجنود بتلك الطريقة مخاطبًا تلك 
القيادات :هذا عار في جبينكم وهذه األعمال ليست من 
شيم الرجال وال من شيم اليمنيين، الم تعد لديكم قيم 
او اخالق او وطنية، محمًال مسؤولية ماحدث بالكامل 
عبدربه منصور هادي، مؤكدًا ان هذا العمل ال يمت بصلة 

ألبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأشاد االمين العام في ختام كلمته بقيادات وقواعد 
المؤتمر في صنعاء، واصفًا اياها بصمام األمان دومًا للوطن 

وللمؤتمر حاثًا اياهم على الصمود والتالحم في هذه 
المرحلة الحرجة والخطيرة وعلى تفعيل األداء التنظيمي 
خالل هذه المرحلة وعملية التواصل واالتصال بالجماهير 
وبكل المواطنين وخصوصا في قطاعات الشباب والمرأة، 
والــوقــوف الــى جانب الــنــاس وقضاياهم واإلســهــام في 
حل مشاكلهم، معربًا عن شكره لرئيسي فرع المؤتمر 
الشعبي العام السابقين مطهر الديلمي ومحمد الحاوري 
ورئيس الفرع الحالي محمد بشير، داعيًا جميع قيادات 
وكوادر المؤتمر للتعاون معه في هذه المرحلة الخطيرة 

والدقيقة في تاريخ الوطن.

كسر حالة الجمود
لقد اتــســم الــلــقــاء الــمــوســع بــطــرح القضايا الوطنية 
بشفافية عبرت عن حرص المؤتمريين على الوطن وأمنه 

واستقراره ووحدته..
كما عبر المتحدثون عن القضايا التنظيمية بشكل 
طر 

ُ
يعكس الحياة الديمقراطية والنقد البناء داخــل أ

ومكونات المؤتمر الشعبي العام..
وتناول المتحدثون والمتحدثات من قيادات المؤتمر 
بالدوائر والمديريات ما يفتعل لديهم وما يواجهونه 
من صعوبات، إضافة إلــى تطلعاتهم لتنشيط العمل 
التنظيمي واالرتقاء باألداء وضرورة التفاعل مع قضايا 

الشباب والطالب والمرأة.
هذا وقد أوضح االستاذ عارف الزوكا األمين العام الكثير 
من تفاصيل القضايا حول المشهد السياسي والتوجهات 
المستقبلية لعمل المؤتمر بما يواكب تحديات المرحلة..
وتم في االجتماع التأكيد على دور المؤتمريين في 
تحقيق األمن واالستقرار ومحاربة الدعوات المناطقية 
والطائفية المريضة.. إلى ذلك عبرت قيادات المؤتمر 
في محافظة صنعاء عن ارتياحها للتحول المهم الذي 
يشهده المؤتمر في تاريخه منذ تولي االستاذ عارف 
الزوكا مسئولية األمين العام.. مؤكدين ان هذا التحول 
أخرج المؤتمر من حالة الركود والجمود الذي تعرض له 

المؤتمر بسبب قيادة هادي..

نؤكد للمؤتمريين ان القيادة لن تخذلكم كما يروج البعض

ات الموسعة لمؤتمر صنعاء خالل تدشينه اللقاء

الزوكا: المؤتمر سيكون في مقدمة الصفوف للحفاظ على الوحدة ومجابهة اإلرهاب

تنفيذية المؤتمر بالحديدة: الوحدة خط أحمر وهي الضامن الستقرار اليمن
أكــدت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
الحديدة أن الوحدة اليمنية خط أحمر ال مساس بها وال تفريط 
فيها وأن محاوالت النيل من الوحدة مرفوضة باعتبارها الضامن 

األكبر الستقرار وتقدم اليمن.
وفــي االجتماع الــذي عقد الخميس وتــرأســه رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر.. محافظ المحافظة اللواء حسن احمد الهيج،، 
وقفت الهيئة على نتائج االجتماعات المنعقدة بالعاصمة صنعاء 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام 

واستعرضت الجانب السياسي.
كما اعتبر االجتماع الــذي حضره نائب رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة االستاذ عبدالرحمن خرجين، ووكيل المحافظة 

الدكتور الحسن طاهر أن الثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة 
والجمهورية والوحدة والديمقراطية من أهم مكتسبات الوطن 
خــالل مسيرته الــرائــدة بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح.. 

مؤكدين أهمية دوره المحوري في مواجهة األزمة الراهنة.
وباركت الهيئة التنفيذية لمؤتمر الحديدة جهوده الكبيرة في 
الوصول الى الحلول االيجابية بالتوافق بين القوى المتحاورة، داعية 
في الوقت ذاته الفرقاء الى االتفاق على كلمة سواء بين الجميع 
إلنهاء األزمة وتجنيب الوطن مغبة االنزالق فيما ال تحمد عقباه.

وجددت الهيئة التنفيذية لمؤتمر الحديدة التأكيد على اهمية 
تعزيز دورها في تفعيل االنشطة التنظيمية باعتبارها اساس 

قوة المؤتمر وحيويته.

بشير: المؤتمر رقم صعب في المعادلة السياسية ويراهن عليه الجميع
أوضح رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
صنعاء محمد بشير أن اللقاء يأتي في ظروف معقدة 
وصعبة وتحديات داخلية وخارجية يمر بها الوطن 
والــتــي تتطلب الــوقــوف أمامها بجدية ومــزيــد من 
التكاتف والتوحد والصالبة والعزيمة التي يمتلكها 

فرسان المؤتمر .
وأكــد بشير ان المؤتمر الشعبي رقــم صعب في 
المعادلة السياسية ويراهن عليه الجميع من خالل 
ـــ٣٣ عامًا من  ما حققه من منجزات خالل مسيرة ال
الزمان ابرزها اعــادة تحقيق الوحدة وإرســاء دعائم 

االمن واالستقرار .

ولفت الى التحديات التى تواجه المؤتمر الشعبي 
على المستوى الوطني من محاولة شق الصف، األمر 
الــذي يدعو للوقوف خــالل المرحلة الراهنة ووضع 
الخطط المناسبة لمواجهة التحديات من خالل تفعيل 
عملية االتصال والتواصل وااللتقاء مع كافة الفعاليات 
التنظيمية والتنفيذية بالمحافظة وكذا وضع خطط 
لتنفيذي  لتنظيمي وا ا لعمل  ا لتفعيل  تنظيمية 
والشبابي والنسوي بما يسهم في أداء المؤتمر لدوره 

في خدمة الناس والوطن.
وقد تخلل اللقاء عدد من المداخالت والنقاشات من 

قبل الحاضرين.

االمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد طربوش

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى االخ عمار محمد رشاد احمد طربوش ، وإخوانه، وكافة 
آل طربوش، بوفاة والدهم الشيخ محمد رشاد احمد طربوش- امين عام 
المجلس المحلي بمديرية المواسط محافظة تعز - عضو اللجنة الدائمة 
بالمؤتمر الشعبي العام.وعبر الزوكا شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص 
العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.«إنا لله وإنا إليه راجعون».

..و يعزي بوفاة عبدالله البحري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى االخ محمد ناصر البحري ، وكافة آل البحري، بوفاة شقيقه 

الدكتور عبدالله ناصر البحري- مدير عام مديرية بيحان بمحافظة شبوة.. 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام،  عن خالص العزاء والمواساة، سائًال 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.(إنا لله وإنا إليه راجعون)

... ويعزي بوفاة الشيخ مهدي باقطمي

 بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى االخ الشيخ على مهدي سالم باقطمي ، وإخوانه، وكافة آل 

باقطمي بمحافظة شبوة بوفاة والدهم الشيخ مهدي سالم باقطمي.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة 
بهذا المصاب الجلل.. سائًال العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

العواضي يعزي القيادية 

فتحية العطاب بوفاة والدها

بعث االســتــاذ ياسر العواضي االمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
برقية عـــزاء ومــواســاة لــالخــت فتحية 
العطاب مسؤولة القطاع النسوي بفرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة، 
بوفاة وعبر العواضي عن تعازيه ألسرة 
الفقيد بهذا المصاب الجلل سائًال المولى 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان ..
(انا لله وإنا إليه راجعون)

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ التميمي
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ببرقية عزاء ومواساة في وفاة رجال األعمال الشيخ حسين بن صالح 

التميمي جاء فيها:
األخ صالح بن حسين بن صالح التميمي وإخوانه
وكافة آل التميمي- حضرموت      حياكم الله

تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ حسين بن صالح 
التميمي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره ووافته المنية وهو يتلقى 
العالج في احدى المستشفيات األلمانية بعد عمر قضى معظمه في خدمة الوطن، 
وأعمال البر والخير، حيث كان رجل أعمال متميز.. أسهم في تنمية الوطن وفي 
النهوض بحركة التجارة واالستثمار في وطنه اليمن، مجسدًا كل معاني الوحدة 
الوطنية، نابذًا لكل النعرات المناطقية والنزعات اإلنفصالية.. جاعًال قضايا وطنه 

وتقدمه وازدهاره فوق كل القضايا الذاتية وفي مقدمة اهتماماته الشخصية.
لقد خسر الوطن برحيل والدكم المرحوم أحد رجاله الوحدويين والصادقين 
األوفــيــاء، ورمــزًا من رمــوز أعمال البر والخير التي شملت إخوانه المواطنين 
المحتاجين ومساعدتهم والوقوف بجانبهم وإعانتهم على تحمل مشاق ومتاعب 

الحياة.
وإننا في هذا المصاب الجلل نشاطركم أحزانكم.. ونعبر لكم عن خالص التعازي 
وصادق المواساة.. وذلك باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائلين 
المولى جلت قدرته أن ينزل عليه شآبيب رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن 

يلهمكم جميعًا.. وكل أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق - رئيس المؤتمر الشعبي العام
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