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خالل تدشينه الدورات التدريبية لشباب المؤتمر

الزوكا: لن ينال المتآمرون من المؤتمر والزعيم 

دشن االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا - السبت- المرحلة االولى من الدورات التدريبية لشباب 
المؤتمر الشعبي العام التي ينظمها معهد الميثاق للفترة من 
)16 -21 أبريل( بحضور عضو اللجنة العامة رئيس دائرة 
الشباب والطالب بالمؤتمر االستاذ يحيى دويد وعضو اللجنة العامة 
رئيس معهد الميثاق االستاذ محمد العيدروس ،ورئيس دائرة البحوث 
والتخطيط عضو االمانة العامة للمؤتمر االستاذ عبدالقوي الشميري 
،ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء االستاذ محمد 
بشير، والقائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء 

الدكتور عبدالعزيز الكميم .
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالسالم الوطني وردد فيه الحاضرون شعار )بالروح 
بالدم نفديك يايمن ...نفديك يا صنعاء نفديك ياعدن( القى االمين العام 
للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا كلمة نقل في بدايتها الى المتدربين تحيات 
قيادة المؤتمر ممثلة بالمناضل الكبير رمز الوفاء والصمود الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام .

وأشار االمين العام الى الحملة الشعواء التي تحاول ان تطال من المؤتمر 
وزعيمه الرمز علي عبدالله صالح وقال: نالحظ سياًل من الرسائل وسياًل 
من التواصل يصلنا من كل ابناء الوطن من كل قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام ليعبروا عن استيائهم من تلك الحملة الشعواء التي تحاول 
ان تطال من المؤتمر الشعبي العام وزعيمه الرمز علي عبدالله صالح 
...نريد أن نقول لكل اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام ولكل جماهير 
شعبنا: علي عبدالله صالح رجل بحجم الوطن ..علي عبدالله صالح 
رمز لهذا الوطن ...علي عبدالله صالح قلعة شامخة ال تستطيع هذه 
المحاوالت ان تنال منه.. وياجبل ما يهزك ريح..وأضاف الزوكا: لن تؤثر 
عليكم  مثل هذه الكتابات هناك من يحاولون االصطياد في الماء العكر 
..انا متأكد ان شعبنا اليمني الذي خرج يوم 26 مارس هو الرد الفعلي من 
هو علي عبدالله صالح ..لن تنالوا من المؤتمر الشعبي العام وال من علي 

عبدالله صالح لن تزيدونا إال قوة ولن تزيدونا االصمودًا.
ودعا االمين العام قيادات وأعضاء المؤتمر الى عدم النزول الى مستوى 
من يشنون هذه الحمالت وقال: أدعو قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام إلى أال ينزلوا الى مستواهم ...المؤتمر الشعبي العام اكبر.. المؤتمر 
الشعبي العام حزب كبير حزب الوطن..  نحن علينا مسئوليات جسيمة 
تجاه هذا الوطن والمؤتمر الشعبي العام موجود في كل مكان ستجدونه 
مناضاًل في الميدان وفي مواقع العمل في كل مكان.. المؤتمر الشعبي 
العام تنظيم رائد ال ينتظر الشهادة من احد.. المؤتمر الشعبي العام 
يؤمن بثوابت الوطن ولديه قيم وثوابت وأخللالق تربى وُجبل عليها 
...المؤتمر الشعبي العام التنظيم الوحيد الللذي خرج من رحم هذا 
المجتمع فال تستطيعون أن تزايدوا على المؤتمر الشعبي العام تنظيم 

الوطن تنظيم وطني وسيظل وطنيًا..
وتابع الزوكا: اتمنى من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام ايضًا ان 
يكونوا عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وان يتحملوا الصعاب 

..وان يتحملوا المشاق وان نتحمل.. كل نجاح له ثمن.
وأكد االمين العام اعتزاز وفخر قيادات المؤتمر بقيادات وكوادر 
وأعضاء المؤتمر في محافظة صنعاء قائاًل: وما افتتاحنا لهذه الدورة 
التدريبية اليوم إال نتاج لما نكن لكم من احترام وتقدير انتم من اثبتم 

في كل المراحل انكم صمام امان انتم من اثبتم في كل المراحل مواقفكم 
المشرفة والصامدة.. طوق صنعاء التقدر مواقفها بثمن.. طوق صنعاء 
تستحق منا كل التقدير واالحترام تستحق منا كل الوفاء، فما افتتاحنا 
لهذه الللدورة اليوم إال في اطار البداية لعمل كبير ومتواصل البد ان 

تقوده قيادات المؤتمر الشعبي العام في المرحلة القادمة .
وأضاف االمين العام: نفتتح هذه الدورة اليوم ألننا نؤمن إيمانًا عميقًا 
بأنه ال يمكن لنا ان نطور من أدائنا التنظيمي والسياسي والمعرفي اال من 
خالل تأهيل وتدريب شبابنا وشاباتنا وال بد ان نعيد األلق لمعهد الميثاق 
الوطني الذي تدرب على ايدي اساتذته ومدربيه عدد اليستهان به من 
ابناء هذا الوطن.. البد لمعهد الميثاق الوطني ان يقوم بدوره المتميز 
في تدريب وتأهيل شباب المؤتمر الشعبي العام بل وقيادات وأعضاء 

المؤتمر الشعبي العام بشكل كامل.
وقال الزوكا: التدريب والتأهيل هو االسللاس.. دون تدريب وتأهيل 
اليمكن لنا ان نطور من امكاناتنا وقدراتنا ...اتذكر ونحن نحضر لمهرجان 
السادس والعشرين من مللارس وعدتكم بللأن نبدأ في اقامة دورات 
تدريبية لهؤالء الشباب والشابات، فها هذا نحن اليوم نفي بوعدنا لنبدأ 

هذه الدورات التدريبية.
وأضاف :اتمنى لهذه الدورات التدريبية والتأهيلية التوفيق والنجاح.. 
نريد ان نستخلص من بين هللؤالء الشباب والشابات مدربين لنعيد 
تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مدربين على مستوى المديريات والدوائر 
في اطار الالمركزية التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام.. سندرب لكم 
مدربين وسنخرج مدربين يستطيعون ان يدربوا ويؤهلوا على صعيد 
مديرياتهم ودوائرهم.. ال نريد التدريب والتأهيل مركزيًا البد ان يكون 
هناك تدريب وتأهيل على مستوى المديريات والدوائر ليستطيع كل 
شباب وشابات المؤتمر الشعبي العام ان يدربوا ويتأهلوا، وسيظل الدور 
االساسي على قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء بعدما 
نستكمل هذه الدورة ونستخلص المدربين والمدربات الذين سيتولون 

موضوع اقامة الدورات التدريبية على صعيد مديرياتهم ودوائرهم.
وتابع االمين العام :البد ان نزود شبابنا وشاباتنا بالمعارف السياسية 
وبكل ما يتصل بالشأن التنظيمي وفي ذات الوقت بكل ما يتصل بالمعرفة 
والجوانب العلمية.. البد ان نطور قللدرات قيادات وأعضاء المؤتمر 

الشعبي العام- شبابًا وشابات .
ه االمين العام في ختام كلمته شكره للجميع قائاًل:  شكرًا لكم  ووجَّ
على جهودكم ،شكرًا لكم على تفاعلكم ، شكرًا لقيادات معهد الميثاق 
الوطني وللمدربين والمدربات شكرًا لقيادات فرع مؤتمر محافظة 

صنعاء.
من جانبه القى عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق للتدريب 
والللدراسللات والبحوث االسللتللاذ محمد العيدروس كلمة رحللب فيها 

بالحاضرين في معهد الميثاق الذي وصفه بالصرح التنظيمي الشامخ 
بشموخ المؤتمر الشعبي العام وقيادته الوطنية الصامدة والثابتة 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح، وقال:وباسمنا جميعا احييهم واحيي 
صمودهم وثباتهم وحكمتهم القيادية ومواقفهم الوطنية والتنظيمية 
والمبدئية المجسدة لقيم ونهج المؤتمر الشعبي العام ازاء مختلف 

القضايا والمستجدات واألحداث والتطورات .
كما حيا العيدروس كل قيادات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الذين 
جسدوا مواقفهم الوطنية بالعمل ال بالقول في اصعب الظروف وفي 
مقدمتها مواجهة العدوان الغاشم على بالدنا وتصديهم لكل المؤامرات 
التي تحاك ضد وطننا اليمني الحبيب وضد حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي 

العام .
وأضاف :لقد اصبح المؤتمر هو البيت الكبير لكل اليمنيين ضاربًا مثاًل 
ونموذجًا في الديمقراطية والتسامح وفي نهج الوسطية واالعتدال 
تعبيرًا عن مضامين الميثاق الوطني الدليل الفكري والنظري للمؤتمر 
وهي قيم اثبت المؤتمر الشعبي العام خالل مسيرته المباركة انها ال 
تتجسد إال بمزيد من الممارسات والصمود والثبات وبمصداقية السلوك 

بعيدًا عن الغلو والتطرف وتعصب االيديولوجيات .
وأشللار العيدروس الى أن تنظيم المعهد لهذه الللدورة لم يأِت من 
باب الصدفة او لمجرد نشاط تنظيمي عابر وإنما جاء ادراكًا من قيادة 
المؤتمر بأهمية التدريب والتأهيل المستمر لقيادات وقواعد المؤتمر 
كون التدريب والتأهيل يساعد على تنمية المهارات والقدرات العلمية 
والتقنية لمواكبة التطورات ويعزز من دور اعضاء المؤتمر في مختلف 
نواحي الحياة العلمية والعملية.. ،مضيفًا: وقد حرصنا على ان تكون 
هذه الدورة بداية جديدة لتدشين عملية التدريب والتأهيل المستمر 
وذلك من خالل تدريب المشاركين ليكونوا مدربين تناط بهم مسؤولية 
تنظيمية لتدريب وتأهيل كوادر المؤتمر على مستوى فروع الدوائر 

والمديريات والمراكز والجماعات التنظيمية .
وخاطب رئيس معهد الميثاق المشاركين في الدورة:وهذه مسؤولية 
كبيرة وجسيمة وثقة عالية من قيادة المؤتمر الشعبي العام فانتم رواد 
هذا العمل الذي يتطلب منكم االلتزام حتى نتمكن من تحقيق وبلوغ 

االهداف المرجوة من الدورة .
واختتم العيدروس كلمته بتحية من قيادة معهد الميثاق للزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ولالمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا وللمدربين ولكل قيادات 
واعضاء المؤتمر، وتحية لكل المخلصين من ابناء الوطن وهم يكتبون 
التاريخ لألجيال بأحرف من نور ..من جانبه القى رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة صنعاء االستاذ محمد بشير كلمة اكد فيها ان 
هذه الدورة تأتي في ظروف خطيرة يعيشها اليمن ،مشيرًا الى ان هذه 

الدورة تعقد بعد مهرجان عام من الصمود والتحدي في 26 مارس 
لنا ان 

َّ
الماضي بميدان السبعين الذي يمثل يومًا تاريخيًا فاصاًل..وقال: فض

يكون التدريب للشباب الن الشباب يعول عليهم الكثير في هذه االيام 
وبالذات شباب المؤتمر فكما ستمسكون بالقلم للتدريب ستمسكون 

البندقية للدفاع عن الوطن.
وأشار بشير الى ان هذه الدورة ستخرج مدربين ينتقلون الى المديريات 
والفروع لتدريب كوادر وقيادات المؤتمر، معربًا عن شكره وتقديره 
لقيادة المؤتمر، ناقال باسم قيادات وأعضاء المؤتمر في محافظة صنعاء 
التحية والشكر للقائد الوطني الجسور المؤسس الزعيم علي عبدالله 

صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام.
هذا وقد القى االستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة رئيس دائرة 
الشباب والطالب بالمؤتمر محاضرة في بداية برنامج الدورة تحدث فيها 
عن مواقف المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بمسيرة الحوار الوطني 

ومواجهة العدوان والحصار الجائر.
وأشار دويد الى ان مواقف المؤتمر المناهضة والمواجهة للعدوان 
ترافقت مع جهود بذلتها قيادة المؤتمر وال تزال من اجل ايقاف العدوان 
ورفع الحصار من خالل سعيها الدؤوب لمد يد السالم والحوار رغم كل 

الصعوبات والعراقيل .
وشدد عضو اللجنة العامة في محاضرته على ان قيادة المؤتمر الشعبي 
العام تؤكد ألعضاء وكوادر وأنصار وحلفاء المؤتمر ولكل ابناء الشعب 
اليمني انها ستكون عند مستوى المسؤولية والتحدي والرهان.. وقال: 
ثقوا اننا لن نخذل قواعد وأعضاء وأنصار هذا الحزب الرائد المؤتمر 
الشعبي العام ولن نخذل ابناء شعبنا اليمني وال الحشود التي شاركت في 

مهرجان 26 مارس بميدان السبعين.
وأضاف دويد: كونوا على ثقة ان قيادة المؤتمر عند مستوى التحدي 
والرهان وال يمكن ان تخذلكم وسنبادلكم الوفاء بالوفاء ألنكم لم تخذلونا 

في أي مرحلة.
واختتم رئيس دائللرة الشباب والطالب بالمؤتمر محاضرته بالقول 
:واكرر شكري وتقديري لمعهد الميثاق ولطاقم التدريب وأتمنى لهذه 

الدورة النجاح وتزويدكم بالمزيد من المهارات والمعارف.

هذا وقد تم على هامش افتتاح الدورة تكريم الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- بدرع 
الوفاء من قبل شباب محافظة صنعاء تسلمه االستاذ عارف الزوكا االمين 
العام للمؤتمر ،كما كرم شباب محافظة صنعاء ايضًا االستاذ عارف الزوكا 
االمين العام بدرع الوفاء تقديرًا وعرفانًا بمواقفهم الوطنية العظيمة 

في خدمة الوطن وصمودهم في مواجهة العدوان الغاشم على اليمن.

تدريب الشباب بداية لعمل كبير ومتواصل خالل المرحلة القادمة
العيدروس: حريصون على تعزيز أدوار شباب المؤتمر في الحياة العلمية والعملية

ة وأال ينزلوا لمستوى أصحابها أدعو المؤتمريين لعدم االلتفات لحمالت اإلساء
نطور مللن أدائللنللا التنظيمي والسياسي والمعرفي بتأهيل الشباب ال بلللد أن نللعلليللد األلللللق لللمللعللهللد الللملليللثللاق الللوطللنللي

صرح مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم  
علي عبدالله صالح بأن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي ملتزمون بإيقاف إطالق النار . مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام 
ه حريصون على تحقيق السالم في البالد ويقفون مع كل جهد ُيبذل من  وحلفاء

شأنه استتباب االمن واالستقرار في كل ربوع اليمن ، واعتماد الحوار المسئول 
والصادق سبياًل لحل اي خالفات او تباينات بين األطراف السياسية اليمنية ومع 

المملكة العربية السعودية .
ات ومحاوالت الدس الرخيص التي  ات واالفتراء ونفى المصدر نفيًا قاطعًا االدعاء

يروج لها عبدربه منصور هادي وزبانيته في الداخل والخارج حول عدم التزام 
المؤتمر وحلفائه بإيقاف إطالق النار وإفشال جهود المفاوضات القادمة ،مؤكدًا 

ات تأتي في إطار تصفية حسابات خاصة . ان كل تلك االفتراء

مصدر مؤتمري: المؤتمر وحلفاؤه ملتزمون بوقف إطالق النار
 لحل الخالفات بين األطراف اليمنية ومع السعودية

ً
نحرص على تحقيق السالم في كل ربوع اليمنافتراءات هادي وزبانيته محاولة لتصفية حسابات خاصةنعتمد الحوار سبيال


