
عقدت قيادة فرع المؤتمر 
الشعبي العام بأمانة العاصمة 
-االثــنــيــن الــمــاضــي- اجتماعًا 
ــاذ  ــاســة االســت ــرئ تنظيميًا ب
امــيــن محمد جــمــعــان رئيس 
الهيئة التفيذية وحضور االخ 
المهندس جمال عبدالخالق 
الخوالني رئيس الــفــرع عضو 
اللجنة الــعــامــة وضــم االخــوة 
اعضاء قيادة الفرع واالخــوة 
رؤســـاء الــدوائــر التنظيمية.. 
وفي كلمته حيا االستاذ أمين 

جمعان المشاركين في االجتماع الذي يأتي في اطار تنفيذ توجيهات 
فخامة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
حفظه الله- بشأن تفعيل كافة مناشط العمل السياسي والتنظيمي 
وتأكيد على وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان انطالقًا من 
انجاح مهام االستقطاب والتنسيب لالعضاء الجدد واستيعاب الطلب 
اليومي المتزايد للراغبين في االنضمام لهذا التنظيم االعتدالي 

الرائد. . 
وتطرق رئيس الهيئة التنفيذية في كلمته الى حجم الصعوبات 

الراهنة وطبيعة المرحلة الماثلة، 
مشيرًا الى ما تواجهه السلطة 
المحلية من تحديات تعطيل 
داعـــيـــًا الــــى حــشــد جــهــود 
المجتمع في مواجهة وباء 

الكوليرا..
ــــــدوره اشـــــار االخ  ب
ـــرع عضو  ـــف رئـــيـــس ال
اللجنة الــعــامــة الــى ابــرز 
موجهات النشاط التنظيمي 
الرمضاني متناوًال جانبًا من االنجاز 

حققه الفرع في اطار خطة االداء التقييمي الــــعــــام الــــذي 
للعام ٢٠١٦م.. مثمنًا كل جهد تنظيمي مخلص ُبذل على طريق 
تعزيز تماسك الجبهة الوطنية في مواجهة العدوان وفي اسناد مهام 
السلطة المحلية بأمانة العاصمة، مشددًا على ان المرحلة تستدعي 
تضافر جهود الجميع، منوهًا الى ان خارطة النشاط الرمضاني ستكون 
استثنائية وستحمل جملة من الغايات الوطنية الهادفة ومنها إحياء 
روح الميثاق الوطني والتعريف بحقائقه التاريخية الخمس وبما 
يتضمنه من التقاء فكري وسطي واعتدالي تتوحد في جنباته آمال 

وتطلعات االمة اليمنية..

الحياة االجتماعية تعاون وتكافل وإطالق للطاقات الفردية والعامة 
وليست صراعاً طبقياً وال حقداً وخصاماً
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6االثنين: 
الميثاق الوطني

الزوكــــا: عليـنـــــــا التـــــالحــــم للدفـــــاع عـــــــــن وطننا والحفاظ على وحدته من المتربصين
ترأس اللقاء الموسع لقيــــــــــــــــــــــــادات المؤتمر بالمحويت

وفي اللقاء الذي افتتح بالسالم الوطني وظل الحاضرون يرددون خالله 
شعار (بالروح بالدم نفديك يا يمن نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن) 
ألقى االمين العام للمؤتمر كلمة حيا في مستهلها قيادات وكوادر 
وأعضاء وأنصار المؤتمر في محافظة المحويت، ناقًال اليهم تحيات 
قيادة المؤتمر السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وقــال: أحييكم 
في هذا الصباح الباكر في هذا الصباح المتميز واسمحوا لي ان انقل 
اليكم تحيات من احبكم فأحببتموه ومن أوفى معكم فبادلتموه الوفاء 
بالوفاء، من اخلص لشعبه فاخلص شعبه معه، من صمد في الظروف 
الصعبة وصمد الى جانبه شعبه األبي الصامد الباسل، إنه الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- والذي حملني نقل تحياته الحارة ألبناء محافظة المحويت وفي 
مقدمتهم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام شاكرًا لكم مواقفكم 

وتضحياتكم وصمودكم.
وأضاف االمين العام: أثبتت محافظة المحويت وخالل كل المراحل 
التي مضت مواقفها الباسلة فقد كانت كالسيل الجرار منذ عام ٢٠١١م 
عندما توافدت الى محافظة صنعاء فكانت قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن والدفاع عن 
المؤتمر الشعبي العام وظلت قيادات المؤتمر الشعبي العام في 
محافظة المحويت يصدرون المواقف تلو المواقف وأتذكر آخرها ذلك 
السيل المتموج من البشر من محافظة المحويت الذي أتى في يوم الـ٢٦ 
من مارس العام الماضي والعام الحالي عندما كنا نحتفل بذكرى العدوان 
الغاشم على وطننا هذا العدوان الذي دمر الشجر والحجر.. فال تستحق 
محافظة المحويت من قيادة المؤتمر الشعبي العام إال الوفاء والعرفان 

والشكر والتقدير والثناء على مواقفهم البطولية الصامدة وعلى عملكم 
الدؤوب وعلى عملكم المتميز في هذه المحافظة الباسلة.. اثبتت 

المحويت انها هي عنوان الوفاء .
وقال الزوكا :كم نحن سعداء اليوم ونحن بين ابناء محافظة المحويت 
في رحاب المؤتمر الشعبي العام هذا التنظيم الرائد هذا التنظيم 
المتميز الذي احتضن كل أبناء الوطن من شرقه وغربه ومن شماله 
وجنوبه دون تمييز او عنصرية او مناطقية او مذهبية وخير دليل على 
ذلك هذا التجمع في هذا اللقاء المتميز من كل ابناء محافظة المحويت 
بكل فئاتها وبكل اطياف مجتمعها المختلفة.. هذا هو المؤتمر الشعبي 
العام التنظيم الرائد الذي ال يفرق او يميز بين هذا وذاك، المؤتمر 
الشعبي العام تنظيم الوطن تنظيم الشعب تنظيم الجماهير على 

رأسها الزعيم المناضل علي عبدالله صالح .
وتابع: ونحن معكم اليوم في محافظة المحويت ومعي من الوفد 
المرافق لي من كل محافظات الوطن بالكامل أتينا الى محافظة المحويت 
لنقول لها: المؤتمر الشعبي العام والوطن جسد واحد اذا اشتكى منه 

عضو تداعت له سائر االعضاء ..
وقــال االمين العام: يحق لكم ايها المؤتمريون والمؤتمريات ان 
تتباهوا بانتمائكم للمؤتمر الشعبي العام الذي دليله النظري والفكري 
الميثاق الوطني الذي صاغه ابناء الشعب اليمني ولم يصغه لنا آخرون، 
هذا الميثاق الذي يقول ان اإلسالم عقيدة وشريعة فهل لنا ان نقول 
نريد غير هذا الميثاق الــذي يقول ان الــوالء الوطني مبدأ شريف ال 
ينسجم بأي حال من األحوال مع التبعية ايًا كان شكلها ونوعها ، هذا 
هو الميثاق الوطني الذي علينا ان نعتبر منه وعلينا ان نعمل جميعًا 
بتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح بالعمل على تدريس الميثاق 

والوطني والتمسك بمنهج الميثاق الوطني هذا الميثاق الوطني الذي 
ينبغي علينا ان نتمسك بكل منهجه وسلوكياته ونجسدها سلوكًا عمليًا 

على صعيد الواقع.
وأكد الزوكا ان الزعيم صالح ال يحتاج لتلميع وانه موجود في قلوب 
الناس، وقال:ال يحتاج علي عبد الله صالح ال من عارف الزوكا وال من اي 
مواطن ان يلمعه وال ان يعدد منجزاته وال ان يعدد مناقبه، علي عبدالله 
صالح موجود في قلوب الشعب فإذا انكرتم منجزات علي عبدالله صالح 
الشاهدة للعيان فأنتم تتنكرون وتجحدون ألنفسكم.. أما شعبنا اليمني 
فقد شب عن الطوق فهو يعرف من يحبه ويعرف مصلحته ويعرف 

من هو علي عبدالله صالح ومن هو المؤتمر الشعبي العام.
وأكد االمين العام حرص المؤتمر على وحدة الصف وقال :اننا في 
المؤتمر الشعبي العام حريصون على وحدة الصف وحدة صف الجبهة 
الداخلية فقد اصدرنا قبل ايام تصريحًا لمصدر مسئول في االمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام دعونا فيه كل االعالميين واإلعالميات والكتاب 
من المؤتمر الشعبي العام الى عدم الرد والمناكفات االعالمية، واجدها 
فرصة اليوم ألجدد الدعوة لكل كتاب وإعالميي المؤتمر الشعبي العام 
وكل قيادات وأعضاء المؤتمر لالبتعاد عن المناكفات واالعمال التي تشق 
الصف الداخلي، نحن حريصون على وحدة الصف الداخلي وأدعو الجميع 
الى التمسك بوحدة الصف الداخلي فعلينا العمل جميعًا لمواجهة العدوان 
الغاشم هذا العدوان الذي استهدف كل شيء في اليمن، علينا ان نكرس 

جهودنا ضد العدوان ونرص صفوفنا لمواجهته.
وقال الزوكا: واجدها فرصة مناسبة ألدعو كل المنظمات الدولية 
وأدعو كل العالم الى ان هنا في اليمن شعبًا يموت بكل االوبئة يموت 
من الجوع ويموت اليوم بهذا الوباء الكوليرا الذي غزا محافظات الوطن 

بالكامل فإننا ندعو كل المنظمات اإلنسانية اذا كان لديهم ذرة من 
االنسانية اذا كان لديهم ذرة من القيم واألخالق ان يقفوا الى جانب هذا 
الشعب المظلوم الذي بدأ وباء الكوليرا يغزو كل بيت فيه ليس العاصمة 
صنعاء كما يروج اآلخرون لكن كل محافظات الوطن بدأت تئن من هذا 

الوباء بسبب هذا العدوان الغاشم.
وتابع: ادعو ابناء الوطن للتالحم والتكاتف والعمل بكل ما من شأنه 
مواجهة العدوان، ونتمنى من كل دول العالم المحبة للسالم والخير ان 

تقف الى جانب شعبنا اليمني األبي ..
وقال الزوكا :الجميع ضد العدوان وسنناضل ضد العدوان لكننا ال نريد 
االبتزاز تحت الفتة العدوان ومن يتنبع فوق اراضي المواطنين ومن 
يتنبع لإلضرار بالمواطنين ومن يعمل للفساد والمفسدين والمحاولين 
القفز على الحقائق والواقع والعمل خارج الدستور والقانون هؤالء من 
يخدمون العدوان فال نريدهم ان يتكلموا بغير ذلك فمن يعمل مثل 
هذه االعمال ويحاول ان يبتزنا تحت الفتة العدوان نقول له ان االعمال 

التي تقوم بها هي تخدم العدوان .. 
وتابع االمين العام : ومن يريد فرض آرائه ومقترحاته على اآلخرين 
لن تكون مقبولة نحن في وطن آمنا بالدستور والقانون وعلينا جميعا 
ان نلتزم بالدستور والقانون وكل حزب له عمله وله اجتماعاته في 
تنظيمه ومع اعضائه وال يفرض على اآلخرين إال من لديهم قناعة 
فنحن في عهد الحرية والديمقراطية والرأي والرأي اآلخر والتعددية 

السياسية .
وأضاف الزوكا :علينا جميعًا إنصاف الناس في حقوقهم فإنني ادعو 
وزارتي الداخلية والدفاع إنصاف كل الضباط والصف والجنود في كل 
من يستحقونه فال ينبغي ان ننصف احدًا وآخر ال، هؤالء ابناء الوطن 

رأس االمين العام للمؤتمر الشــعبي العام االســتاذ عارف عــوض الزوكا -االثنين الماضــي- اللقاء التنظيمي  
الموســع للقيــادات التنظيمية للمؤتمر الشــعبي العام في محافظــة المحويت والذي يأتي تدشــينًا لخطة 
العمل التنظيمي للمؤتمر للعام ٢٠١٧م بحضور االســتاذ خالد الديني عضو اللجنة العامة عضو المجلس السياســي 
االعلى،واألســتاذ ناصــر باجيل نائــب رئيس مجلس النــواب ،وأعضاء اللجنة العامة احمد النويرة، وقاســم الكســادي 
،ومحمــد االميــر وعضــوي الهيئــة الوزارية للمؤتمــر اللواء علــي بن علي القيســي وزيــر االدارة المحلية ،واألســتاذ 
جليــدان محمــود جليدان وزير االتصاالت وتقنية المعلومات، والدكتور عبدالله ابوحورية نائب مدير مكتب رئاســة 
الجمهورية ،واألســتاذ طه الهمداني عضو االمانة العامة رئيس دائــرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر ،ومحمد ابو 
علي رئيس فرع المؤتمر بالمحويت ،والدكتور علي الزيكم رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر امين عام المجلس المحلي 

بالمحويت،وزيد ابو علي عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات المجالس المحلية .

المحويت دائمًا تصدر المواقف الوطنية وتتصدر الصفوف في مواجهة العدوان
 ندعو الحكومة إلى سرعة إيجاد معالجات لرواتب الموظفين المؤتمر تنظيم الشعب ورهان الجماهير

أدعو المنظمات اإلنسانية للوقوف بجانب 
 وجوعًا ووباًء

ً
الشعب اليمني الذي يموت قتال

المؤتمـر ضـد العدوان ومع وحدة 
الصف ويرفض االبـتزاز

مؤتمريات الدائرة ١٩٧ يؤكدن تمسكهــن بثوابت الوطن مؤتمر العاصمة يناقش خطة األنشطة الرمضانية
ووقوفهن خلف المؤتمر والزعيم صالح

ذمار - عبدالباري عبدالرزاق 
نظم القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام بالدائرة ١٩٧ مديرية عنس محافظة ذمار -الخميس- 
اللقاء التنظيمي االول للقيادات النسوية بالدائرة وذلك في اطار تنفيذ خطة العمل التنظيمي للعام 
٢٠١٧م . وخالل اللقاء ألقى حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
كلمة نقل في مستهلها تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- واألستاذ عارف عوض الزوكا االمين العام للمؤتمر الى المشاركات في اللقاء وكافة 

قيادات وكوادر القطاع النسوي للمؤتمر بالدائرة والمحافظة .
وأشاد بالدور الفاعل الذي تقدمه مؤتمريات ذمار في الدفاع عن الوطن وصمودهن االسطوري 

في مواجهة العدوان والتصدي للمؤامرات التي تستهدف وطننا وشعبنا ووحدته المباركة.
واستعرض عبدالرزاق ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وحصار اقتصادي جائر، وما قدمه 
المؤتمر من تضحيات ومواقف وطنية مشرفة دفاعًا عن سيادة واستقالل اليمن وأمنه واستقراره. 
وشدد على ضرورة التوعية الوطنية في اوساط الكادر النسوي من خالل تفعيل العمل التنظيمي 

ات على مستوى كل مراكز الدائرة . ،وإقامة االنشطة والفعاليات وعقد اللقاء
من جانبها رحبت االستاذه غادة الشظمي مسئولة القطع النسوي بالدائرة بقيادة المحافظة 

والمشاركات في اللقاء، مؤكدة تمسك مؤتمريات الدائرة «١٩٧»، بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها 
الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والدفاع عن سيادة واستقالل اليمن ،والوقوف وااللتفاف 
خلف المؤتمر وقيادته السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- كرمز وطني شجاع وقائد حكيم ، وهب عمره وحياته في خدمة الوطن 
والدفاع عنه . وأشارت الى ان القطاع النسوي بالدائرة «١٩٧» يعمل على توسيع النشاط واإلسهام 
الفاعل من خالل التوعية الوطنية الشاملة في أوساط النساء ،ومواجهة أي أنشطة تدعو الى التفرقة 
والعنصرية والطائفية، وتعزيز أواصر التسامح وتوحيد الصفوف ونهج االعتدال والوسطية التي 

أكد عليها الميثاق الوطني قوًال وعمًال.
وثمنت الشظمي المواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام، ناقلة باسمها ونيابة عن مؤتمريات 
الدائرة «١٩٧» أسمى آيات التهاني والتبريكات الى فخامة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -وقيادات المؤتمر وكافة ابناء شعبنا بمناسبة 

العيد الـ٢٧ إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية .
وأكدت التزام القطاع النسوي بالدائرة «١٩٧» بتنفيذ خطة عمل فرع المؤتمر بالمحافظة للعام 

٢٠١٧م، ووفقًا للتعليمات الواردة من قيادة المؤتمر في فرع المحافظة وفي االمانة العامة .

جمعان: تزايد طلبات االنضمام للمؤتمر
ندعو لحشد الجهود في مواجهة وباء الكوليرا


