
التنظيمية 4االثنين:  العدد:  
)1867(

24/ يوليو / 2017م  
30/ شوال/ 1438هـ

األمين العام يدعو المؤتمريات لالحتشاد الكبير في »24 أغسطس« بميدان السبعين
رأس االمي��ن العام للمؤتمر الش��عبي العام 
االس��تاذ ع��ارف ع��وض ال��زوكا -الخميس- 
اجتماعًا لعدد من قيادات القطاع النس��ائي 
والقي��ادات النس��وية لف��روع المؤتم��ر ف��ي 
بع��ض المحافظ��ات بحض��ور االمي��ن العام 
المس��اعد للمؤتمر االس��تاذة فائقة السيد 
وعضوي اللجنة العامة فاطمة الخطري ووفاء 
الدعيس وعضو االمانة العامة حنان حسين.
وفي االجتماع اشاد االمين العام بصمود النساء اليمنيات في 
مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر لدول تحالف العدوان 
بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني.. مشيرًا الى ان معظم 
ضحايا قصف الطيران هم من النساء واألطفال وهو ما يعكس 

الحقد لدى قوى العدوان ضد الشعب اليمني.
وج���دد ال��زوك��ا م��وق��ف المؤتمر الشعبي ال��ع��ام المقاوم 
والمناهض للعدوان والحصار كونها مبادئ ثابتة ينتهجها 
المؤتمر وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 

الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وفي الشأن التنظيمي اشار االمين العام الى أهمية تفعيل 
جهود القطاع النسائي في المؤتمر سواء على مستوى االمانة 

العامة او على مستوى فروع 
المؤتمر في المحافظات فيما يتعلق باألنشطة التنظيمية 
وتنفيذ عملية التنسيب واالستقطاب الى صفوف المؤتمر 
الشعبي العام في اوساط النساء وخاصة الشابات بما يؤدي الى 

رفد المؤتمر بدماء وكوادر جديدة.
ات الخاصة باإلعداد والتحضير  كما استعرض الزوكا االجراء
لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام في الرابع والعشرين من اغسطس المقبل، مؤكدا على 

ض��رورة ان تكون مشاركة المرأة في هذه 
الذكرى متميزة سواء على مستوى الترتيب 
او على مستوى الحشد للمهرجان الجماهيري 
الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة 

صنعاء يوم 24 اغسطس المقبل.
وأكد ثقته بأن المؤتمريين والمؤتمريات 
وحلفاء المؤتمر وأن��ص��اره سيكونون عند 
مستوى هذا الحدث كما تعودنا منهم دائما 
في االلتفاف خلف قيادتهم ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح -رئ��ي��س الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- واثبات 
م��دى والئ��ه��م ال��وط��ن��ي والتنظيمي دائما 
وخاصة عند االح��داث الكبيرة وبما يجسد 
مواقف المؤتمر الشعبي العام في مواجهة 
العدوان الغاشم واإلرهاب واالحتالل والدفاع 

عن الثوابت الوطنية.
ودعا االمين العام النساء المؤتمريات وحلفاء وأنصار المؤتمر 
الى االحتشاد الكبير في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء 
يوم الرابع والعشرين من اغسطس المقبل في المهرجان 
الذي سيقام لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام.
من جانبها تحدثت االمين العام المساعد للمؤتمر االستاذة 
فائقة السيد عن اهمية االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر في 
الرابع والعشرين من اغسطس باعتبار ذلك تجسيدا لمواقف 
المؤتمر في مقارعة العدوان والحصار ،وثبات مواقف المؤتمريين 

والمؤتمريات في االنحياز الى صفوف الشعب والوطن.
واستعرضت السيد اهمية مشاركة المرأة في هذا المهرجان 
وبما يعكس الصورة الحقيقية للنساء اليمنيات ودورهن في العمل 

الوطني بشكل عام والعمل السياسي المؤتمري بشكل خاص.
هذا وقد ناقش االجتماع عملية التهيئة واإلعداد والتحضير 
لالحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر والمهام الموكلة الى القطاع 
النسائي في المؤتمر الشعبي العام سواء على مستوى دوائر 
االمانة العامة او على مستوى ف��روع المحافظات والدوائر 
والمديريات ،مستعرضًا االفكار والمقترحات التي قدمت في 

هذا الجانب من قبل عدد من القيادات النسوية.
هذا وقد اقر االجتماع تشكيل عدد من اللجان النسوية التي 
ستتولى مهام االعداد والترتيب لمشاركة النساء المؤتمريات 
في االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر في 
24 اغسطس المقبل من خالل المهرجان الجماهيري الحاشد 

الذي سيقام في ميدان السبعين.

التقى قيادات القطاع النسوي 

حضر الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- أمس األول، جانبًا من اجتماع قطاع منظمات المجتمع المدني 
في المؤتمر الشعبي العام حيث جدد الزعيم علي عبدالله صالح شكره 
وتقديره العاليين لكافة ابناء الشعب اليمني ولقيادات وقواعد وكوادر وأنصار 
وحلفاء المؤتمر الشعبي العام على صمودهم في مواجهة العدوان الغاشم 

والحصار الجائر.
كما جدد الزعيم صالح التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام سيظل ثابتًا 
وصامدًا في مواجهة هذا العدوان السافر والغاشم والبربري الذي يقتل االطفال 
والنساء ويدمر البنية التحتية لليمن وكل مقدراته ،مشددًا على ضرورة 

تماسك الجبهة الداخلية والوقوف بوجه كل من يحاول شق الصف الوطني.
وأشار رئيس المؤتمر الى ان االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس المقبل سيكون احتفاء بذكرى 
التأسيس والبرنامج السياسي للمؤتمر، وفي الوقت نفسه رسالة واضحة على 
ثبات المؤتمر في مواجهة العدوان والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن وضد 
المؤتمر، منّوهًا الى ان هناك تدافعًا كبيرًا من قبل كافة شرائح المجتمع 
لالنتساب الى عضوية المؤتمر خاصة من قبل الشباب الواعي والمطلع والذين 

سيكونون عماد المستقبل.
وقال الزعيم : كل مؤتمري هو صالح.. ونحن تنظيم سياسي رائد وثيقتنا 
هي الميثاق الوطني الذي صاغه ابناء الشعب اليمني ،وشكرًا لكل الثابتين 

والصامدين.. ونترحم على ارواح كل شهداء الوطن.
الى ذلك تواصل االجتماع برئاسة االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا وبحضور االمين العام المساعد لقطاع المنظمات المدنية 
االستاذة فائقة السيد وعدد من اعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة ،وعضو 
الهيئة الوزارية للمؤتمر وزير التخطيط والتعاون الدولي االستاذ عبدالعزيز 
الكميم وخصص لمناقشة القضايا ذات الصلة بقطاع المنظمات المدنية 
واإلعدادات الجارية لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر 

الشعبي العام في 24 اغسطس المقبل.
وفي االجتماع اشاد االمين العام بقيادات المنظمات المدنية الواقفة بشموخ 
الجبال مع الوطن والمؤتمر الشعبي العام والتضحيات التي يقدمونها في 

مواجهة العدوان والحصار، مؤكدا ان ذلك ليس بجديد على هذه القيادات 
فهم سباقون في مجال العمل المدني والميداني.

وأشار الزوكا الى أن ثالثة من قيادات المنظمات الدولية سيزورون اليمن 
خالل الفترة القادمة وسيلتقون بالحكومة والقيادات المدنية، داعيا الحكومة 
والمنظمات المدنية الى تقديم تقارير متكاملة وشاملة وفضح ما يرتكبه 
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية من جرائم بحق الشعب اليمني،حاثا في 
ذات الوقت المنظمات المدنية على اعداد تقارير موثقة عن جرائم العدوان 
ومرتزقته وتقديمها الى المحاكم الدولية لمحاكمتهم على ما اقترفوه من 

جرائم حرب وإبادة بحق اليمنيين خصوصا النساء واألطفال.
ات التي تتم في اط��ار االع��داد والتحضير  ولفت االمين العام الى االج��راء
لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، معبرا 
عن ثقته في أن قطاع المنظمات المدنية في المؤتمر سيكون له دور كبير 
في الدفع والحشد بقيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر 
لحضور المهرجان الجماهيري الذي سيقام بهذه المناسبة في ميدان السبعين 

في 24 اغسطس المقبل.
وق��ال ال��زوك��ا :ان كل من يقف ضد ال��ع��دوان وض��د االره���اب وك��ل من هو 
مع الوسطية واالعتدال وكل من هو مع الدستور والقانون، سيحضر هذا 
المهرجان، ونحن نؤكد ان الحراك السياسي والجماهيري يوحد قوة الناس ضد 

العدوان، والمؤتمر بنشاطه التنظيمي ال يقوم بدعاية انتخابية وإنما يؤدي 
دوره الوطني في توحيد الجبهة الداخلية للحفاظ على الوطن ومقاومة العدوان 
ومواجهة االرهاب والغزاة والمحتلين وهذه توجهات ثابتة للمؤتمر وقيادته.
وأشار االمين العام الى ان مهرجان 24 اغسطس سيكون مهرجانا لكل 
ه��م للوطن  المؤتمريين الذين اسسوا المؤتمر ودافعوا عنه واثبتوا والء
وللمؤتمر في مختلف المراحل ،مؤكدا ان الفضل في صمود المؤتمر وقيادته 
يعود الى صمود قواعد وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر في الميدان 
الذين وقفوا وثبتوا ثبوت الجبال الرواسي كما ان االساس في ذلك يعود الى 
شعبية الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ومواقفه الوطنية في االنحياز الى صفوف الشعب والوقوف في 
مقدمة المدافعين عن اليمن ضد العدوان والمؤامرات الخارجية وما يملكه 
من تاريخ وطني مشرف حافل باالنجازات التي حققها للشعب اليمني على 
مدى ثالثة عقود ونيف كان اهمها وأعظمها منجز اعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م والدفاع عنها باإلضافة الى ما حققه 
من منجزات تنموية واقتصادية في مختلف المجاالت ،وحكمته وحنكته 
السياسية في انتهاج الحوار وتجسيد مفاهيم الشراكة الوطنية والتعايش 

والتسامح والقبول باآلخر.
وقال الزوكا: نؤكد لكم ان قيادة المؤتمر ستظل صامدة وثابتة ولن تتوانى 

او تتراجع او تتخلى عن الثوابت الوطنية وعن القيم التي اسس عليها المؤتمر 
الشعبي العام.. مضيفًا: نحن حزب الشعب اليمني فالمؤتمر خرج من رحم 
المجتمع اليمني وسيظل فليس له عالقة مع الخارج وال هو مع اليمين وال مع 
الشمال وإنما هو تنظيم الوسطية واالعتدال،وتنظيم يحترم الرأي والرأي 
اآلخر ،وعلينا مسؤوليات كبيرة في الدفاع عن الوطن وثوابته ممثلة بالثورة 

والجمهورية والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقالل اليمن.
من جانبها تحدثت االستاذة فائقة السيد االمين العام المساعد للمؤتمر 
مثمنة صمود وثبات قيادات منظمات المجتمع المدني، مشيرة الى ان هذا 

الصمود يعكس قوة وصالبة الشعب اليمني.
وأكدت ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي جماهيري يحترم اآلخرين 
وحقهم في التعبير والتظاهر وان استعداداته لالحتفال بذكرى تأسيسه في 
24 اغسطس المقبل تأتي في اطار مواجهة العدوان والتأكيد على مواقف 

المؤتمر الثابتة مع الشعب والوطن.
من جانبه عبر رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية االستاذ طه الهمداني 
عن التهنئة للزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة السابع عشر من يوليو يوم الديمقراطية، 

وشكره لالمين العام االستاذ عارف الزوكا.
وأش��ار الهمداني الى ان االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام هو احتفاء بالمنجزات التي تحققت للوطن في عهد 
حكم المؤتمر ،وهو احتفاء بوسطية واعتدال المؤتمر الذي كان وسيظل 

حزبا وطنيا وليس مذهبيا وال مناطقيا وال انفصاليا ويتسع لكل ابناء اليمن.
هذا وتحدث في االجتماع عدد من قيادات المنظمات المدنية، مشيرين 
الى الجهود التي تبذلها المنظمات في مواجهة العدوان والقيام بدورها 
ومسؤولياتها في رصد وتوثيق جرائم العدوان في مختلف المجاالت سواء 
فيما يتعلق بالقتل والمجازر التي ترتكب بحق اليمنيين وخصوصا االطفال 
والنساء او عملية التدمير الممنهجة للبنية التحتية ومقدرات وممتلكات 
الشعب اليمني من مدارس ومصانع ومستشفيات ومنشآت خدمية ،داعين 
حكومة االنقاذ الوطني الى االهتمام ودعم هذه المنظمات لتقوم بدورها في 

فضح ما يرتكبه العدوان من جرائم.

خالل حضوره اجتماع قطاع منظمات المجتمع المدني بالمؤتمر

الزعيم: االحتفاء بتأسيس المؤتمر رسالة واضحة على ثباته في مواجهة العدوان 

نشدد على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية والوقوف في وجه كل من يحاول شق الصف الوطني
المؤتمر سيظل ثابتًا وصامدًا
في مواجهة العدوان السافر

تدافع كبير للشباب الواعي 
لالنتساب إلى المؤتمر

كل مؤتمري هو صالح.. والشكر
 لكل الثابتين والصامدين

الزوكا: الحراك السياسي والجماهيري يوّحد قوة الناس ضد العدوان

نحث الحكومة والمنظمات المدنية على تقديم تقارير شاملة لفضح ما يرتكبه العدوان

الهمداني: سنحتفي بمنجزات ووسطية واعتدال المؤتمر

إيران ال وجود لها في اليمن واتهامات 
السعودية عارية عن الصحة

فائقة السيد: احتفاء المؤتمر بذكرى التأسيس تأكيد على مواقفه الثابتة مع الشعب والوطن

صمود الزعيم يعزز من صمود المؤتمريين 
وجماهير الشعب ضد العدوان

النشاط التنظيمي للمؤتمر يوّحد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان واإلرهاب والغزو

قيادات منظماتية دولية ستزور 
اليمن خالل الفترة القادمة

نثق بقطاع المنظمات بالمؤتمر في الدفع 
والتحشيد لالحتفاء بذكرى التأسيس

فائقة السيد: 
االحتفال بذكرى 

التأسيس 
تجسيد 

لمواقف المؤتمر 
في مواجهة 

العدوان

يواصل فرس��ان المؤتمر الش��عبي العام االس��تعدادات والتحضيرات لمهرجان 24 أغس��طس والذي س��يقام بميدان الس��بعين في العاصمة صنعاء احتفاًء بالذكرى ال�35 
لتأس��يس المؤتمر الش��عبي العام، حيث تحظى هذه المناسبة باهتمام كبير من قبل قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح القائد المؤسس الذي يحرص  على أن 

يكون االحتفال بتأسيس المؤتمر الئقًا بمكانته كتنظيم وطني رائد قاد أعظم التحوالت التاريخية في حياة الشعب اليمني.
وألهبت توجيهات الزعيم المؤسس حماس ماليين المؤتمريين في جميع محافظات ومديريات وقرى اليمن للتفاعل مع هذا الحدث الوطني..

ويتزامن ذلك االستنفار المؤتمري مع الحضور الفاعل لألستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر في قلب هذه االستعدادات والتحضيرات التي تتواصل ليل نهار، 
عبر ترؤسه اجتماعات اللجان الرئيسة المكلفة بالتحضير للمهرجان، اضافة الى متابعته مع األمناء العامين المساعدين واعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة ورؤساء الفروع 

ما ينجز من المهام أواًل بأول.. وبهذا الخصوص..


