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العدد: )1622( تنظيمية5
في األمسيات الرمضانية للمؤتمر

التأكيد على ضرورة تحمل المـــــــــــــؤتمر مسؤوليتـــه الوطنية اليقاف معاناة الشعب
أبوراس: أمام المؤتمريين 

مهام وطنية كبيرة

في أمسية رمضانية لجامعات صنعاء وعمران وحجة

ب��رع��اي��ة   
ال��زع��ي��م 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
ص��ال��ح رئ��ي��س 
المؤتمر الشعبي 
ال����ع����ام ن��ظ��م 
ق��ط��اع الشباب 
والطالب باألمانة 
العامة للمؤتمر 
ب���ال���ع���اص���م���ة 
صنعاء األمسية 
ال��رم��ض��ان��ي��ة 
ل��ق��ي��ادة ف���روع 
ال����م����ؤت����م����ر 
بجامعات )صنعاء 
-عمران -حجة( 

االربعاء بحضور عدد من القيادات 
والقواعد المؤتمرية ورؤساء فروع 

المؤتمر في الجامعات.
وفي افتتاح األمسية أكد الشيخ 
صادق أمين أبو راس - األمين العام 
المساعد للمؤتمر في اتصال هاتفي 
- ان أمام المؤتمريين اليوم مهام 
جسيمة وأم��ور كثيرة تتطلب من 
كل أعضاء المؤتمر في الجامعات 
الوقوف أمامها بحزم وبروح وطنية.

ودع��ا أب��و راس أعضاء 
ال��م��ؤت��م��ر، وخ��ص��وص��ًا 
ف��ي ال��ج��ام��ع��ات، إل��ى 

االت��ج��اه نحو خدمة 
ليمني  ا ل��ش��ع��ب  ا
وخدمة الطالب في 

الجامعات. مشددا على 
ضرورة التآزر والترابط 
والعمل بشكل جماعي 

ل��خ��دم��ة اليمن 
واليمنيين.

من جهته أكد 
األمين العام 
ال��م��س��اع��د 
ل����ق����ط����اع 
ال��ت��ع��ل��ي��م 

لمؤتمر  با لشباب  عارف الزوكا وا
على ان المؤتمر سيقف ضد أي 
الجامعي  التعليم  لتدمير  ٍع  مسا

وتجاوز القانون والدستور.
مشيرا إلى ان أحزاب المشترك ال 
تحترم القانون والنظام، وتسعي 
البتزاز القيادة السياسية من خالل 
الممارسات الهادفة إلى تحقيق 

مصالح حزبية ضيقة.
وحث األمين العام المساعد كافة 
قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام على االصطفاف والتالحم 
التي تواجه  التحديات  لمواجهة 

المؤتمر والوطن بشكل عام.
وشدد على ضرورة تفعيل العمل 
التنظيمي، منوها إلى أن االنتخابات 
الطالبية والنقابية في الجامعات لن 

تكون شرعية كون 
ت  معا لجا ا بعض 
م��ازال��ت محاصرة 
من قبل مليشيات 

مسلحة.
ولفت الزوكا إلى 
المحاوالت الهادفة 
الى اجتثاث المؤتمر 
الشعبي العام والتي 
م���ازال���ت ت��م��ارس 
ح��ت��ى ال��ي��وم من 
قبل بعض األحزاب 
السياسية.. مؤكدًا 
يين  تمر لمؤ ا ن  أ
ال��ذي��ن ثبتوا في 
ال��م��رات السابقة 
قادرون على الثبات اليوم ومواجهة 

تلك التحديات والمؤامرات.
وفيما نقل الزوكا تهاني الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام للحاضرين بمناسبة 
شهر رمضان، حيا أيضا مواقفهم 
الشجاعة ال��ت��ي ق��دم��وه��ا خالل 
فترة األزم��ة التي مرت بها البالد 
وصمودهم واستبسالهم وإفشال 

مؤامرة االنقالبيين.
وق��ال: لقد أصبح الجميع اليوم 
حريصين على المؤتمر الشعبي 
العام أكثر منا بما فيهم األحزاب 
في  سية  لسيا ا ت  لتنظيما ا و
الساحة، اضافة إل��ى الراعين 
ره  باعتبا لخليجية  ا درة  للمبا

صمام أمان لهذا الوطن.
وكشف ال��زوك��ا عن هجمة 
شرسة تتعرض لها الجامعات 
ال��ي��م��ن��ي��ة وم����ؤام����رات 
ودسائس تحاك ضدها 
وض����د ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية، وقال: 
ع�����ل�����ى 
لجميع  ا
ليقظة  ا
لعمل  ا و
ع�����ل�����ى 
ت���ف���وي���ت 
ال���ف���رص���ة 
أم�����ام أول��ئ��ك 
المخربين الذين 
يسعون إلى تدمير 

التعليم في اليمن.
وت��خ��ل��ل األم��س��ي��ة مناقشة 
العديد من القضايا والمواضيع 
المتعلقة بفروع الجامعات وكذا 
المعوقات التي تواجه عمل الفروع 
نها  بشأ لمقترحة  ا لجات  لمعا وا
باإلضافة إلى األنشطة والفعاليات 
، ومشروع الئحة فروع المؤتمر 
بالجامعات وآلية تفعيل المراكز 

الخدمية فيها.

الزوكا: المشترك يتحمل مسئولية فشل الحوار مع الشباب
في أمسية رمضانية لقطاع الشباب والطالب

علي الشعباني 

حمل األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد  
عارف  لعام  ا الشعبي  للمؤتمر 
الزوكا أحزاب اللقاء المشترك مسئولية فشل 
عمل لجنة الحوار مع الشباب في الساحات.

وق��ال الزوكا في كلمة خالل »األمسية 
التعليم  أقامها قطاع  التي  الرمضانية 
والشباب بالمؤتمر للقيادات والمنظمات 
الشبابية في أمانة العاصمة »: إن اللقاء 
المشترك يسعى إلف��ش��ال ك��ل الجهود 
التي تبذل من أجل الحوار مع الشباب في 
الساحات من أجل إعاقة تنفيذ المبادرة 
الخليجية وفق اآللية التنفيذية المقرة.. 
وإبقاء المخيمات في الشوارع البتزاز القيادة 

السياسية.
مؤكدا في سياق كلمته، أن المؤتمر 
الشعبي العام سيقف بكل قوة وثبات إلى 
جانب رئيس الجمهورية وسيتصدى بكل 
حزم لكل المؤامرات والمخططات التدميرية 

التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.
وأشار األمين العام المساعد للمؤتمر أن 
قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر وكافة قيادات وأعضاء 
المؤتمر ملتزمون بتنفيذ اآللية التنفيذية 
للمبادرة الخليجية كونها تمثل المخرج 

الوحيد لليمن من األزمة.
وق��ال:« إن المبادرة الخليجية وآليتها 
ه��ي م��ب��ادرة صيغت م��ن قبل المؤتمر 
الشعبي العام وهو ملتزم بها وقد قدم 
المؤتمر وقيادته- سواء من خالل المبادرة 
المبادرات-  أو ما سبقها من  الخليجية 
الكثير من التنازالت من أجل الوطن وأمنه 
واستقراره والحفاظ على وحدته ومكتسباته 

الديمقراطية والتنموية.
كما تطرق األمين العام المساعد للمؤتمر 
في كلمته إلى األوضاع األمنية والسياسية 
الراهنة، واعتبر أن فشل الحكومة في تنفيذ 
التزاماتها وواجباتها سواء على الصعيد 

األمني أو االقتصادي والخدمي.
وق��ال:« اليمنيون على مدى التاريخ لم 
يعرفوا أن وقفوا أمام العالم ليتبرعوا لهم 
كما وقفوا خالل الشهرين الماضيين بصورة 
مخزية إال في عهد حكومة الوفاق التي 
فشلت في تأمين أبسط الخدمات الضرورية 
للمواطنين ، وت��ح��رص على اإلق��ص��اء 
والسفريات وعقد الصفقات االستثمارية 
مع الشركات الخاصة بطرق غير قانونية 

ر  ستو للد لفة  مخا
والقانون.

وأض�����اف: عندما 
ت��ع��اق��دت حكومة 
الدكتور علي محمد 
م��ج��ور م���ع ش��رك��ة 
استثمارية بمناقصة 
وقانونية  رس��م��ي��ة 
لتوليد الكهرباء بقدرة 
)50( م��ي��ج��ا خ��الل 
االحتفاالت الوطنية 
بعيد الوحدة أقامت 
المشترك  أح����زاب 
الدنيا ول��م تقعدها 

مثل ما فعلت عندما كانت أسعار المشتقات 
النفطية ترتفع بنسبة 100 ريال إلى 200 ، 
بينما حكومة المشترك اليوم قامت وبشكل 
واضح بالتعاقد مع شركة استثمارية تابعة 
لقيادات المشترك وبدون مناقصة قانونية 
لتوليد 220 ميجاوات، إضافة إلى رفع أسعار 
المشتقات النفطية 100% وبطريقة غير 

قانونية أو دستورية.
ولفت ال��زوك��ا إل��ى أن عمل الحكومة 
العشوائي ومساعي أحزاب المشترك في 
إفشال وإعاقة التسوية السياسية قد أوجد 
الكثير من الصعوبات التي لم تكن موجودة 
مسبقًا كحالة االنفالت األمني غير المسبوق 

التي تشهدها البالد 
األمر الذي يعيق بناء 
ال��وط��ن وي��ؤث��ر على 
الجوانب االقتصادية 
واالس���ت���ث���م���اري���ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة 

والسياسية.
منوهًا إلى أن ذلك 
يعتبر ضمن مخطط 
ال��ل��ق��اء ال��م��ش��ت��رك 
التخريبي للبلد والذي 
فشلوا في تنفيذه منذ 
حتى  و ت  لتسعينيا ا
اليوم، إذ أن المشترك 
أدرك أنه لن يتمكن من الوصول إلى السلطة 
عبر الطرق الدستورية وصناديق االنتخابات 
فلجأ إلى افتعال األزمات وأعمال الفوضى 
لتحقيق مكاسب سياسية فشل في تحقيقها 
عبر الصندوق وسيفشل في ذلك خالل 
المرحلة القادمة أيضًا ألن الشعب اليمني قد 
أدرك ما يسعى إليه اللقاء المشترك، ولمس 
عن قرب- خالل األزمة واألشهر الماضية- 
حقيقة نواياهم وفشلهم الذريع في خدمة 

الوطن والشعب.
وأش��ار األمين العام المساعد للمؤتمر 
إلى أن المؤتمر ومنذ توليه للحكومة بعد 
انتخابات 1997م وحتى اليوم عمل من 

أج��ل الوطن وف��ي خدمة مصالح أبنائه 
دون التمييز بين أحد على أسس حزبي 
أو مناطقي أو مذهبي بينما أحزاب اللقاء 
المشترك تعمل من أجل مصالح شخصية 

وحزبية ضيقة.
وقال عارف الزوكا: إن هناك مخططات 
المشترك  بها  يقوم  تدميرية  إرهابية 
ويستهدف الجيش واألمن من خالل افتعال 
الصراعات والخالفات واالنشقاقات، إضافة 
إلى تنفيذ االع��ت��داءات على معسكراتها 
ومنتسبيها بهدف إشغال تلك المؤسسات 
الوطنية عن مهامها وواجباتها الدستورية 
وإفساح المجال أمام الجماعات اإلرهابية 

والمجرمين لتدمير الوطن ومكتسباته.
كما تطرق األمين العام المساعد في 
كلمته إلى عدد من القضايا والمواضيع 
التنظيمية وناقش مع الحاضرين سبل 
تفعيل دور الشباب والمؤسسات الشبابية 

من أجل تنمية المجتمع وتوعيته.
وح��ث القيادات الشبابية والتنظيمية 
على إيجاد آليات عمل منظم بين مختلف 
التكوينات الشبابية لتعزيز دور شباب 
المؤتمر في أمانة العاصمة وفي مختلف 
الجوانب، مثمنًا جهود وم��واق��ف شباب 
المؤتمر بأمانة العاصمة خالل األزمة وحتى 
اليوم، التي عكسوا فيها مدى قوة وثبات 
المؤتمر الشعبي العام وقدرته على تجاوز 

الصعوبات والتحديات.
وقال: إن المؤتمر وقياداته يعبرون عن 
قف  للموا وتقديرهم  شكرهم  خالص 
الشجاعة التي ثبت عليها شباب المؤتمر 
طيلة األزمة وسطروا من خاللها أروع صور 

التالحم واالصطفاف الوطني.
كما ناقش الزوكا مع قيادات المنظمات 
الشبابية وشباب المؤتمر عددًا من القضايا 
والمواضيع التنظيمية وسبل معالجتها 

وتجاوزها.
حضر األمسية األستاذ محمد العيدروس 
عضو اللجنة ال��دائ��م��ة- ورئ��ي��س معهد 
الميثاق للدراسات- وطه الهمداني رئيس 
دائرة المنظمات الجماهيرية عضو اللجنة 
العامة وحمود النقيب عضو اللجنة الدائمة، 
وع��اي��ض الشميري ن��ائ��ب رئ��ي��س فرع 
المؤتمر بأمانة العاصمة، والشيخ حاشد أبو 
شوارب نائب رئيس دائرة الشباب والطالب 
للمؤتمر، ومحمد انعم رئيس تحرير صحيفة 
الميثاق، وعدد من رؤساء الفروع، والقيادات 

الشبابية البارزة بأمانة العاصمة.

أكد الدكتور عبدالولي السماوي رئيس   
فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء عضو 
اللجنة الدائمة أن المرحلة التي تمر بها بالدنا 
لجميع  ا جهود  فر  وتضا تماسك  تستدعي 
في سبيل إخ��راج اليمن من أزمته.. مشددًا 
على ضرورة تحمل قيادات وأعضاء المؤتمر 
بالمحافظة لمسؤولياتهم في التصدي لكل من 
يحاول المساس باألمن واالستقرار ونشر أعمال 

العنف والفوضى.
لتنظيمي  ا االجتماع  في  السماوي  ونبه   
لقيادة ف��رع ا لمؤتمر ال��ى م��ح��اوالت أح��زاب 

اللقاء المشترك استغالل االوضاع االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية التي تمر بها بالدنا 
ومحافظة البيضاء لتحقيق مصالحها الخاصة 
ودغ��دغ��ة مشاعر الناس من خ��الل نشرها 

لإلشاعات والدعايات المغرضة والمضللة.
وأك��د السماوي أهمية تفعيل دور قيادات 
وأعضاء المؤتمر في المديريات وكذا قادة الرأي 
والشخصيات المؤثرة والعلماء والمرشدين 

للقيام بدورهم الوطني في هذا الجانب.
كما ناقش المجتمعون البرنامج الخاص بإقامة 

األمسيات الرمضانية في محافظة البيضاء.

مؤتمر البيضاء يناقش إقامة األمسيات الرمضانية

السماوي: المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع 
وتحمل المؤتمريين لمسؤولياتهم الوطنية

جابر: المؤتمر رقم صعب ال يمكن تجاوزه ومحاوالت إقصائه باءت بالفشل

إحياًء لليالي شهر رمضان المبارك وتحت شعار )األستاذ  
عبد العزيز عبد الغني :شهيد المحراب( دشن فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز يوم أمس األول أمسياته 
الرمضانية بعنوان )شهر رمضان.. دروس في بناء اإلنسان 
واألوطان( بحضور عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة، 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبداهلل وغالب 
ووكيلي محافظة تعز الشيخ عبداهلل أمير والمهندس عبدالقادر 
حاتم واألستاذ الدكتور مهيوب البحيري نائب رئيس جامعة تعز 
لشئون الطالب وأعضاء مجلس النواب وقيادات المجالس المحلية 
والتنفيذية وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني 
والمشائخ والشخصيات االجتماعية وقطاع الشباب والطالب وكوادر 

وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة.

وأكد الشيخ جابر على أهمية مثل هذه األمسيات الرمضانية 
وخصوصًا في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعا تضافر الجهود 
ورص الصفوف ومواجهة كافة التحديات التي يحيكها أعداء اليمن 
والمؤتمر والذين يسعون للعودة بالوطن إلى عهود التخلف 
والتشظي وتدمير االنجازات العمالقة التي تحققت في ظل المؤتمر 

الشعبي العام.
مشيرًا إلى أن األزمة التي مر بها الوطن أفادت حزب المؤتمر بأن 
يصحح مساره الحقيقي الذي يجب أن يتطلع نحو التنمية الحقيقية 

في المجتمع.
مؤكدًا على ضرورة إقامة الدورات والندوات لشباب المؤتمر حتى 
يكونوا على قدر من الوعي الوطني والسياسي للتعامل مع إفرازات 

المرحلة القادمة.

وأوضح أن الجميع يدرك بأن المؤتمر رقم صعب ال يمكن تجاوزه 
أو تجاهله، وأن محاوالت إقصاء المؤتمر باءت بالفشل كما هي 

كل مرة .
موجهًا الشكر للرئيس هادي الذي يبذل جهودًا كبيرة في خدمة 
الوطن والسيما في مكافحة اإلرهاب، داعيًا إلى ضرورة التعاون 

معه في مختلف المجاالت.
كما ألقيت كلمة من قبل وكيل محافظة تعز الشيخ عبداهلل أمير 
ومحاضرة للدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق بجامعة تعز 
وقصيدة شعرية معبرة »في رثاء الشهيد عبد العزيز عبدالغني 

» ألقاها الدكتور محمد صالح الريمي نالت استحسان الحضور.
وستتواصل في األي��ام القادمة األمسيات الرمضانية لفرع 

المؤتمر بتعز لمختلف شرائح المجتمع والمديريات.

طالب والمعكر يدشنان األمسيات بمديرية الضالع
 محمد الشعيبي

دشن اللواء علي قاسم طالب محافظ الضالع رئيس   
الهيئة التنفيذية ومعه االستاذ أحمد عبادي المعكر 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة األمسيات الرمضانية لفروع 

المؤتمر الشعبي العام بمديريات المحافظة.
 وفي األمسية الرمضانية التي افتتحها الشيخ سيف سعيد 
عبيد رئيس فرع المؤتمر بمديرية الضالع ألقى األخ المحافظ 
واألخ رئيس الفرع كلمتين تطرقتا الى الدور المطلوب ألعضاء 
وكوادر المؤتمر لمواجهة التحديات التي تمر بها البالد، وكذلك 
االوضاع السياسية على الساحة الوطنية وموقف المؤتمر 
الشعبي العام من قضايا المواطن والوطن واالهتمام بالعمل 
التنظيمي والتعريف بدور المؤتمر الشعبي العام في كافة 

المراحل..
حضر األمسية االستاذ أحمد البلعسي الوكيل المساعد 

للمحافظة وقيادات المراكز التنظيمية بالمديريات.


