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في زيارة لرؤساء فروع المؤتمر لألمين العام المساعد

أبو راس: ال بد أن نخدم الناس ونتبنى قضاياهم بصوت مرتفع

ق��ام ع��دد من رؤس��اء فروع 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
بالمحافظات ومعهم األمين 
ال��ع��ام ال��م��س��اع��د للمؤتمر 
لقطاع الشباب عارف الزوكا- 
السبت- بزيارة الشيخ صادق 
أمين أب��وراس- األمين العام 
للشئون  للمؤتمر  لمساعد  ا
له  منز ل���ى  إ  - لتنظيمية ا

لالطمئنان على صحته.
وخالل الزيارة عقد األمين 
العام المساعد للمؤتمر مع 
رؤساء الفروع لقاء جرى فيه 
مناقشة العديد من القضايا 
التنظيمي  المتصلة بالعمل 
للمؤتمر وآلية تطويره خالل 
المرحلة القادمة والمستجدات 

على الساحة..
وق��د أش��اد أب��و راس بنجاح 
لذكرى  با ء  االحتفا لية  فعّا
المؤتمر  لتأسيس  الثالثين 
الشعبي العام التي شهدتها 
أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة األس��ب��وع 
االحتفال  ًا  معتبر لماضي،  ا
رس��ال��ة محبة وس��الم وإخ��اء 
لجميع األط���راف السياسية 
التي ت��درك حجم المؤتمر 
الشعبي العام سابقًا والحقًا..
وأّك��د األمين العام المساعد 
للمؤتمر صادق أمين أبوراس 

حرص قيادات وكوادر المؤتمر 
على إخراج الوطن من أزمته 
واستتباب األمن واالستقرار 
ومواصلة دوره الريادي في 
بناء الوطن وخدمة المجتمع، 
م��ش��ددًا على ض��رورة وقوف 
كل المؤتمريين إل��ى جانب 
األخ المشير عبدربه منصور 
ه���ادي- رئيس الجمهورية 

ودع��م��ه ومساندته إلخ��راج 
اليمن من األزمة.

وحّث أب��وراس رؤس��اء فروع 
ال��م��ؤت��م��ر ع��ل��ى م��زي��د من 
التواصل مع الجماهير وبالذات 
مع الشباب وإيضاح وجهات 
نظر المؤتمر الشعبي العام 
حول مختلف القضايا، مشيرًا 

إلى ض��رورة أن يدرك أعضاء 
المؤتمر وكوادره وأنصاره أن 

المؤتمر لم يعد حزبًا حاكمًا.
وقال: “نحن مصممون على 
إسهام المؤتمر الفاعل في 
إخ��راج اليمن من األزم��ة وال 
بد أن نخدم الناس ونتبنى 

قضاياهم بصوت مرتفع”.
وأضاف: “لقد أثبتت األحداث 

أن قواعد المؤتمر الشعبي 
ال���ع���ام ال ت����زال وس��ت��ظ��ل 
ح��ي��ة ب��ص��م��وده��ا ووف��ائ��ه��ا 
لحزبية  ا ولقيادتها  لوطنها 

والسياسية”.
ولفت األمين العام المساعد 
إل��ى ان م��ن تساقطوا من 
المؤتمر الشعبي العام خالل 
األزمة ليسوا مؤتمريين وإنما 

انضموا إلى المؤتمر بسبب 
ظ��روف خاصة وظهروا على 
حقيقتهم، مؤّكدًا أن ذلك لم 
ولن يؤثر على تماسك وشعبية 
المؤتمر وريادته، وأن األزمات 
هي من تظهر معادن الرجال.

وشدّد أبو رأس على أهمية 
لتنظيمي  ا لعمل  ا ير  تطو
وتجاوز أخطاء الماضي من 
خالل تفعيل وتطبيق اللوائح 
لعمل  با لخاصة  ا واألنظمة 
التنظيمي وبشفافية وممارسة 
النقد الذاتي ك��ون المرحلة 
القادمة تحتاج إل��ى تطوير 
العمل التنظيمي وبما يسهم 
في خدمة المواطنين.. وقال: 
“إن الجماهير تختار قياداتها 
من خالل ما تقدمه القيادات 

من خدمات لها”.
وأّكد األمين العام المساعد 
للمؤتمر ض��رورة أن يسهم 
المؤتمريون خالل المرحلة 
في  لمستقبلية  ا و هنة  ا لر ا
ن��ب��ذ ك��ل م��ا ي��دع��و للفرقة 

والمناطقية والطائفية.
وقال: “نريد أن يكون هناك 
دس��ت��ور للناس جميعًا وأن 
تحكمنا الديمقراطية والتبادل 
السلمي للسلطة بعيدًا عن 

العنف”.

ترأس لقاًء تنظيميًا لرؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات

الزوكا: نجاح االحتفال بالذكرى الثالثين 
لتأسيس المؤتمر يعكس تماســـكنا وتالحمنا

ترأس األخ عارف الزوكا- األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام بحضور 
هيئة  رئيس  العجي  نجيب  لدكتور  ا
الرقابة التنظيمية وع��دد من أعضاء 
األمانة العامة الجمعة لقاءًا تنظيميًاضم 
رؤس��اء ف��روع المؤتمر الشعبي العام 

بالمحافظات والجامعات.
وفي بداية االجتماع جدد الحاضرون 
إدانة المؤتمر الشعبي العام لمحاولة 
االغ��ت��ي��ال ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا حسن 
عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
ذمار عضو مجلس الشورى، مؤّكدين 
أن المحاولة اإلجرامية واإلرهابية التي 
تعرض لها رئيس فرع المؤتمر بذمار 
لتحريضي  ا ب  للخطا سًا  نعكا ا تي  تأ
واإلره��اب��ي ال��ذي تمارسه العناصر 

المتطرفة في احزاب المشترك.
وطالب االجتماع األجهزة األمنية القيام 
بمسئوليتها والقبض على الجناة في 

أسرع وقت ممكن.
ه��ذا وك��ان االجتماع ق��د وق��ف أم��ام 
جملة من القضايا والمواضيع السياسية 
والتنظيمية المتصلة بمهام ونشاط 
العام على مختلف  المؤتمر الشعبي 
تكويناته وفي مقدمة ذلك النهوض 
بالعمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر 
خالل الفترة القادمة وفق رؤية وخطط 
وبرامج مدروسة تلبي متطلبات المرحلة 

الراهنة والقادمة.
وأّكداألمين العام المساعد للمؤتمر 
عارف الزوكا خالل االجتماع على أهمية 
الدور الوطني والريادي الذي يجب أن 
م  لعا ا الشعبي  لمؤتمر  ا به  يضطلع 
مستقباًل من خالل مضاعفة الجهود 
والتعاطي مع التحديات والمتغيرات التي 
شهدتها الساحة بروح الفريق الواحد وفق 
رؤية تلبي تطلعات الجماهير ويما يسهم 
في مواصلة المؤتمر لدوره الريادي الذي 
أضطلع به بزعامة الرئيس علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ 

تأسيسه.
وأشاداألمين العام المساعد باألدوار 
الوطنية التي جسدتها قيادات وكوادر 
وأعضاء وأنصارالمؤتمر الشعبي العام 

خالل فترة األزمة التي شهدتها البالد 
العام الماضي، ونجاحهم في تحطيم 
الرهانات على تفكيك وتمزيق المؤتمر، 
معبرًا عن ثقته بأن المؤتمريين قيادات 
وقواعد سيواصلون أدوارهم الوطنية 
في خدمة المؤتمروالوطن والجماهير 
وال��ح��ف��اظ على وح���دة اليمن وأمنه 

واستقراره.

مشيرًاإلى النجاح الكبير الذي حققه 
االحتفال بالذكرى الثالثين لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام وما عكسه ذلك 
النجاح من تأكيد على تماسك وتالحم 
المؤتمريين وتقديمهم دلياًل قاطعًا 
على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل 
هو التنظيم األكثر حضورًا في أوساط 
المواطنين واألجدر بتلبية طموحاتهم 

وتطلعاتهم.

وح��ث ال��زوك��ا رؤس��اء ف��روع المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظات والجامعات 
على إعداد مشاريع الخطط المستقبلية 
والرؤى المتعلقة بكيفية تفعيل العمل 
السياسي والتنظيمي للمؤتمرفي مختلف 
المجاالت بحيث تتواكب تلك ال��رؤى 
مع المتغيرات التي تشهدها الساحة 

السياسيةوالوطنية.
وف��ي االج��ت��م��اع اس��ت��ع��رض رؤس��اء 
الفروع تقارير موجزة عن أوضاع الفروع 
وأنشطتها المختلفة والخطط والبرامج 
لمرحلة  ا خ��الل  بها  ستضطلع  لتي  ا

القادمة.
وفي ختام االجتماع تم اتخاذ العديد من 
القرارات التي من شأنها النهوض بالعمل 
لجماهيري  وا لتنظيمي  وا لسياسي  ا

واإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام.

على المؤتمريين الوقوف مع رئيس الجمهورية ودعمه ومساندته إلخراج اليمن من االزمة

االحتفال بتأسيس المؤتمر رسالة 
محبة وسالم وإخاء لجميع األطراف

المتساقطون من المؤتمر 
انضموا إليه لمصالح خاصة

النهوض بالعمل السياسي 
والتنظيمي للمؤتمر خالل 
الفترة القادمة وفق رؤية 
وخطط وبرامج مدروسة

املؤتمر سيظل هو التنظيم 
األكثر حضورًا يف أوساط 
املواطنني واألجدر بتلبية 

طموحاتهم وتطلعاتهم

   تصحيح في صور المكرمين
ضمن صور املكرمني التي نشرتها »امليثاق« في 

عدد االثنني املاضي مت نشر صورتني عن طريق 

اخلطأ فوق إسمي القياديني املؤسسني علي العماد 

وكمال حسني باوزير..

لذا تعتذر »امليثاق« لهما عن هذا اخلطأ غير 

املقصود فإنها تشكر من ساهم بإيصال صورتيهما 

وتعيد نشرهما حفظًا للذاكرة املؤمترية وحفاظًا 

على مهنيتها التي ال حتيد عنها قيد أمنلة..

بن دغر ينفى صحة 
معلومات حول نفقات 

احتفال المؤتمر
ن��ف��ى ال��دك��ت��ور 
أح���م���د ع��ب��ي��د بن 
دغ��ر- األمين العام 
تمر  للمؤ عد  لمسا ا
ال���ش���ع���ب���ي 
العام- األنباء 
التي رددتها 
بعض وسائل 
اإلع���الم عن 
صرف رئيس 
ية  ر لجمهو ا
ر  مليا مبلغ 
ونصف المليار 
ري��ال لفعّالية االحتفال بالذكرى الثالثين 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وقال بن دغر: إنه بالنظر إلى نجاح الفعّالية 
الكبرى والمتمثلة في االحتفال بالذكرى 
الثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، 
انطلقت الشائعات الكبرى ومنها شائعة أن 
فخامة األخ عبدربه منصور ه��ادي- رئيس 
المليار  الجمهورية- ص��رف مليار ونصف 
للمؤتمر الشعبي العام، وه��ذه الشائعة ال 

أساس لها من الصحة.

البركاني يبحث مع رؤساء الفروع 
الرؤى المستقبلية للمؤتمر

الشعبي  للمؤتمر  المساعد  العام  األمين  بحث 
ف���روع العام الشيخ سلطان البركاني مع رؤساء 

المؤتمر في محافظات الجمهورية- 
األرب���ع���اء- ت��وج��ه��ات المؤتمر 
خ��الل الفترة المقبلة في ظل 
على  سية  لسيا ا ت  ا لمستجد ا
مستوى الساحة اليمنية والعربية 

والدولية.
ووجّ����ه األم��ي��ن ال��ع��ام 

ن  للشئو عد  لمسا ا
ء  رؤس���ا لسياسية  ا
ف�����روع ال��م��ؤت��م��ر 
بإعادة تقييم أوضاع 
ال���ف���روع وص��ي��اغ��ة 
لعريضة  ا الخطوط 
وال��رؤى المستقبلية 
ل��م��ت��ط��ل��ب��ات عمل 
ال�������ف�������روع ف��ي 

المحافظات بما يلبي 
متطلبات المرحلة المقبلة ويحافظ على ريادة المؤتمر 

الشعبي العام للساحة السياسية.
من جهتهم أّكد رؤساء فروع المؤتمر ضرورة اضطالع 
الجميع بدوره تجاه القضايا التي تشهدها العديد من 
المحافظات.. داعين جميع األطياف السياسية إلى 
إنجاح الحوار الوطني باعتباره المخرج من األزمة التي 

تعيشها بالدنا.

أكد ان رؤية المؤتمر لمعالجة القضية الجنوبية ستكون جاهزة خالل ايام

الزوكا يترّأس لقاًء موسعًا مع القيادات والشخصيات االجتماعية والشبابية بشبوة
ترّأس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
لقطاع الشباب ع��ارف ال��زوك��ا وبحضور علي حسن 
األحمدي محافظ شبوة وناصر باجيل رئيس فرع المؤتمر 
بشبوة الخميس، لقاءًا موسع مع القيادات والشخصيات 
االجتماعية والشبابية من مندوبي المؤتمر المشاركين 
في احتفالية الذكرى الثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي 

العام.
وفي اللقاء تحدث األمين العام للمؤتمر ناقاًل للجميع 
تحيات وشكر وتقدير قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى 
رأسها الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر موجهًا 
لهم ثالث رسائل شكر وتقدير تضمنت األولى الشكر 
على تجشم عناء السفر والتعب للحضور بالمشاركة في 
هذه االحتفالية الهامة، والثانية على صمودهم ووقوفهم 

صفًا واحدًا خالل األزمة التي عصفت بالوطن خالل العام 
الماضي واستطاعوا بصمودهم وبالتعاون مع قيادة السلطة 
المحلية والقوى السياسية األخرى بالمحافظة أن يجنبوا 

المحافظة تأثيرات هذه األزمة.
وتضمنت الثالثة الشكر والتقدير على التعاون في محاربة 
اإلرهاب ودحر عناصر اإلرهاب والتطرف من المحافظة من 
دون أن يلحق بالمحافظة وأبناءها أية نتائج سلبية كما حدث 

في مناطق أخرى.
كما أطلع األمين العام المساعد المشاركين في اللقاء على 
جملة من القضايا والمستجدات على الساحة التنظيمية 
والسياسية وما يقوم به المؤتمر من جهود حثيثة في سبيل 
المضي قدمًا في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمّنة والتي ينظر إليها الجميع في الداخل 
والخارج على أنها المخرج الرئيسي لتجنيب اليمن ويالت 

الصراعات والتفرقة.
وتطرق األمين العام المساعد للمؤتمر إلى جهود المؤتمر 
في المرحلة الحالية والتي من خاللها شكلت لجان متعددة 
لمختلف الجوانب للعمل خالل المراحل القادمة وكذا على 
الصعيد الوطني من خالل سعي المؤتمر إلعداد رؤيته 
السياسية لمعالجة القضايا الوطنية وعلى رأسها القضية 
الجنوبية والتي أكد أنها ستكون جاهزة خالل األيام القادمة.

وشدد الزوكا في ختام كلمته على أهمية استمرار الجميع 
في صمودهم ووقوفهم واضطالعهم بمسؤولياتهم 
التنظيمية والبدء في إعداد خططهم وبرامج عملهم القادمة 
من خالل تفعيل األنشطة والفعاليات التنظيمية ومالمستها 
لهموم واحتياجات أبناء المحافظة، مؤكدًا االستعداد إلى 

جانب السلطة المحلية لتذليل أية صعوبات ومساعدتهم 
بكل الوسائل الممكنة لمتابعة قضايا واحتياجات المحافظة.
وتحدث في اللقاء الدكتور علي حسن األحمدي محافظ 
المحافظة رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة 
شاكرًا لألمين العام المساعد دعوته لهذا اللقاء وللجميع 

تفاعلهم وحضورهم.
واستعرض في كلمته الكثير من القضايا على الصعيد 
التنظيمي والتنفيذي بالمحافظة خالل الفترة الماضية 
وما تسعى قيادة السلطة المحلية للقيام به خالل المرحلة 
القادمة من خالل إعداد رؤية المحافظة للمرحلة القادمة 
في مختلف الجوانب السياسية والخدمية والتنموية وبما 
يلبي احتياجات وتطلعات أبناء محافظة شبوة باإلضافة 

إلى مواقفهم وآرائهم تجاه الكثير من القضايا الوطنية 
ورويتهم للحل وخاصة القضية الجنوبية باعتبارهم جزء 
منها وهم من يسهمون في حلها دون أوصياء أو من 

يدعون التمثيل من البعض على الكل.
داعيًا قيادات المؤتمر بالمحافظة إلى بذل مزيد 
من الجهود خالل المرحلة المفصلية القادمة، مؤكدًا 
استعدادهم لتذليل أية صعوبات قد تواجههم مستقباًل.
واستعرض رئيس فرع المؤتمر عضو اللجنة الدائمة 
ناصر باجيل صورة عن دور ونشاط المؤتمر والصعوبات 
التي واجهتهم خالل مرحلة األزمة باإلضافة إلى ما 
يواجههم اليوم من صعوبات للمضي قدمًا في تفعيل 
وتعزيز أوجه العمل التنظيمي بين أوساط المؤتمريين 

في المحافظة.
كما تطرق باجيل إلى الكثير من القضايا الراهنة على 
الساحة وعلى رأسها القضية الجنوبية ودعوته للمؤتمر 
لتبني رؤية وطنية لحلها في إطار حل الكثير من القضايا 

التي تواجه الوطن اليوم.
كما وجّه رئيس فرع المؤتمر في ختام كلمته دعوة لكافة 
قيادات المؤتمر بالمحافظة من قيادات تنظيمية وتنفيذية 
وشخصيات اجتماعية وشبابية وكافة المكونات األخرى إلى 
طي صفحة الماضي والبدء في صفحة جديد من التكاتف 
واالصطفاف والعمل يدًا واحدة لما يخدم تطلعات أبناء 
المحافظة في مختلف الجوانب التنموية ويعزز من دور 
وفعّالية المؤتمر الشعبي العام بين أبناء المحافظة بما 
يحقق النتائج التي يتطلع لها الجميع خالل المرحلة القادمة.
واستمع األمين العام المساعد للمؤتمر إلى مداخالت 
ومالحظات القيادات المشاركة في اللقاء الموسع والتي 
تمحورت في الجوانب التنظيمية والتنموية للمحافظة 
باإلضافة إلى مداخالتهم وآرائهم تجاه الكثير من القضايا 
على الساحة الوطنية وتشديدهم على قيادة المؤتمر العليا 

بالمضي قدمًا في تبني هذه القضايا.
وف��ي ختام اللقاء استعرض األمين العام جملة من 
اإليضاحات حول االستفسارات والمالحظات التي أبداها 
المشاركون، شاكرًا ومقدرًا للجميع جهودهم ومواقفهم 

ومتمنيًا لهم التوفيق في مهامهم القادمة.
حضر اللقاء ناصر الخضر السوادي وكيل المحافظة، وأحمد 
شمح النسي الوكيل المساعد وعبد اهلل محسن العجر عضو 

مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة.

األحمدي: إعداد رؤية لمحافظة شبوة 
للمرحلة القادمة في مختلف الجوانب 

السياسية والخدمية والتنموية

باجيل: طي صفحة الماضي 
والبدء بصفحة جديد من التكاتف 

واالصطفاف والعمل يدًا واحدة

بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيين.. وبالديمقراطية 
تجسدت حقيقة المشاركة الشعبية 

علي عبداهلل صالحوحكم الشعب نفسه بنفسه
رئيس المؤتمر الشعبي العام

< العماد< باوزير


