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برئاســــــة الراعي والزوكا.. اللقاء التـــــــــــــــــــــــشاوري لمؤتمريي  )ذمار والبيضاء(:

المطالبـــة بتحيـيــد مؤسســــات األمــــــــن والتعليم والقضاء عن العمل الحزبي
انعقد صباح الخميس بمدينة ذمار اللقاء التشاوري التنظيمي لقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظتي: ذمار والبيضاء وفرعي  

المؤتمر بجامعة البيضاء وذمار ، برئاسة الشيخ يحي الراعي رئيس مجلس النواب األمين العام المساعد ، وعارف الزوكا االمين العام 
المساعد للمؤتمر وبحضور الدكتور عبد الملك المعلمي عضو الجنة العامة للمؤتمر والدكتور ابوبكر القربي عضو اللجنة العامة وزيرالخارجية 
واالستاذ حمود عباد عضو الهيئة الوزارية وزير االوقاف واالرشاد , وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء فروع المؤتمر وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية 

والمحلية بالمحافظتين.

العمري: المؤتمر يمضي بثقة النجاح 
الحوار وبناء الدولة المدنية الحديثة

قال األخ يحيي على العمري 
- محافظ محافظة ذمار رئيس 
تمر  للمؤ ية  لتنفيذ ا لهيئة  ا
المؤتمر  أن  ر  ذم���ا بمحافظة 
الشعبي العام يعد التنظيم الرائد 
والداعم األول لكافة األح��زاب 
لتي  ا سية  لسيا ا ت  لتنظيما ا و
وجدت في اليمن باعتباره استقى 
رؤاه وأفكاره وتوجهاته من نبض 
المواطن اليمني ليخرج بميثاق 
وطني تتجلى فيه أفكار يمنية 
خالصة اقتضتها المرحلة محتويا 
وتنموي  منهاج سياسي  على 
شامل لبناء اليمن شاركت في 
صياغته وإع����داده نخبة من 
السياسيين والمثقفين والكتاب 
واألدباء جاعلين منه حزب وطن 

ومستقبل يضم كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم 
وأفكارهم.

وأضاف العمري - في كلمته التي ألقاها نيابة عن 
الهيئتين التنفيذيتين - في اللقاء التشاوري لقيادات 
المؤتمر بمحافظتي وجامعتي ذمار والبيضاء- الذي 
انعقد الخميس بذمار- ليس بغريب على المؤتمر 
أن يتصدر الساحة اليمنية كرائد أول لديمقراطيتنا 

وواقعنا السياسي والحزبي.
مؤكدًا أن المؤتمر استطاع بقيادته الحكيمة 
وعلى رأسها الزعيم على عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وفخامة األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام أن يقود الوطن 
بحكمة ودهاء وعقالنية ووسطية متبعا شعار حزب 
الكل ال حزب العضو، محققًا االنجازات الواحد تلو 
اآلخر حاماًل شرف التوقيع على ميثاق إعالن دولة 
الوحدة كطرف رئيسي كان له الفضل وراء تحقيقها 
بتقديمه التنازالت، جاعال مستقبل اليمن وتقدمها 
همه األول، بفضل قيادته التاريخية الوطنية التي 
خطت أعظم معالم االنجازات للمستقبل اليمني 

بكل صمت.
وأثنى على رحابة صدر المؤتمر الشعبي العام 
الذي بني على أساس القبول باألخر واستيعاب 
الجميع وإشراكهم في قيادة دفة الحكم ،ولم تجعله 
يستفرد بالحكم وبالقرار رغم أحقيته وبموجب 
الثقة التي منحت له ألكثر من مرة من الشعب 

ليتبوأ المراكز األولى في كل انتخابات تنافسية.

مشيرًا إل��ى أن المؤتمر لم 
ي��م��ارس س��ي��اس��ة اإلق��ص��اء 
لتي  وا لتفرد  وا د  واالستبعا
من  لكثير  ا ل��ي��وم  ا تنتهجها 
األحزاب على أدنى المستويات 

اإلدارية والقيادية.
الفتًا إلى أن التنازالت التي 
يقدمها المؤتمر وقبوله باألخر 
تأتي ايمانًا منه بأنها من أجل 
مصلحة ال��وط��ن، وه��و مبدأ 
طبقه من جديد أواخ��ر العام 
2011م بعد أزمة  الماضي 
طاحنة كادت أن تؤدي بالبالد 
إلى إشعال حرب أهلية تدمر 

كافة مقومات الوطن.
وخاطب العمري المشاركين 
في اللقاء التشاوري المؤتمري 
قائاًل: إن حضوركم بهذا الزخم ليجعلنا نثق 
بأنفسنا بأنكم مازلتم الشريحة األكبر رغم 
التنافس الشديد والمحاوالت المستمرة إلجهاض 
وتمزيق تماسك المؤتمر وذلك الن حزبنا قدم 
الكثير للوطن، وربما هذا ما يجعل المؤتمر هو 
الرائد بالحصول على أعلى مؤشرات الثقة لدى 

المواطن اليمني«.
وق��ال : إننا في القيادة التنفيذية للمؤتمر 
بمحافظتي البيضاء وذم��ار وجامعتيهما نبارك 
لقيادة المؤتمر الشعبي العام وللمشاركين في هذا 
اللقاء، ولكافة أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفاءه عقد 

مثل هذه اللقاءات .
وطالب المشاركين الخروج برؤى تؤدي إلى تفعيل 
النشاط التنظيمي، واالستعداد للمرحلة القادمة 
والتهيئة إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني والوقوف 
مع فخامة المشير عبد ربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين 
العام فيما يتخذه من ق��رارات في إط��ار تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، 
نصًا وروحًا للخروج من األزمة السياسية واألمنية 

واالقتصادية.
مجددًا التأكيد على االلتزام الكامل بالعمل مع 
حكومة الوفاق من أجل حماية أسس بناء الدولة 
المدنية الحديثة من خ��الل اعتماد الشفافية 
والمحاسبة، واعتماد المعايير القانونية ومبادئ 
الحكم الرشيد، عند التعيينات الوظيفية بعيدا عن 

المحاصصة وممارسة اإلقصاء.

في البيان الختامي للقاء قيــــــــــــــــــــــــادات المؤتمر في ذمار والبيضاء

نطالب قيادة المؤتمـر عـدم التفريـط بحـق المـــــــــــؤتمر وحلفائه والتمسك بتمثيل عادل في الحوار

الحمد هلل رب العالمين القائل: »ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين« والصالة والسالم على 
نبينا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم القائل: »اإليمان 

يمان والحكمة يمانية«.
 في أجواء ديمقراطية مفعمة بروح األمل والتفاؤل 
بإخراج الوطن من األزمة السياسية من خالل التزام 
كافة القوى السياسية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وقراري مجلس االمن الدولي رقم 

.)4502/4102(
انعقد بمدينة ذمار اللقاء التشاوري للقيادات التنظيمية 
للمؤتمر الشعبي العام بمحافظتي ذم��ار والبيضاء 
وجامعتيهما الذي انعقد بقاعة فلسطين للمؤتمرات 
بجامعة ذمار يوم الخميس الموافق 2102/11/92م 
برئاسة االخوين يحيى علي الراعي األمين العام 
المساعد- رئيس مجلس النواب، وعارف عوض الزوكا 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.. وبحضور 
الدكتور/ أبوبكر القربي والدكتور عبدالملك المعلمي 
عضوا اللجنة العامة، واالستاذ حمود محمد عباد عضو 
الهيئة الوزارية، واالستاذ يحيى علي العمري محافظ 
محافظة ذمار- رئيس الهيئة التنفيذية لمحافظة ذمار.. 
واالستاذ محمد ناصر العامري عضو مجلس الشورى 
-عضو الهيئة الشوروية وعدد من اعضاء مجلس النواب 
والشورى، واالستاذ ناصر الخضر السوادي أمين عام 
المجلس المحلي رئيس الهيئة التنفيذية بمحافظة 
البيضاء واالستاذ فؤاد الكميم عضو األمانة العامة- 
رئيس الدائرة المالية- والدكتور/ علي مطهر العثربي 
عضو االمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر بمحافظتي 

وجامعتي ذمار والبيضاء.
وفي اللقاء الذي افتتح بالنشيد الوطني وتالوة آٍي من 
الذكر الحكيم تم االستماع للكلمة التوجيهية الموجهة 
الى اللقاءات التشاورية للمؤتمر الشعبي العام من قبل 
فخامة االخ المناضل/ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام ألقاها االستاذ عارف عوض الزوكا 

األمين العام المساعد.

كما ألقى الدكتور محمد السماوي رئيس فرع المؤتمر 
بمحافظة البيضاء كلمة قيادتي المؤتمر بمحافظتي 
وجامعتي ذمار والبيضاء، وألقى االستاذ/ يحيى علي 
العمري كلمة الهيئتين التنفيذيتين للمؤتمر بمحافظتي 
ذمار والبيضاء والتي تناولت في مجملها المهام الماثلة 
أمام المؤتمر الشعبي العام في إطار مات تشهده بالدنا 
في مسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتحضير 
لمؤتمر الحوار الوطني وأهمية دور المؤتمر والذي 
كان األساس في الخروج من األزمة التي كادت تعصف 
بالوطن، والتي مثلت حكمة اليمانيين في تجاوز الصعاب 
والتحديات، وكان للزعيم علي عبداهلل صالح الفضل 
الكبير في إخراج البلد الى بر االمان من خالل تسليم 
السلطة الى أيد آمنة عبر صناديق االقتراع التي انتخب 
فيها الشعب االخ المناضل المشير/ عبدربه منصور هادي 

رئيسًا للجمهورية في فبراير 2102م.

وبعد نقاش جاد ومسؤول خرج اللقاء التشاوري بما يلي:
1- رفع المشاركون أسمى آيات التهاني والتبريكات الى 
القيادتين السياسة والتنظيمية والى كافة أبناء الوطن 

بمناسبة الذكرى ال�%54 لعيد االستقالل 03نوفمبر.
2- ينظر اللقاء التشاوري بكل اقتدار ومحبة للمكالمة 
الهاتفية التي تلقاها المؤتمريون من الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه 
اهلل ويؤكدون استمرارهم في مسيرة النضال الوطني 

بقيادته في المؤتمر الشعبي العام.
3- ثمن المشاركون الكلمة المهمة لفخامة االخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر.. األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
واعتبروها أساسًا لمنطلقات العمل المستقبلي ووثيقة 
مهمة من وثائق اللقاء التشاوري وحيوا جهود االخ الرئيس 
التي يبذلها في سبيل تحقيق االمن واالستقرار وإنجاح 
التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية وحماية المكاسب الوطنية والتنموية.
4- حيّا اللقاء التشاوري الجهود العظيمة والصادقة 
والدور الوطني الكبير للزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر العام الذي جسد أروع صور الوفاء والحرص 
على الوطن وتنازله عن االستحقاق الرئاسي الدستوري 
وتسليمه للسلطة بأسلوب سلس وديمقراطي حقنًا لدماء 

اليمنيين.
5- أك��د المشاركون على أهمية تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمنظومة متكاملة 
دون انتقائية ومطالبة الدولة الراعية والمجتمع الدولي 
الوقوف بحزم ضد كل من يضع العراقيل أمام تنفيذها.
6- يُطالب المشاركون القيادة التنظيمية »اللجنة 
العامة« عدم التفريط في حق المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه بنسبة تمثيل عادلة في مؤتمر الحوار الوطني 
وبما يتناسب مع حجم المؤتمر الشعبي العام وثقله 
الكبير في الساحة الوطنية ونحملهم مسؤولية التفريط 
بهذا الحق ويرفضون ما أعلن من حصة هزيلة للمؤتمر.
7- يُدين المشاركون كافة االع��م��ال االرهابية 
والتخريبية التي  أضرت بالوطن وأمنه واستقراره بما 
فيها استهداف رجال القوات المسلحة واالمن وجرائم 
االغتياالت والتفجيرات والتقطعات واالختطافات وما نتج 
عنها من آثار سلبية أضرت بمسيرة التنمية في كافة 
المجاالت والتي كان آخر هذه االعمال االرهابية اغتيال 
الدبلوماسي السعودي ومرافقه اليمني في وسط أمانة 

العامة صنعاء وفي وضح النهار االربعاء.
8- يحمّل اللقاء التشاوري وزي��ر الداخلية كامل 
المسؤولية في االنفالت االمني الذي يشهده الوطن في 
كافة محافظات الجمهورية والنتائج المترتبة على ذلك.

9- يطالب المشاركون اللجنة العسكرية القيام بتنفيذ 
المهام المناطة بها والتي حددتها المبادرة الخليجية 

طالب اللقاء التشاوري لقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي وجامعتي ذمار  
والبيضاء، القيادة التنظيمية )اللجنة العامة( للمؤتمر الشعبي العام عدم التفريط في 
حق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بنسبة تمثيل عادلة في مؤتمر الحوار الوطني .. وبما يتناسب 
مع حجم المؤتمر الشعبي العام وثقله الكبير في الساحة الوطنية ، محملين قيادة المؤتمر 

مسئولية التفريط بهذا الحق. 
وأكد اللقاء التشاوري )في البيان الختامي الصادر عنه( على أهمية تنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة كمنظومة متكاملة دون انتقائية..
فيما يلي نص البيان الختامي

ندين األعمال اإلرهابية والتخريبية 
وجريمة اغتيال الدبلوماسي السعودي

التشديد على ضرورة تحمل اللجنة 
العسكرية مسؤولياتها وإنهاء المظاهر 

المسلحة في العاصمة وغيرها
على حكومة الوفاق تأمين الطرق وإنهاء 

التقطعات وأعمال السلب والنهب 
والتعدي على المواطنين

كلمة رئيس الجمهورية ألقاها عارف الزوكا:

على المؤتمريين المضي قدماًً لبناء يمن جديد
 حيث القي االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا كلمة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام - األمين العام والموجهة إلى المشاركين في اللقاءات 

التشاورية.
وخاطب الرئيس عبدربه منصور هادي اللقاء التشاوري للمؤتمر قائاًل :انكم 
بهذه الخطوة اإليجابية تؤكدون على تلك الروح الدءوبة والمسئولية التي 
أتسم بها المؤتمر الشعبي العام كتنظيم وطني وشعبي جسد الوسطية 

واالعتدال واستلهام التطلعات الوطنية.
وحث رئيس الجمهورية المشاركين في اللقاءات التشاورية على الوقوف 
في هذا اللقاء، كقيادات مجربة، أمام كافة القضايا والتطورات بوعي عميق 

وإدراك لحقائق الواقع ومتطلباته.
مشيرًا إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي كان 

لقيادة المؤتمر شرف اقتراح بنودها والعمل مع األشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي واألصدقاء في العالم الحريصين على أمن اليمن واستقراره 
ووحدته، مثلت اإلنقاذ الحقيقي للوطن وخطوة إيجابية وحكيمة وضعت 

اليمن في المسار الصحيح نحو التسوية السلمية .
مؤكدًا على ضرورة االستمرار في المضي من أجل يمن جديد، ديمقراطي 
وموحد، معتمدين على اهلل ثم على الشعب اليمني العظيم الذي ساند 
عملية التغيير، ووقف يدعم خطواتنا لتحقيق االستقرار والحفاظ على الدولة 

الموحدة.
متمنيا في ختام كلمته للقاء التشاوري لقيادات المؤتمر الشعبي العام 
التوفيق والنجاح، وللمؤتمر الشعبي العام المزيد من السداد والرشد والتوفيق 
في أداء مهامه الوطنية وتجسيدًا لدوره التاريخي في الدفاع عن المصالح 

العليا للوطن.


