
وآليتها التنفيذية المزمنة بما فيها إنهاء المظاهر 
المسلحة ورفع المليشيات من العاصمة صنعاء وعواصم 
المحافظات ورفع النقاط المستحدثة في الطرق وغيرها 
بما فيها المهام الخاصة بالمرحلة االولى التي لم تنفذ 

حتى اآلن.
01- يُطالب اللقاء التشاوري اللجنة العسكرية وحكومة 
الوفاق الوطني باتخاذ االجراءات التي تكفل تأمين الطرق 
وإنهاء ظاهرة التقطعات وأعمال السلب والنهب وإخافة 

المواطنين.
11- يحذر اللقاء التشاوري من تمادي اح��زاب في 
اللقاء المشترك في ممارسة عملية اإلقصاء الممنهجة 
ضد أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مؤكدين 
على حيادية الوظيفة العامة وعدم اخضاعها للتقاسم 
والمحاصصة الحزبية وعدم استغالل التدوير الوظيفي 

لمزيد من حاالت إقصاء كوادر المؤتمر وحلفائه.
21- يؤكد اللقاء على ضرورة وضع حلول عادلة لمختلف 
القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وأسباب 
التوتر في محافظة صعدة وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وقراري مجلس االمن 4102 - 4502 

وتحت سقف الوحدة اليمنية.
31- يؤكد اللقاء التشاوري على أهمية دور الشباب 
في بناء الوطن وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وضرورة 
تمثيلهم في حصص القوى السياسية المشاركة حرصًا  
قطع الطريق على المزايدين والمتآمرين على هذه 

الشريحة المهمة وحمايتها من االستغالل.
41- يُشيد اللقاء التشاوري بالدور الرائد للمرأة اليمنية 

في كل المواقف الوطنية وخاصة ما أظهرته خالل األزمة 
السياسية من تفاعل واهتمام وصدق ووفاء ويؤكد اللقاء 
التشاوري على ضرورة تمثيلها في لجنة الحوار والعمل 
السياسي والتنفيذي بما يتناسب مع دورها المهم في 

البناء والتنمية.
51- يؤكد المشاركون على ضرورة التزام اإلعالم 
الرسمي والحزبي بالتهدئة وتهيئة االجواء للحوار الوطني 

تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

61- أكد المشاركون على ضرورة تحييد مؤسسات 
القضاء والتعليم واالع��الم والمساجد عن المكايدات 

السياسية والصراعات الحزبية.
71- شدد اللقاء على دعمه وتضامنه مع الحقوق 
المشروعة لمنتسبي المهن التعليمية والتربوية وضرورة 

تلبية المطالب.
81- يُثمن اللقاء التشاوري الجهود الوطنية المخلصة 
التي بذلتها قيادتا محافظتي ذمار والبيضاء أثناء األزمة 
السياسية التي أدت لتفادي االنزالق في أتون الفوضى 

وأعمال االرهاب والتخريب والصراعات الحزبية.
91- يُوكد المشاركون على أهمية استكمال تنفيذ 
المشاريع المنتشرة في المحافظتين مطالبين حكومة 
الوفاق بتخصيص اعتمادات استثنائية لتنفيذ مشاريع 

البنى التحتية المهمة اسوة بباقي المحافظات.
02- يؤكد المشاركون على ضرورة إيالء جامعتي ذمار 
والبيضاء االهتمام المناسب بما يضمن أداء رسالتيهما 

وتحقيق أهداف إنشائهما.
12- يؤكد المشاركون على أهمية معالجة التعثر القائم 
في مشروع توسعة وصيانة طريقي صنعاء - ذمار - يريم 
- صنعاء - ذمار - البيضاء - نظرًا لخطورة ما تسببه من 
حوادث ينتج عنها الخسائر الكبيرة والفادحة في األرواح 

والممتلكات وبشكل يومي.
22- يحيي اللقاء التشاوري كل قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وأنصاره الذين جسدوا بصمودهم 
أثناء األزمة السياسية ورسموا بالتفافهم حول المؤتمر 
الشعبي العام وقيادته صور الوفاء والتضحية والبطولة، 
أفشلوا بذلك كل خطط التآمر على الوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره.
32- يطالب اللقاء التشاوري بمعالجة كافة الجرحى 
خالل فترة االزمة ومن كافة االطياف باعتبارهم أبناء 

الوطن وعلى حكومة الوفاق أخذ مسؤوليتها تجاه ذلك.
42- يرفض المؤتمرون أي التفاف على المبادرة 
الخليجية من خالل إطالق أية مبادرة من أي طرف كان 
ويعتبرون  ذلك مضيعة للوقت ومحاولة إلعادة عجلة 

الزمن الى الوراء.
52- يؤكد اللقاء على قيادة المحافظتين للنزول 
الميداني الى المكاتب التنفيذية دفعها للقيام بواجباتها 

اليومية تجاه أبناء المحافظتين.
62- يطالب اللقاء التشاوري استمرار هذه اللقاءات 
التنظيمية وأال يقتصر على  والفعاليات واللقاءات 

المناسبات.
قال تعالى: »وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله 

والمؤمنون« صدق اهلل العظيم
صادر عن اللقاء التشاوري للقيادات التنظيمية

للمؤتمر الشعبي العام لمحافظتي ذمار والبيضاء 
وجامعتيهما..

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

المطالبـــة بتحيـيــد مؤسســــات األمــــــــن والتعليم والقضاء عن العمل الحزبي
في اتصال هاتفي:

رئيس المؤتمر يشيد بوفاء أعضاء 
المؤتمر في ذمار والبيضاء
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أجرى الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
اتصااًل هاتفيًا بقيادات المؤتمر الشعبي في كل من محافظتي 
وجامعتي ذمار والبيضاء المشاركين في اللقاء التشاوري الذي 
عقد بمدينة ذمار الخميس، نقل خالله تحياته لجميع المشاركين 
وعبرهم إلى جميع أعضاء المؤتمر وحلفائه في جميع مناطق 

ومديريات وقرى المحافظتين.
وأّكد الزعيم علي عبداهلل صالح أن المؤتمر سيظل صامدًا وقويًا 
وصلبًا مهما حاولت بعض القوي النيل منه.. مشيدًا بمواقف 
المؤتمريين في المحافظتين والجامعتين الوطنية والتنظيمية 
خالل األزمة التي مرت بها اليمن، والتي جسدوا من خاللها أروع 

صور الوفاء للوطن والثوابت الوطنية والمؤتمر الشعبي العام.
هذا وقد عبّر المشاركون في اللقاء التشاوري عن سعادتهم 
باتصال الزعيم علي عبداهلل صالح، مثمنين الدور الوطني 
العظيم الذي لعبه لتجنيب اليمن االنجرار إلى حروب أهلية 
وتقديمه التنازالت والمبادرات والحلول السلمية إلخراج الوطن 

من األزمة.
وعاهد المشاركون في اللقاء التشاوري قيادات المؤتمر الشعبي 
العام وزعيمه على عبداهلل صالح بأنهم سيظلون الدرع الحصين 
للحفاظ على كل المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل قيادة 

المؤتمر الشعبي العام.

المؤتمر بحاجة ماسة إلى إعادة 
ترتيب يواكب المتغيرات

ذمار- ماجد عبدالحميد

> دع��ا ال��دك��ت��ور محمد عبد 
الولي السماوي - رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة البيضاء- كافة 
المؤتمريين في محافظتي ذمار 
والبيضاء وجامعتيهما إلى إنجاح 
مختلف فعاليات وأنشطة مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل المرتقب.
وقال السماوي في كلمته التي 
ألقاها ب��اس��م ف���روع المؤتمر 
ء  لبيضا ا و ر  م���ا ذ فظتي  بمحا
وجامعتي المحافظتين في اللقاء 
التشاوري لقيادات المؤتمر الذي 
عقد الخميس بذمار: إن ذلك هو 
طريق المؤتمر الشعبي العام 
التي ال  وتلك ه��ي اهتماماته 

تنفك عن اهتمامات الشعب اليمني وتطلعاته نحو 
يمن جديد ودولة مدنية حديثة تحت مظلة الوحدة 

والديمقراطية كخيار ال حياد وال مفر منه.
وأكد على أن كل محب لوطنه وأمته يجب عليه 
أن يقف موقفًا إيجابيًا مع إنجاح مؤتمر الحوار الذي 
يمثل طوق النجاة لليمن من االنزالق إلى متاهات 

قد ال تُحمد عقباها ال قدر اهلل.
مشيرًا الى أن المؤتمر الشعبي العام الضاربة 
جذوره في أعماق الشعب قد قاد مسيرة الوحدة 
وعمل على إرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية 
في بنيته وتكويناته المختلفة وخ��اض مسيرة 
البناء واإلعمار بجدارة محققًا لهذه األمة الكثير من 
أحالمها وطموحاتها ومتجاوزًا في مسيرته هذه 
جميع العوائق واالحباطات التي يضعها اآلخرون 
في طريقه، غير آبهين بما تعكسه تلك السلبيات 

على مسيرة البناء والتطوير.
وبيَّن أن المؤتمر الشعبي كان يباشر هموم األمة 
والوطن بيد ويدافع عن اآلخرين باليد األخرى حتى 
وصل من خالل هذه الخصوصية إلى حالة التالحم 
وأصبح من المعلوم أن المؤتمر هو الشعب والشعب 
هو المؤتمر، معتبرا أن تلك الحالة قد ظهرت في 
انصع صورها يوم عصفت بكثير من األقاليم 
العربية ومنها اليمن ما سمي بالربيع العربي، تلك 
األزمة التي واجهها المؤتمر بقيادة الزعيم على 
عبداهلل صالح بثبات وحنكة واقتدار، جاعلين هموم 

الشعب وسالمته في مقدمة اهتماماتهم.
وقال السماوي: إن تقديم المؤتمر للتضحيات 

سبيل  ف��ي  ت  لتضحيا ا تلو 
الوصول بالوطن وأبنائه إلى 
بر األم��ان يعد موقفًا شجاعًا 
لفخر  با نشعر  جميعًا  يجعلنا 
واالعتزاز بمؤتمرنا الشعبي 
العام كون تأريخه مع هذه األمة 
تأريخًا ناصعًا ومليئًا بالمواقف 
الشجاعة واأليادي البيضاء التي 
دائمًا ما يتبناها في الظروف 
الحالكة.. وه��ذا ليس بغريب 
على المؤتمر الشعبي العام 
ال��ذي يستلهم نشاطه دائمًا 
من مبادئه اإلسالمية الصافية 
والنقية من الشوائب وينطلق 
دائمًا من أهمية الحفاظ على 
الثوابت الوطنية والمصالح 
العليا لهذه األمة والوطن وبدافع 

عقد التالحم بينه وبين الشعب.
واعتبر السماوي أن ظروف اليوم الصعبة من حياة 
الشعب اليمني الذي ينتظر بفارغ الصبر نتائج 
مؤتمر الحوار، يستدعي من المؤتمر أن ينحاز كما 
هي عادته إلى تحقيق طموحات أبناء اليمن وآمالهم 
باعتباره يقف مع نجاح مؤتمر الحوار المنتظر 
ويحشد كل إمكاناته وجهوده من أجل إنجاح ذلك 
عبر عقد اللقاءات والمؤتمرات االعتيادية وصواًل إلى 

الخروج بالبلد من هذه األزمة الخانقة.
مشيرًا الى أن المؤتمر الشعبي العام بحاجة ماسة 
إلى إعادة الترتيب بما يتوافق مع المستجدات 
والمتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
خاصة وأنه قد أثبتت األح��داث بما ال يدع مجااًل 
للشك أنه بقاعدته العريضة يمثل صمام أمان 
لشعب  ا طموحات  لتحقيق  لسياسية  ا ة  لحيا ا
والحفاظ على المصالح العليا للوطن ولمواجهة 
الغلو والتطرف واإلرهاب بشتى أنواعها بما فيها 

اإلرهاب السياسي.
وعبر رئيس فرع المؤتمر بالبيضاء عن أحر 
التهاني وأص��دق األمنيات والتبريكات لشعبنا 
اليمني العظيم وللقيادة السياسية ممثلة بالمشير 
عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام ، وللزعيم 
على عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ، ولجميع تكوينات وقواعد وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة أعياد الثورة اليمنية وذكرى 

االستقالل في ال�30 من نوفمبر المجيدة.

في البيان الختامي للقاء قيــــــــــــــــــــــــادات المؤتمر في ذمار والبيضاء

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

التأكيد على حيادية الوظيفة العامة 
وعدم إخضاعها للتقاسم الحزبي

نحذر من استمرار إقصاء كوادر المؤتمر 
تحت يافطة التدوير الوظيفي
االهتمام بالشباب والمرأة 

وتمثيلهم في مؤتمر الحوار الوطني 
لقطع الطريق أمام المزايدين


