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 خالل لقائه بالهيئة األكاديمية للمؤتمر
رئيس المؤتمر يتسلم نسخًا من رؤية المؤتمر حول قضايا الحوار 
إنشاء مجلس استشاري ودائرة لألكاديميين باألمانة العامة وانتخاب ممثل للجنة العامة

العيدروس يشـيد بما انجــزته اللجــان من اعمال تعكـس  رؤى المؤتمـر للحـــوار
التقى الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام أعضاء الهيئة األكاديمية واللجان المشّكلة 
إلعداد رؤية المؤتمر الشعبي العام حول قضايا الحوار 

الوطني “السبت”.
وفي اللقاء تحدّث رئيس المؤتمر، مشيدًا بدور الهيئة 
العلمية بمعهد الميثاق واللجان التي قدّمت حصيلة 
أعمالها، وقال إن ثقافة المستقبل هي رافعة التغيير 
باعتباركم حملة القيم الحديثة المدنية وتمثلون النقيض 
لتوجهات التخلف والجهل والتعصب القبلي والتفكير 

الجهوي.
وأضاف رئيس المؤتمر “إن الشعب اليمني يعوّل على 
دوركم في بناء جيل وطني متعلم ومستنير بالقيم 
الوحدوية ومسئوليتكم هي حمل لواء التحديث والتغيير 
ونشر المعرفة والتسّلح بالعلم إلعداد الجيل القادر على 
النهوض باليمن وحماية المكاسب الوطنية وتعزيز ثقافة 
التنمية وتحمّل مسئوليات صيانة أهداف الثورة اليمنية 

الخالدة”.
فيما أّكد كل من األخ محمد حسين العيدروس عضو 
اللجنة العامة مدير معهد الميثاق، وعدد من رؤساء اللجان 
واألكاديميين على أهمية العمل الجماعي تحت قيادة 

المؤتمر الشعبي العام إلرساء دعائم األمن واالستقرار.
وأوضحوا أن أعمال اللجان ظلت منذ إعالن اللجنة الفنية 
لموضوعات الحوار تعمل بدأب وتماسك لتمثل ما أنجزته 
حصيلة علمية تعكس نظرة المؤتمر الشعبي العام إلى 

القضايا المحورية التي ستناقش في الحوار الوطني. 
هذا وقد تسلم رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 

علي عبد اهلل صالح نسخًا من هذه الرؤى.
وأقرّ االجتماع- الذي استعرضت خالله العديد من 
القضايا- إنشاء دائ��رة األكاديميين باألمانة العامة 

ويتم انتخاب ممثل من كل جامعة عبر االنتخاب من 
األكاديميين في اللجنة العامة ليكون حلقة اتصال بين 
الجامعة واللجنة العامة، وكذا إنشاء مجلس استشاري 
للمؤتمر الشعبي العام من األكاديميين يتم تعيينهم من 
قبل رئيس المؤتمر الشعبي العام بعد ترشيح اللجنة 

العامة.
كما أقرّ أيضًا برنامج دورات توعية بالوثيقة الوطنية 
“الميثاق الوطني” في مختلف الجوانب التنظيمية 
والسياسية واإلعالمية عبر فتح فروع لمعهد الميثاق في 

محافظات الجمهورية تحت إشراف المعهد.

برئاســة  رئيس المؤتمـر 
اللجنة العامة وأحزاب التحالف يشكلون لجانًا الختيار ممثلي المؤتمر والتحالف في الحوار الوطني

رئيس المؤتمر  يدعو الى المشــاركة في الحوار دون إقصاء أو تهميش

ترّأس الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- اجتماعًا ألعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة وقيادات أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي- الخميس- بمقر اللجنة الدائمة 

للمؤتمر.
ووقف االجتماع أمام المستجدات على الساحة السياسية 

والوطنية والتحضير للمشاركة الفاعلة في إطار الحوار 
الوطني، وفي هذا الصدد شدد رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبداهلل صالح على أهمية مشاركة جميع 
القوى السياسية بكل السبل التي تكفل خروج المؤتمر بنتائج 
إيجابية، داعيًا إلى عدم إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي 

على الساحة.

كما وقف االجتماع أمام القضايا االقتصادية والسياسية 
واألمنية واالجتماعية والثقافية التي يمر بها الوطن في 
هذه المرحلة الدقيقة، مؤّكدًا أن العمل على حلها هو جزء 

من المناخ الذي يفترض أن يُهيَّأ النعقاد الحوار الوطني.
كما وقفت اللجنة العامة وأحزاب التحالف أمام القضايا 
المدرجة في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وتم 

االتفاق على تقديم رؤى إزاءها إلى مؤتمر الحوار الوطني 
والقيادة السياسية..وشّكل االجتماع لجانًا إلعداد قوائم 
ممّثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني إلى 
مؤتمر الحوار، كما شُّكلت لجان أخرى إلعداد الرؤى المتصلة 
بالقضايا التي سيناقشها المؤتمر، على أن تقدم اللجان 

نتائج أعمالها إلى اجتماع قادم.

تعيين رئيس 
لدائرة الفعاليات

 واألنشطة بقطاع المرأة

اصدر الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الثالثاء قرار تنظيميًا 
برقم )13( لسنة 2012م قضى بتعيين 
االخت وفاء احمد عبداهلل الدعيس رئيسة 
لدائرة المرأة والفعاليات واألنشطة الثقافية 
واالعالمية في قطاع المرأة في المؤتمر 
الشعبي العام..فيما قضت المادة الثانية من 
القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وعلى 

الجهات المختصة تنفيذه كال فيما يخصه.

مجلي ذمران
 رئيسًا لدائرة

 الخدمات بالمؤتمـر

> أص��در الدكتور عبدالكريم االرياني 
-النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 

العام -قرارًا برقم )14( لسنة 2012م..
 قضى بتعيين األخ مجلي محمد عبداهلل 
ذم��ران رئيسًا لدائرة اإلدارة والخدمات 

باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
فيما قضت المادة الثانية منه العمل به من 

تاريخ صدوره.

وســـط ترحــيب الجماهيــــر 
رئيس المؤتمر يجــري جــولة ميدانية بأمانة العاصمة

قام رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبداهلل صالح بجولة ميدانية في العاصمة 
صنعاء زار خاللها عددًا من المناطق واألحياء 
وقام بجولة في مركز ظمران التجاري للتسوق- 

الكائن في شارع  الستين بالعاصمة صنعاء.
والتقى الزعيم علي عبداهلل صالح في زيارته 
بعدد من المواطنين وتبادل معهم الحديث 
حول مختلف المواضيع وسط احتفاء وترحيب 
منهم عكس مدى حبهم الكبير واحترامهم 
للزعيم والمكانة التي يحظى بها في أوساطهم.

الجولة الميدانية كانت فرصة لتلمس تطلعات 
الناس وآمالهم من المؤتمر الشعبي العام في 

المرحلة المقبلة لتلبيتها من خالل تمثيل الحزب لهم في 
مؤتمر الحوار الوطني المرتقب وما يليه من استحقاقات 

وطنية.

وأثنى المواطنون على الزيارة التي قام بها الزعيم علي 
عبداهلل صالح، مشيرين الى أن ذلك ليس بالجديد عليه 
فهو كما عهدوه السبّاق للنزول الى أوساط الجماهير 
واالطالع عن كثب على همومهم واحتياجاتهم إضافة الى 

مشاركتهم أوقاتهم في السراء والضراء ما يعكس بساطته 
وقربه من الناس بمختلف شرائحهم وفئاتهم.

ودعا المواطنون قيادات األحزاب السياسية الى االقتداء 
برئيس المؤتمر الشعبي العام وحرصه على معرفة أوضاع 

البالد واألح��وال المعيشية للناس عبر 
االتصال المباشر وااللتقاء بهم في الشارع 
دون تكلف أو خوف أو إنزعاج مما يطرحونه 

من آراء بل يستقبلها بكل رحابة صدر.. 
بدورهم أكد مراقبون أن زيارة رئيس 
المؤتمر علي ع��ب��داهلل صالح تعكس 
الشعبية التي يحظى بها المؤتمر في 
أوساط الجماهير رغم األزمة التي مرت 
بها اليمن وم��ا دأب��ت عليه آل��ة إع��الم 
المشترك من بث الشائعات واألضاليل 
في محاولة للتشويه والتقليل من حجم 

المؤتمر الشعبي العام.
 منوهين الى أن التفاف المواطنين حول الزعيم في 
زيارته يبعث رسالة قوية للداخل والخارج بأن المؤتمر 
اليزال األقوى ومعيار جميع األمور على الساحة الوطنية.


