
عقدت قيادة وع��دد من أعضاء ف��رع المؤتمر  
الشعبي العام بالدائرة االنتخابية )216( مديرية 
بني مطر محافظة صنعاء امسية رمضانية لمناقشة األوضاع 

التنظيمية والمستجدات على الساحة السياسية.
وفي االجتماع الرمضاني المنعقد بقرية )بيت ردم ( بحضور 
عضو مجلس النواب العميد محمد علي سوار ومدير عام 
مديرية بني مطر العميد محمد علي الجعدبي والشيخ بكيل 
الجعدبي - عضو قيادة فرع المؤتمر - وعدد من أعضاء 
المجلس المحلي والقيادات التنظيمية حثت قيادات المؤتمر 
أعضاء وك��وادر المؤتمر الشعبي العام على رص الصفوف 
وتلمس احتياجات المواطنين والتحلي بقيم الحوار والتسامح 
والوفاء كما هو دأب المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه عام 

1982م.
ورفع المشاركين في األمسية الرمضانية برقيات تهاني 
للقيادة السياسية وقيادة المؤتمر الشعبي العام بمناسبة 
شهر رمضان المبارك وذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
التي تصادف 24 أغسطس القادم وذكرى انتخاب رئيس 
الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام في ال�17 من يوليو 1978م.
وفي إطار قرارات تفعيل األداء التنظيمي، أقر في األمسية 
الرمضانية المؤتمرية اشهار ملتقى شباب بيت ردم كنواة 

القامة منتديات أخ��رى في الدوائر المحلية على مستوى 
المديرية وذلك بهدف االنطالق نحو حوار مجتمعي لتجاوز 

تداعيات أزمة 2011م وتعزيز الالمركزية التنظيمية.

الزوكا في اختتام األمسيــــــــــــــــــــــــــــات في جامعة صنعاء

الزعيم والمؤتمر صنوان وأعضـــــــــــــــــاء المؤتمر لن يتخلوا عن قيادتهم

أشد اللحظات صعوبة حتى وهو مضرجًا بالدماء جسده ينزف 
بالدماء.

وق��ال: إن علي عبدالله صالح والمؤتمر صنوان وال يمكن 
أن ينال منه الحاقدون ألن��ه رم��ز وط��ن وشعب..مؤكدًا أن 
أعضاء المؤتمر وأنصاره لن يتخلوا عن قياداتهم وسيظلون 

متمسكين بها حتى الموت.
 وحذر الزوكا من مغبة محاولة بعض األطراف السيايسة 
عرقلة مؤتمر الحوار الوطني.. وقال: إن هناك محاوالت من 
قبل بعض القوى تريد من خاللها حرف مسار الحوار الوطني 
أو عرقلته بهدف إفشاله وهو األمر الذي لن يسمح المؤتمر 
وحلفاؤه وبقية القوى الوطنية به أبدًا.. مجددًا التأكيد على 
حرص المؤتمر على تنفيذ المبادرة وإنجاح مؤتمر الحوار 

الوطني.
ودع��ا الزوكا كل المؤتمريين الى التصدي لمشاريع 
أخونة الدولة وخاصة الجامعات وقال: إن جامعة صنعاء 
ستظل منارة للعلم والمعرفة ومشعاًل ساطعًا في سماء 
ه��ذا الوطن وال يمكن أن تكون وك��رًا للقوى الرجعية 

والمتطرفة.
مشيرًا الى أن الفترة الماضية كشفت وبالحقائق واألدلة 
القاطعة أن األخوان لم يقدموا شيئًا لهذا الوطن والشعب سوى 

الفاسدين والمختلسين والعناصر غير المؤهلة.
ودعا الزوكا اعضاء المؤتمر الى التفاعل مع عملية القيد 
والتسجيل للسجل االنتخابي الجديد وبما يعكس حرص 
المؤتمر على نجاح هذه االستحقاقات الوطنية التي سيقول 
الشعب فيها كلمته س��واء في االستفتاء على الدستور أو 

االنتخابات التالية.
مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوطن والصخرة 
ها  التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي يحاول من يقف وراء
استهداف أمنه واستقراره ويتخذون من العنف واالرهاب 

سبياًل لتحقيق أجندتهم السياسية.

تكريم الزوكا وعدد 
من قيادات المؤتمر

 كرم فرع المؤتمر الشعبي 
العام بجامعة صنعاء االستاذ 
ع��ارف ع��وض ال��زوك��ا األمين 
ال���ع���ام ال��م��س��اع��د للمؤتمر 
الشعبي العام لقطاع التعليم 
وال��ش��ب��اب ت��ق��دي��رًا لجهوده 
ومواقفه الوطنية المشرفة 
ول��دع��م��ه واه��ت��م��ام��ه ال��دائ��م 
ب��ف��رع ال��م��ؤت��م��ر ف��ي جامعة 

صنعاء وأنشطته المختلفة.
ك��م��ا ك����رم ف����رع ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي ال��ع��ام خ��الل اختتام 
االمسيات الرمضانية االستاذ 
ن��ج��ي��ب ال��ع��ج��ي رئ��ي��س هيئة 
الرقابة التنظيمية واالس��ت��اذ 
أحمد الزهيري رئيس الدائرة 
التنظيمية تقديرًا لجهودهما 
الداعمة لفرع المؤتمر الشعبي 

بجامعة صنعاء.
عقب ذلك قام االستاذ عارف 
الزوكا األمين العام المساعد 

واالستاذ نجيب العجي رئيس 
ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة التنظيمية 
والدكتور عبدالعزيز الكميم 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ف���رع المؤتمر 
بجامعة صنعاء بتكريم عدد 
م���ن ق���ي���ادات ال��م��ؤت��م��ر في 
القطاع االكاديمي والطالبي 

والموظفين.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ف��رع 
المؤتمر الشعبي العام بجامعة 
صنعاء أقام عددًا من األمسيات 
الرمضانية ناقش فيها مختلف 
القضايا والمواضيع التنظيمية 
والسياسية على مستوى فرع 

الجامعة واليمن بشكل عام.
وشارك فيها أعضاء المؤتمر 
وحلفاؤه ف��ي ف��روع الكليات 
بالجامعة وات��ح��ادات الطالب 
ونقابات الموظفين وقيادات 
م��ن اللجنة ال��ع��ام��ة واالم��ان��ة 

العامة واللجنة الدائمة.

د. الميري: كفى انحناء والوضع المــزري يوجب على المؤتمر أن يخــرج عن الصمت
 أما الدكتور علي الميري فقد ألقى 
كلمة هيئة التدريس في الجامعة، فقد 
طالب بوقف االنحناء للعاصفة، وقال: 
لقد انحنينا كثيرًا للعاصفة إيمانًا منا أن 
المؤتمر الشعبي العام يحمل مشروعًا 
حضاريًا، ولقد آن اآلوان أن تدرك قيادة 
المؤتمر أن��ه ل��م يعد ه��ن��اك ض��رورة 
لالنحناء.. مشيرًا الى تردي االوضاع في 
جامعة صنعاء ومن ذلك إقصاء العشرات 
دون سبب أو إدانة، خالفًا الى أن الوضع 
العام في الجامعة والبالد أصبح مزريًا 

وال يجب أن يظل المؤتمر في موقف 
المتفرج.

وأع��رب عن استعداد الدكاترة في 
ال��ج��ام��ع��ة ت��ق��دي��م دراس����ات تشخص 
حقيقة األ زم���ة وأح���داث���ه���ا، وتضع 
تصورات للعمل المستقبلي، من خالل 
التحليل العلمي ل��أوض��اع السياسية 
واالق��ت��ص��ادي��ة، م��ش��ددًا على ض��رورة 
االستفادة من البحث العلمي لما فيه 
خ��دم��ة ال��ن��ه��وض ب��ال��وط��ن والمؤتمر 

الشعبي العام.

المحويت-سعد علي الحفاشي -  
دش��ن��ت األس���ت���اذه إل��ه��ام 
يحيى النزيلي- رئيسة القطاع النسائي 
للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام بمحافظة 
المحويت األسبوع الماضي، فعاليات 
األم��س��ي��ات ال��رم��ض��ان��ي��ة الموسعة 
لفروع القطاع النسائي بالمديريات 
لفرعية  لقاعدية وا لتكوينات ا وا
للقطاع بالمراكز والدوائر المحلية، 
وذل��ك بحضور االمسية الرمضانية 
الموسعة لقياديات وعضوات قيادة 

القطاع النسائي للمؤتمر في مديرية شبام كوكبان والمراكز 
والجماعات التنظيمية بالمديرية.

وف��ي األمسية الرمضانية التي عقدت ف��ي القاعة الكبرى 
لأعراس بمدينة شبام كوكبان، القت رئيسة القطاع النسائي 
بالمحافظة كلمة اكدت على اهمية الدور التنظيمي للتكوينات 
المؤتمرية النسائية خالل هذه المرحلة من اجل تفعيل مناشط 
العمل التنظيمي والجماهيري للمؤتمر على مستوى التكوينات 

الفرعية والقاعدية وحشد الفعاليات 
النسائية المختلفة للعمل من اجل 
م��س��اع��دة ال���ن���اس واالس����ه����ام في 
التوعية العامة بأهمية االصطفاف 
لتحديات  لجماهيري لمواجهة ا ا
ل��ت��ي تستهدف االم��ن  المختلفة ا
واالستقرار في البالد والتحديات التي 
تستهدف المؤتمر والمؤتمريين 

بوجه خاص.
من جانبها اشارت فوزية جياش- 
رئيسة القطاع النسائي بمديرية 
شبام كوكبان، في كلمة لها خالل االمسية- الى ضرورة تنشيط 
العمل التنظيمي والجماهيري والسياسي في مختلف التكوينات 
النسائية المؤتمرية والعمل على ايجاد قنوات تواصل فاعلة 
مع العضوات في التكوينات القاعدية بالجماعات والمراكز 
التنظيمية من اجل القيام بواجبات العمل المنوطة بهن خالل 
هذه المرحلة وفقًا لموجهات العمل التي اقرتها اللجنة العامة 

للمؤتمر الشعبي العام.

مؤتمريات المحويت يشددن على االصطفاف لمواجهة التحديات 

االثنين : 29 / 7 / 2013م 
 الموافق :20 / رمضان / 1434هـ 
العدد: )1672( 11

 بقلم/علي عمر الهيج:

نظم المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ب��ال��دائ��رة )69(   
مديرية القبيطة أمسية رمضانية استعرض فيها 

التحديات التي تواجه المؤتمريين..
ص المشاركون في األمسية الى 

ُ
وبعد نقاش مستفيض خل

ضرورة تعزيز دور االتصال والتواصل بين كافة التكوينات 
التنظيمية، واالس��ت��م��رار في االستيعاب واالستقطاب 

التنظيمي. كما شدد الحاضرون على النزول الميداني لقيادة 
الدائرة الى جميع المراكز وتلمس هموم األعضاء والوقوف 
الى جانبهم.. باإلضافة الى تفعيل دور الثواب والعقاب 
التنظيمي. كما طالبوا بضرورة االهتمام بقطاعي الشباب 
والمرأة.. وأوصى مؤتمريو الدائرة )69( باالستعداد التام 
لعملية القيد والتسجيل وضرورة إنجاحها واالهتمام الجاد 

بالمرحلة القادمة واستحقاقاتها.
 وفي األمسية رفع مؤتمريو الدائرة أسمى آيات التهاني 
للقيادة السياسية والتنظيمية ممثلة بالمناضل عبدربه 
منصور ه��ادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام والزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

المؤتمر.

مؤتمريو الدائرة )69( يناقشون تفعيل العمل الميداني 

ممثلو المؤتمر والتحالف في مؤتمر 
الحوار صمام أمان لنجاح الحوار

ملتقى شباب ريمة يطالب 
باستغالل طاقات الشباب

أقام ملتقى شباب ريمة الثقافي أمسية  
رمضانية تناولت عظمة شهر رمضان 
الفضيل وما يجب على المسلم إزاء أيامه وأوقاته 
الثمينة.. وفي األمسية التي حضرها العديد من 
الشخصيات االجتماعية والقيادات المؤتمرية 
وجمع غفير من الشباب وألقى االخ محمد عبده 
مراد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
ريمة كلمة أطلع الحاضرين على الدور المؤتمري 
ال��ذي يبذله إلنجاح التسوية السياسية وأعمال 

مؤتمر الحوا الوطني.
مؤكدآً أن أمام المؤتمر الشعبي العام تحديات 
كبيرة ومهام جسيمة تتطلب من كافة أعضائه 
وحلفائه ومناصريه المزيد من الصمود وبذل 

الجهود واستيعاب أهمية المرحلة والدور المنوط بهم ليكونوا صفًا واحدًا..
مشددًا على دور الشباب وأهميته في بناء مستقبل اليمن ونبذ التطرف وعدم اإلنجرار 

وراء األفكار الهدامة.
من جهته أكد رئيس ملتقى شباب ريمة على دور شباب الملتقى الداعم والمساند إلنجاح 

مؤتمر الحوار الوطني.
كم ويجب أن يكون لكم نصيب كبير 

ُ
وخاطب الشباب قائاًل: إن المستقبل الجديد هو أمل

في صياغته وهذا لن يتأتى اال بتوحيد رؤاكم وتوجهاتكم وعدم االنجرار وراء المتاجرين 
والمزايدين بقضاياكم.

النويرة يشيد بالمواقف الوطنية 
ألبناء محافظة المحويت

كتب )سعد علي الحفاشي( 
ترأس االخوان االستاذ احمد محسن 
النويرة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام وم��ع��ة ال��دك��ت��ور علي مطهر العثربي 
واالستاذ حمود ح��زام شمالن وكيل محافظة 
المحويت المساعد نائب رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة مساء أم��س األمسية الرمضانية 
لقيادات وك���وادر واع��ض��اء المؤتمر وأح��زاب 
التحالف بمديرية الرجم الدائرة 240 والتي 
كرست لبحث اهم المهام والمسئوليات الواجبة 
على وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وانصاره 
خ��الل المرحلة الحالية واالس��ت��ع��داد لمرحلة 
االنتخابات وض��رورة تلمس هموم المواطنين 
وك��ذل��ك األخ���ذ بمقترحات أع��ض��اء المؤتمر 
بالمديرية الج��ل تطوير وتفعيل النشاط 

التنظيمي والجماهيري والسياسي.
هذا وقد نقل االستاذ احمد النويرة عضو اللجنة 
العامة الى الجميع تحيات وتهاني قيادة المؤتمر 
الشعبي العام وعلى راسهم الزعيم المناضل 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر واللجنة 
العامة للمؤتمر مبينا ان انعقاد هذه االمسية 
الرمضانية الب��ن��اء مديرية ال��رج��م بمحافظة 
ات  المحويت تأتي متزامنة مع أمسيات ولقاء
ومهرجانات جماهيرية وتنظيمية كبيرة تعقد 
على مستوى ك��ل ف��روع وتكوينات المؤتمر 
على مستوى المحافظات والمديريات من اجل 
االط��الع على اح��وال تلكم الفروع والتكوينات 
المؤتمرية والجهود المبذولة لتسيير مختلف 
االع��م��ال والنشاطات وتلمس هموم االعضاء 

والمواطنين والبحث عن حلول ومعالجات لها 
لما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في خدمة 
المواطنين ومساعداتهم في حل مشاكلهم 
كون المؤتمر الشعبي العام هو الحريص دوما 
على مصالح الناس وعمل ماينفعهم ويطور من 

قدراتهم وامكانياتهم ويخدمهم
واش��اد النويره بتفاعل أبناء مديرية الرجم 
االوفيا بوجة خاص وابناء محافظة المحويت 
بشكل ع��ام وح��ض��وره��م الكبير ومواقفهم 
الصادقة من المؤتمر ومع قيادتة التاريخية 
وق��ال "ان مواقفكم القوية وثباتكم في وقت 
ال��ش��دة ه��وا ال���ذي ع��زز م��ن ق���درات المؤتمر 
على الصمود والثبات واالستمرار والمواجهة 
للتحديات الكبيرة والخطيرة التي هدفت النيل 

من الوطن وتمزيق لحمتة وتدمير قدراته.
من جهته اشار الدكتور علي مطهر العثربي 
نائب رئيس دائ���رة الفكر والثقافة واالع��الم 
للمؤتمر الشعبي العام - عضو االمانة العامة 
ات واالت��ص��االت التنظيمية  ال��ى اهمية ال��ل��ق��اء
والجماهيرية الرمضانية لتكوينات المؤتمر 
الشعبي العام في اط��الع االعضاء في القواعد 
وتعريفهم  لمستجدات  ا على  لتنظيمية  ا
ب��م��واق��ف ال��م��ؤت��م��ر م���ن ال��ق��ض��اي��ا ال��وط��ن��ي��ة 
والسياسية الماثلة وفي مقدمتها قضايا مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل وقضايا االنتخابات.
معربًا ع��ن ح��رص المؤتمر الشعبي العام 
وقيادتة الحكيمة على انجاح مؤتمر الحوار 
الوطني ومن تنفيذ المبادرة الخليجية والياتها 

المزمنة للوصول بالبالد الى البر االمن.

مؤتمر الدائرة 216 يحث على الحوارات المجتمعية لتجاوز تداعيات األزمة

العصيمي: نأسف لتحول جامعة صنعاء إلى مؤسسة طاردة للطالب الفقراء 
من جانبة ق��ال رئيس القطاع الطالبي بمؤتمر جامعة صنعاء عادل 
العصيمي ان االمسيات الرمضانية تاتي في اطار تفعيل النشاط التنظيمي 
وتعتبر بمثابة انطالقة للمرحلة القادمة . مشيرا الى ان جامعة صنعاء 
قد تحولت خالل الفترة االخيرة الى مؤسسة لجباية االموال والتنافس مع 
مصلحة الجمارك من خالل اضافة المبالغ والرسوم التى اثقلت كاهل الطالب 
وتحول جامعة صنعاء الى مشروع لتجهيل االجيال خاصة من ابناء االسر 
الفقيرة الذين ال يتسطعون دفع تلك المبالغ .. وقال انه وامام ماوصلت الية 
جامعة صنعاء من وضع فأن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع تفعيل 
االنشطة والعمل بكل جهد من اجل انقاذ هذه المؤسسة الوطنية وانتشالها 

من الواقع الذي وصلت اليه .

»أخونة« الدولة المؤتمـــريون يؤكدون على إنجـــــــــــاح الحــوار والتصــدي لـ


