
في ختام اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر بالعاصمة

الحفاظ على وحدة اليمن ستظل الهدف األسمى واألنبل للمؤتمر
الدور الرائد ألعضاء المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار كشف المعرقلين للتسوية السياسية

ثم��ن اللقاء التش��اوري للفعالي��ات المؤتمرية ف��ي ختام اعماله الس��بت الجهود  
العظيمة التي تقوم بها القيادة السياس��ية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام 
وعلى رأسها الزعيم على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام من اجل تعزيز ادوار 
المؤتمر الشعبي في الحياه اليمنية واالضطالع بالعديد من المواقف الوطنية المنتصرة 
للوطن والملبية لمتطلبات خروجه من اتون ازمته الراهنة من خالل مواقف متجردة تمامًا 
من األهواء الحزبية الضيقة والتي من ش��أنها االنتصار للمصلحة الوطنية العليا.. وأش��اد 
المش��اركون بالدور المتميز الذي لعبه مكون المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف في 
مؤتمر الحوار الوطني وما بذلوه من جهود في سبيل انجاح مؤتمر الحوار، معتبرين هذا 
الدور بمثابة الرد الحاسم والقوي ضد كل التقوالت واالدعاءات الباطلة التي حاولت عبثًا 
االس��اءة للمؤتمر الش��عبي وحلفائه وتش��ويه صورتهم واظهاره��م بالمعرقلين لعملية 

الحوار.

كتب/  يحيى نوري

تواصل الفعاليات المؤتمرية لبلورة خطة التحرك 
السياسية والتنظيمية للفترة المقبلة

نتائج اللقاء التشاوري تمثل ركيزة مهمة للعمل المؤتمري المقبل
المؤتمريون يؤكدون مواصلة االنتصار  للمؤتمر تلبية لتطلعات أبنائه

من االرشيف
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إنجاح الحوار حظي 
بإشادة المتابعين
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الخوالني: 
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مرحلة جديدة 
يتعاظم فيها االنجاز

ثمن اللقاء التشاوري للفعاليات المؤتمرية في ختام اعماله السبت 
برئاسة االستاذ عارف الزوكا االمين العام المساعد وبحضور 
عضوي اللجنة العامة يحيى دوي��د وجمال الخوالني، الجهود 
العظيمة التي تقوم بها القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر 
الشعبي العام وعلى رأسها الزعيم على عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام من اجل تعزيز ادوار المؤتمر الشعبي في 
الحياة اليمنية واالضطالع بالعديد من المواقف الوطنية المنتصرة 
للوطن والملبية لمتطلبات خروجه من اتون ازمته الراهنة من خالل 
مواقف متجردة تمامًا من األهواء الحزبية الضيقة والتي من شأنها 

االنتصار للمصلحة الوطنية العليا.
وأشاد المشاركون بالدور المتميز الذي لعبه مكون المؤتمر 
الشعبي العام وأح��زاب التحالف في مؤتمر الحوار الوطني وما 
بذلوه من جهود في سبيل انجاح مؤتمر الحوار، معتبرين هذا 
الدور بمثابة الرد الحاسم والقوي ضد كل التقوالت واالدعاءات 
الباطلة التي حاولت عبثًا االساءة للمؤتمر الشعبي وحلفائه وتشويه 

صورتهم وإظهارهم بالمعرقلين لعملية الحوار.
وأكد اللقاء التشاوري في هذا الصدد مواصلة قيادات وأعضاء 
المؤتمر حضورهم التنظيمي من خالل الفعاليات المؤتمرية بأمانة 
العاصمة ومع كافة الفعاليات المؤتمرية بالمحافظات في سبيل 
بلورة كافة االتجاهات العامة لخطة التحرك السياسية والتنظيمية 
للمؤتمر الشعبي العام خالل المرحلة القادمة.. مؤكدًا بالوقت ذاته 
على اهمية التعاطي مع مختلف القضايا من خالل اداء تنظيمي 
فاعل متجرد من كافة االشكاالت والمنغصات التي شابت العملية 

التنظيمية.
وأش��ار اللقاء الى اهمية االع��داد السريع لخطط وبرامج آنية 
ومستقبلية تحمل في طياتها آم��ال وتطلعات المؤتمريين 
وتمكنهم من االسهام الفاعل في انجاح كافة المهام والتي منها 

التعامل مع االستحقاقات الوطنية االنتخابية القادمة.
وشدد اللقاء على االسراع في تنفيذ برامج االتصال والتواصل مع 
مختلف الفعاليات المؤتمرية من جهة ومختلف الفعاليات الوطنية 
والجماهيرية واالبداعية من جهة أخرى، والتجاوب السريع مع 
متطلبات االنضمام الى المؤتمر الشعبي العام بما يحقق اضافة 

مهمة ونوعية الى الجسم المؤتمري وفقًا للنظم واللوائح.
واستعرض عارف الزوكا االمين المساعد العديد من القضايا 
المهمة التي حرص على احاطة المشاركين بها، وقال: ان قيادة 
المؤتمر يهمها احاطتكم بكافة القضايا وموقف المؤتمر الشعبي 
العام منها لتمكينكم من لعب دور محوري في خدمة الوطن وكما 
اعتاد المؤتمر منكم دائمًا تسجيل اروع صور االصطفاف والتوحد.
وأضاف الزوكا: ان ما اظهرتموه من اصطفاف قد قطع الطريق 
امام اولئك الذين حاولوا النيل من المؤتمر الشعبي العام.. مؤكدًا 
ان المؤتمر الشعبي اصبح بتفاعل وصمود قواعده اليوم اكثر قوة 
وصالبة وقدرة على مواجهة التحديات الكبرى بعزيمة وثبات 
منقطع النظير، مشيدًا بحيوية اعضاء وأنصار المؤتمر في التعامل 
المسؤول ازاء مختلف التحديات الصعبة التي تم مواجهتها بروح 
وطنية عالية انتصرت للوطن والشعب وتجاوزت المصالح االنانية 
الضيقة ومنعت اليمن من االنجرار الى االقتتال الداخلي وهيأت 
كل مامن شأنه العمل على انجاح الحوار والخروج بوثيقة تاريخية.

وخاطب الزوكا المشاركين في اللقاء التشاوري ان المؤتمر الشعبي 
العام وبمسؤوليته الوطنية التي عهدته الجماهير اليمنية يلتزم 
بها في كافة المراحل والمنعطفات الخطيرة، وأضاف: أن المؤتمر 
يتطلع منكم ومن جميع فعالياته التنظيمية وعلى مستوى الوطن 
اليمني مواصلة زخمكم التنظيمي وبرؤى ثاقبة تعلو على مفاهيم 

كبيرة من االهمية لكون الفعاليات المؤتمرية بالعاصمة تمتلك من 
الكفاءات والقدرات ما يؤهلها للقيام بأدوار مهمة تجعل من العمل 
المؤتمري يستفيد من كافة هذه القدرات وصب جميع جهودها في 
خدمة الوطن واألهداف والمبادئ التي يؤمن بها المؤتمر الشعبي 

العام.
كما استعرض يحيى دويد خالل كلمته كافة الجهود التي اضطلع 
بها مكون المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني منذ 
انطالقته وحتى اختتام اعماله بنجاح، مشيرًا الى ان دور مكوني 
المؤتمر وحلفائه كان له االثر الكبير والبالغ فيما آل اليه مؤتمر 
الحوار من نتائج ايجابية خاصة على صعيد التأكيد القاطع بأن 
الوحدة اليمنية خط احمر ال يمكن تجاوزه وبما يحقق المساواة 

ويضع حدًا ألي تمييز بين ابناء الوطن.
وقال: ان الجماهير اليمنية التي تابعت باهتمام بالغ مجريات 
مؤتمر الحوار تنظر لدور المؤتمر الشعبي وحلفائه بتقدير وإجالل 
نظرًا ألن هذا الدور قد انتصر للوطن ومصالحه العليا وبأسلوب 
علمي وشفافية عالية كان لها ان حظيت بإشادة بالغة من كافة 

المتابعين لمجريات المؤتمر.
وأض��اف دوي��د: ان حرصنا على احاطتكم بالصورة الكاملة 
لطبيعة الجهود الكبيرة التي اضطلع بها مكوني المؤتمر 
وحلفائه باعتباركم المدماك القوي والصلب الذي يرتكز عليه 
العمل التنظيمي والذي من خاللكم كفعاليات مؤتمرية ابداعية 
ستواصلون بزخم كبير تنفيذ كل ذلك على الواقع جنبا الى جنب 

مع شعبنا العظيم.
وفي اللقاء استعرض جمال الخوالني- عضو اللجنة العامة.. رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، وثيقة الضمانات لما 

بعد الحوار.
وقال جمال الخوالني : إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الراهنة 
التي يقوم بها الفرع من أجل رفع وتيرة النشاط المؤتمري 
وإحداث التفاعل المطلوب من قبل كل أعضاء المؤتمر مع المهام 
والمسؤوليات القادمة والتي تتطلب من الجميع التفاعل معها وفق 

برامج واضحة من حيث االهداف والوسائل.
معربًا عن أمله أن تكون نتائج اللقاء إضافة جديدة ومهمة لتعزيز 
العمل المؤتمري بالصورة التي ينشدها المؤتمر وتتفق مع عظمته 

كونه تنظيمًا رائدًا متفانيًا في خدمة الجماعة.
 وقال كما استطاع المؤتمريون أن يحققوا انتصارات وطنية 
 للشك 

ً
عظيمة وهم اليوم قادرون على أن يؤكدوا بما ال يدع مجاال

أنهم من القوة والحماس والتفاعل ما يؤهلهم ولوج مرحلة جديدة 
يتعاظم فيها اإلنجاز والعطاء.

كما تحدث عن اعضاء مجلسي النواب والشورى بأمانة العاصمة 
يحيى الحباري- عضو اللجنة الدائمة.. عضو مجلس الشورى.

بعد ذلك دارت نقاشات مستفيضة حول مجمل الموضوعات 
المدرجة في اعمال اللقاء التشاوري، وكان اللقاء استهل اعماله 
بقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء في المؤسسة العسكرية 
واألمنية والذين يقدمون أرواحهم تباعًا في مواجهة االرهاب.
حضر اللقاء قيادة اعضاء فرع المؤتمر بأمانة العاصمة 
ورؤساء وأعضاء قيادات الفروع بالدوائر وأعضاء اللجنة الدائمة 
الرئيسية والمحلية بأمانة العاصمة وأعضاء المجالس المحلية 
من المؤتمر والهيئات التنفيذية وقيادات التكوينات القاعدية 
في المراكز التنظيمية بالدوائر المحلية وأعضاء مجلسي النواب 

والشورى من اعضاء المؤتمر بدوائر العاصمة.

بالشأن الوطني.. حيث اكد ان الحفاظ 
على الوحدة اليمنية سيظل الهدف 
األسمى واألنبل للمؤتمر وان نشاط 
المؤتمر القادم سواًء أكان ذلك على 
صعيد خطته السياسية أو من خالل 
مشاركته في عملية االعداد لصياغة 
الدستور الجديد سيتعامل مع هذا 
الهدف االسمى واألعظم بمسئولية 
وطنية عالية، باإلضافة الى مختلف 
القضايا الوطنية وفي اطار من االلتزام 

بالمصلحة الوطنية العليا.
وأع��رب االمين المساعد في ختام 
كلمته عن ارتياحه البالغ للحضور 
الكبير والفاعل للفعاليات المؤتمرية 
في هذا اللقاء، معتبرًا هذا الحضور 
بمثابة داللة على االستعداد المبكر 
لقدرة المؤتمريين على خوض مرحلة جديدة تضيف الى رصيد 

انجازاتهم اشراقات جديدة.
من جانبه تحدث في اللقاء التشاوري االخ يحيى دويد- عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام، حيث اعرب في مستهل كلمته عن 
ثقته البالغه في قدرة المؤتمريين على تجاوز التحديات القادمة 
بنفس الروح الوطنية العالية التي كانت دافعهم االول في الكثير 

من المحطات والمنعطفات التي مر بها الوطن.
وقال: اننا ننظر للعمل المؤتمري بأمانة العاصمة على درجة 

الفوضوية واالرتجالية باعتبار ان 
التحديات القادمة تتطلب المزيد من 
التفاعل وتحسين وتطوير االداء ورفع 

المهارات.
وطالب االمين المساعد الجميع فتح 
صفحة جديدة بما يهيئ انطالقة اكبر 
المؤتمري تقوم على اسس  للعمل 
وبرامج وخطط نوعية تحدد بدقة 
الطرق والوسائل وثوابته الوطنية 
تمكنهم من تنفيذ مهامهم بما يتفق 
مع طبيعة التحديات القادمة.. خاصة 
وان المؤتمر م��ازال امامه الكثير من 
القضايا التي تتطلب منه مواكبتها 
والتعامل معها حتى يتمكن الوطن من 

الخروج من ازمته.
وقال: ان القيادة التنظيمية العليا 

تنتظر منكم انجازات تنظيمية اكثر نوعية والمزيد من التالحم 
الخالق مع الجماهير والتفاعل االيجابي مع طموحاتها والعمل معها 

على مختلف المسارات.
مشيرًا الى ان شعبية المؤتمر الشعبي العام تتطلب من االدارة 
التنظيمية للمؤتمر ووضع ذلك في صدارة اهتماماتها، وقال: ان 
نتائج اللقاء التشاوري ستمثل واحدة من الركائز المهمة للعمل 

المؤتمري القادم.
كما تطرق االمين المساعد الى العديد من القضايا المرتبطة 
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