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أكد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان 
البركاني دعم المؤتمر ألي أفكار أو رؤى من شأنها القضاء 
على الظواهر السلبية في المجتمع وفي مقدمتها التطرف 

واإلرهاب والتخريب.
وقال البركاني خالل لقائه -األربعاء- بممثلي جمعية الشعراء 
الشعبيين اليمنيين: إن المؤتمر سيدعم المبادرة التي 
تقدمت بها جمعية الشعراء الشعبيين والتي تحمل عنوان 
" فكرك وطنك"، مضيفًا: أيها األحبة أنا سعيد بهذا اللقاء 
وأتمنى أن أراه واقعًا على األرض، وأن تتسع قاعدته وترتفع 
مداميكه فما أحوج اليمن واليمنيين إلى من يتبنى هذه 
المشاريع اإلنسانية التي تحاول بقدر المستطاع أن تكفينا 

ترمل الزوجات وأنين الضحايا وهدم األسر.
وأضاف األمين العام المساعد للمؤتمر: أتمنى أن أرى هذا 
المشروع وقد أعاد البسمة لكل اليمنيين وعسى أن يجد 

العاملون عليه مكانًا لدى تلك القلوب الصماء.
وتابع البركاني: المؤتمر الشعبي العام لن تجدوه في اللجنة 
الدائمة فقط بل في كل مكان وفي كل محافظة ومديرية 
وعزلة وقرية ، وفي أماكن الحرب والسلم سنكون موجودين 

وسندعمكم.
وأضاف: البلد وصل إلى ظروف من الضيق، ضاق فيه كل 

شيء فلقد شمل الضيق كل حياة اإلنسان وكل شبر على هذه 
األرض، وأنا أدعوكم الى أن تذهبوا إلى كل شارع وحي.

وتابع األمين المساعد للمؤتمر : أنتم تحتاجون للدولة 
ة  ولألحزاب ولكننا نحتاجكم في أمانة العاصمة المملوء
بالمخاطر، ونحتاجكم أن تتوسعوا لتجدوا كل الذين يملكون 
القلم وتجدون المخلصين والمصلحين الذين يحبون الوطن..
وق��ال األمين العام المساعد للمؤتمر مخاطبًا جمعية 
الشعراء الشعبيين: نشكركم على المبادرة ونتمنى لكم 
التوفيق ألنها جاءت في ظروفها المناسبة، واصلوا المشوار 
واجعلوها واقعًا على األرض وكونوا لليمن كل اليمن، ومع كل 

الصادقين واألوفياء المرتبطين بهذا الوطن.

وكان أمين المشرقي - رئيس جمعية الشعراء الشعبيين - 
قد تحدث في اللقاء مشيرًا إلى أن السياسة في اليمن احتوت 
كل شيء وأنهكت المشاعر والفكر واإلنسان ، مؤكدًا أن هذه 

المشاكل سببها غياب الفكر وعدم االهتمام باإلنسان .
وأوض��ح أن مبادرة "فكرك وطنك" تصب لبناء الفكر 

والنهوض باإلنسان لتحقيق التنمية والتقدم.
وقدم نبذة عن مشروع "فكرك وطنك" التي قال إنها 
ستشمل النزول إلى مديريات العاصمة وتوعية الناس 
بالمخاطر التي تواجه البلد من إرهاب وتطرف وتخريب 

وفساد، بالكلمة والشعر والزوامل.
مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن زيارة مؤسسات الدفاع 

واألمن والمعسكرات والكليات والمناطق التي تشهد أعمال 
تخريب للمنشآت العامة.

منوهًا إل��ى أن الجمعية ب��دأت التنسيق مع مؤسسات 
رسمية كوزارة الثقافة واإلعالم والداخلية ، ثم األحزاب 
ا بالمؤتمر الشعبي العام وستذهب إلى جميع األطراف  بدًء

من أجل دعم مشروعها.
وألقيت خالل اللقاء عددًا من القصائد الشعرية لشعراء 

شعبيين نالت استحسان الجميع.
حضر اللقاء الدكتور مجاهد اليتيم - عضو األمانة العامة 
للمؤتمر، ومحمد الرويشان - مدير مكتب رئيس المؤتمر 

الشعبي العام عضو اللجنة العامة للمؤتمر.

خالل لقائه ممثلي مبادرة »فكرك وطنك«

البركاني: المؤتمر يساهم في محاربة العنف والتطرف
المشرقي: مشاكل الوطن سببها غياب الفكر وعدم االهتمام باالنسان

 وك��ذا ما قدمه المؤتمر الشعبي وحلفاؤه في األزم��ة األخيرة 
من تنازالت أكدت حرصه في الحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه 
واستقراره. الى ذلك قابل الشارع اليمني دعوة رئيس المؤتمر 
بارتياح كبير حيث انه بهذه الدعوة قد دشن حملة استقطاب 
للمستقلين واالنصار والمؤيدين للمؤتمر الشعبي العام ومواقفه 
على مستوى جميع محافظات الجمهورية- وبهذا الخصوص ثمن 
االستاذ احمد محمد الزهيري عضو اللجنة العامة -رئيس الدائرة 
التنظيمية تدشين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر عملية 
االستقطاب الجديدة التي ستتيح للشباب والشابات والمدرسين 
والمثقفين والموظفين والعمال والفالحين وغيرهم من مختلف 

الشرائح االجتماعية حق االنضمام الى عضوية المؤتمر.
معتبرًا هذه العملية مهمة جدًا حيث وهي سوف ترفد المؤتمر 
بدماء جديدة واجيال وجدت أن المؤتمر هو التنظيم الوحيد القادر 

على تلبية تطلعات الشعب اليمني.
 كبيرًا لالنضمام الى عضوية المؤتمر 

ً
وأكد الزهيري ان هناك اقباال

الشعبي العام من مختلف الفئات حيث تشهد فروع المؤتمر بالدوائر 
والمديريات توافد أعداد كبيرة من طالبي االنتساب الى المؤتمر 
وهذا دليل على تنامي شعبية المؤتمر الشعبي العام الذي يحرص 

على الوسطية واالعتدال ونبذ العنف والتطرف واإلرهاب.
وأوضح االستاذ أحمد الزهيري أن بطائق العضوية قد أرسلت الى 
المحافظات في اطار خطة االستقطاب التي أقرتها قيادة المؤتمر 
ودشنها الزعيم الخميس الماضي.وأوضح الزهيري أن بطائق 

العضوية قد تسلمتها جميع قيادات فروع المحافظات، قبل فترة، 
ويجري اآلن  تدشين العمل في الدوائر والمديريات وتراقب قيادة 

 بأول.
ً
المؤتمر عملية االستقطاب أوال

متوقعًا أن ينضم الى عضوية المؤتمر الشعبي العام خالل هذه 
المرحلة أكثر من مليون عضو، حيث يجد الشباب أن المؤتمر هو 
التنظيم األكثر تعبيرًا عن تطلعاتهم وحرصًا على مستقبلهم 
ومستقبل البالد، وقد أكدت أزمة 2011م هذه الحقائق لجميع 
ابناء الشعب وخصوصًا الذين انجروا وراء اصحاب الشعارات البراقة 

والوعود الكاذبة.
الى ذلك قال األخ احمد المعكر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة الضالع.. إن الناس ظلوا منتظرين بفارغ الصبر لتدشين 
بطائق االنتساب لعضوية المؤتمر على مستوى الجمهورية وشباب 
الضالع على وجه خاص وبعد أزمة 2011م اتضح لهم ولجميع 
المواطنين أن كل ما كانت تروجه أحزاب المشترك وفي المقدمة 
حزب االصالح لم يكن سوى بيع أوهام وكذب ورفع شعارات للمتاجرة 

بها ليس أكثر.
وأضاف المعكر: اليوم شباب اليمن بمن فيهم شباب محافظة 
الضالع أصبحوا يرون في المؤتمر الشعبي خيارهم اآلمن والضمان 

لمستقبلهم.
مؤكدًا أن شعبية المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة قد 
تجاوزت كل المراحل بعد أن وضعت األزم��ة الجميع أمام المحك 

وأظهرت حقيقة األحزاب.
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الوحدة اليمنية ساهمت في تحقيق السالم واألمن 
الدولي واالستقرار وحسن الجوار في الجزيرة 

ومنطقة الشرق األوسط
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

خالل تدشينه  لمرحلة االستقطاب الجديدة  للعضوية

رئيس المؤتمر يدعو مختلف شرائح المجتمع الى االنضمام الى المؤتمر الشعبي العام

دشن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام الخميس مرحلة جديدة في تاريخ المؤتمر الشعبي 

العام بدعوته جميع أنصار ومؤيدي المؤتمر الشعبي العام 

من مختلف شرائح المجتمع الى سرعة االنضمام الى المؤتمر 

وقطع بطاقات االنتساب للمؤتمر الشعبي العام.

وخالل تدشين بطائق العضوية أشاد الزعيم علي عبدالله 

صالح رئيس المؤتمر بالدور النضالي الذي أبداه اعضاء وانصار 

وحلفاء المؤتمر الشعبي العام اثناء المراحل السابقة والحالية 

من خالل انتهاجه الوسطية واالعتدال والحفاظ على الوطن 

ومنجزاته..

..ويحث المواطنين على الحصول على البطاقة الشخصية االلكترونية
أك��د الزعيم علي عبدالله ص��ال��ح -رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام -أهمية حصول المواطنين ممن بلغوا السن 
القانونية على البطاقة الشخصية االلكترونية لما 
لها من دور بالغ األهمية في تسهيل المعامالت 
للمواطنين وإزالة اإلشكاليات التي تواجههم 
أثناء معامالتهم في الدوائر الحكومية والخاصة.

ون��وه الزعيم صالح خالل استبدال بطاقته 
الشخصية القديمة بااللكترونية الجديدة الى 
أهمية الرقم الوطني وضرورة حصول المواطنين 
عليه ودوره ف��ي م��م��ارس��ة استحقاقاتهم 
الدستورية والقانونية كون البالد مقدمة على 
انتخابات واسعة تحتم على اليمنيين المشاركة 
فيها واإلدالء بأصواتهم كحق كفله، لهم الدستور 
، والن الرقم الوطني يساعد الحكومة على حصر 

مواطنيها وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

الزهيري: المؤتمر يحرص على تجديد 
نفسه بدماء جديدة من الشباب

المعكر: شباب اليمن يجدون في 
المؤتمر الضمان لبناء مستقبلهم

استعادة الوحدة من اعظم 
اهدا الثورة اليمنية الخالدة
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