
صباح الصمود.. أجدها فرصة مناسبة ان اطل عليكم من هذا 
المنبر في هذا الصرح العلمي الشامخ جامعة صنعاء في ختام 
الدورة التدريبية لطالب وطالبات جامعة صنعاء ألحييكم ومن 
خاللكم الى كل قيادات المؤتمر الشعبي العام في كل ربوع الوطن 
على صمودهم وثباتهم ومواقفهم المشرفة التي حاول اآلخرون 
ان ينالوا منها لكنهم لم يجدوا ما ينفذون اليه لتراص صفوفكم 
ووحدتكم وتالحمكم.. فلكم منا التحية يا قيادات واعضاء وانصار 

المؤتمرالشعبي العام اينما كنتم وفي كل مكان.. 
مؤكدين لكم ولكل أولئك الذين يعتقدون انهم يستطيعون 
النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته ان المؤتمر اصبح عصيًا 

على أن ينال منه أحد أو من زعامته.
لن تستطيعوا ان تأخذوا منا حب الوطن، وحب قيادتنا وحب 
المؤتمر الشعبي العام، ألننا جبلنا وتربينا على القيم واالخالق 
والمبادئ السامية ولم نترب على حب المصالح كما يزعم اآلخرون، 
وأريد ان اطمئن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام 
في كل ارجاء الوطن ان ال يقلقوا على تنظيمهم الرائد المؤتمر 
الشعبي العام ألننا تميزنا بالديمقراطية الداخلية نتباين في اآلراء 
وهذه ميزة من ميزات المؤتمر الشعبي العام ..وتظهر أصوات 
هنا وهناك، وهذه ميزة وظاهرة صحية ال توجد في بقية األحزاب 
االخــرى، ونستطيع ان نتغلب على خالفاتنا وصدورنا مفتوحة 
للجميع وعلينا ان نستوعب كل اآلراء المختلفة لكن فيما بيننا قيم 

ومبادئ وثوابت ال يمكن ان نتخلى عنها.
واثق ان قيادات المؤتمر الشعبي العام التي لها بعض االصوات 
او اآلراء المختلفة ال يمكن لها ان تخرج عن هذه القيم والمبادئ 
االساسية...ويجب ان يعرف الجميع ان المؤتمر الشعبي العام 
صمام امان...اعلن االخرون تخليهم عن قيمهم ومبادئهم من اجل 

مصالح معينة وظل المؤتمر الشعبي العام وفيًا للقيم والمبادىء 
واالخالق وهذا ما سنظل اوفياء له .

وأجدها فرصة مناسبة ان أدعو كل القوى السياسية واالحزاب 
في هذا الوطن ان نتحمل مسؤوليتنا.. الوطن يمر بظرف صعب 

وظروف معقدة تتطلب منا جميعا ان نتحمل مسؤوليتنا بكل 
امانة واقتدار وان نعمل معًا الخراج الوطن مما هو فيه.. نحن في 
المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام دعونا الى مصالحة وطنية شاملة ال تستثني 
أحدًا، قبل فترة لكن تلك الدعوة لم تجد لها آذانًا صاغية عند 
البعض ونجدد ونكرر مرة اخرى الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة 
ال تستثني أحدًا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وطن 

الـ٢٢ من مايو.
ابنائي وبناتي الطالب :

نريد ان ندشن مرحلة جديدة في تاريخ المؤتمر الشعبي العام 
ونعرف جيدًا حجم الصعوبات التي تواجهنا ونعرف جيدًا حجم 
المؤامرات التي تحاك ضدنا ولكن هذه المبادرة اليوم هي مسيرة 
العمل التطوعي في اطار المؤتمر الشعبي العام التي نريد ان 
نطلقها من هذه القاعة ...ان قيادات واعضاء وانصار المؤتمر 

الشعبي العام مدعوون الى العمل التطوعي الجاد والمسؤول 
والمثابر ... اننا سنعمل بتطوع ولدينا من قيادات واعضاء المؤتمر 
ونعرفهم جيدًا والذين اتوا حفاة عراة للدفاع عن المؤتمر الشعبي 
العام في ٢٠١١م سيأتون للدفاع عن المؤتمر الشعبي العام مرة 
اخرى وسينتصرون للمؤتمر الشعبي العام وقضاياه المصيرية ولن 

يتخلوا عن المؤتمر الشعبي العام ...
اليوم ندشن عمًال جديدًا في اطار المؤتمر الشعبي العام واجدها 
فرصة الستنهاض همم كل قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي 
العام في كل ربوع الوطن لالنتصار لقيمهم ومبادئهم واخالقهم 
وادعوهم الى العمل الجاد والمثابر الجماهيري والمسؤول لمواجهة 
كل التحديات التي يحاول البعض وضعها تجاه قيادات واعضاء 
المؤتمر الشعبي العام ...ونريد ان يعرف الجميع ان المؤتمر لم 
يستنفر هممه في يوم من االيام للتخريب وال للتعطيل ولكن 

استنفر هممه من اجل الحفاظ على الثوابت الوطنية..
هذه الرسالة التي أوجهها لقيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام 
في كل ارجاء الوطن ان يكونوا على مستوى المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم وادعوهم الى تحمل مسؤوليتهم الكبيرة في حماية 
امن واستقرار الوطن والعمل بكل ما من شأنه التالحم والوحدة 

فوحدتنا التنظيمية هي االساس ..
ونؤكد لكم اال قلق مما يحصل هنا او هناك فأنتم صمام امان 

وينبغي علينا ان نعمل بجد واجتهاد من اليوم فصاعدا ...
واجدها فرصة ونحن في معهد الميثاق ان اوجه قيادة معهد 
الميثاق بالتنسيق مع جامعة صنعاء وبقية الجامعات البدء 
بتدشين عمل تدريبي لكل قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي 
العام على مستوى الوطن ...برنامج متواصل وستكون لدينا 
خطوات عملية في المرحلة القادمة العادة تفعيل عمل المؤتمر 
الشعبي العام وكل تكويناته المختلفة ...ولكنني اؤكد لكم اننا 
ال نستطيع ان نصل الى ما نصبو اليه اال بتفاعلكم وتجاوبكم 
وصمودكم وعملكم المثابر وعملكم الطوعي الــذي نريد ان 

ندشنه من اليوم فصاعدًا..
في ختام كلمتي أود ان أشكركم وأشكر كل القائمين على الدورة 
واشكر االخوة في فرع جامعة صنعاء كما اشكر كل قيادات واعضاء 
المؤتمر الشعبي العام على صمودهم ومثابرتهم واتمنى للجميع 
التوفيق والنجاح، مؤكدين لكم ان المؤتمر الشعبي العام سيظل 
صامدًا.. سيظل موحدًا.. سيظل قويًا بزعامة الرئيس علي عبدالله 

صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

االثنين:  24 / 11 / 2014م  العدد:  (١٧٣٦)متابعات
23 / صفر / 1436هـ

دعا االســتاذ عارف الزوكا - األمين العام للمؤتمر الشــعبي العام - مجددًا كل االحزاب والقوى السياســية في اليمن الى تحمل  
مسئوليتها الوطنية في ظل الظروف التي تمر بها اليمن .

وقال االمين العام للمؤتمر في الحفل الذي أقامه فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء الخميس الماضي بمناسبة اختتام فعاليات 
البرنامج التدريبي لتأهيل قيادات وكوادر الفرع وتدشــين الدورات الجديدة: (الوطن يمر بظرف صعب وظروف معقدة تتطلب منا 
جميعــا ان نتحمــل مســؤوليتنا بكل امانة واقتــدار وان نعمل معا الخراج الوطــن مما هو فيه).ولفت امين عــام المؤتمر الى دعواتهم 
الســابقة فــي المؤتمر الشــعبي العام بقيــادة الزعيم/علي عبداللــه صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام الى مصالحة وطنية شــاملة ال 

تستثني أحدًا، مشيرًا الى ان تلك الدعوة لم تجد لها آذانًا صاغية عند البعض .
وجدد الزوكا دعوة المؤتمر قائًال: ( ونجدد ونكرر مرة اخرى الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة ال تستثني أحدًا من أجل الحفاظ على 
أمــن واســتقرار ووحدة وطن الـ٢٢ من مايو). وجاء حديث امين عام المؤتمر الشــعبي العام في كلمة لــه خالل حضوره الخميس  حفل 

اختتام البرنامج التدريبي لقيادة وكوادر فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء.
«الميثاق» تنشر نص الكلمة:

لن يسلبونا حبنا للوطن والمؤتمر والزعيم مهما فعلوا

ندعو قيادات وأعضاء المؤتمر لمواجهة التحديات التي يضعها البعض أمامهم

 نعلن إطالق مسيرة العمل 
التطوعي في المؤتمر

 سنظل أوفياء للقيم والمبادئ التي 
تخلى البعض عنها ألجل المصالح

 نطمئن قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر 
أن ال يقلقوا على وحدة تنظيمهم الرائد

األستاذ/ عارف الزوكا األمين العام:

نجدد الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة ال ُيستثنى منها أحد

وفي كلمته أكد الدكتور خالد طميم رئيس 
فرع المؤتمر بجامعة صنعاء أن هذه الدورات 
التدريبية التي يقيمها المؤتمر تأتي في إطار 
تأهيل كوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام، 
مشددًا على ضرورة أن يتحلى عضو المؤتمر 
الشعبي العام بالقيم والمبادئ والسلوكيات 
االيجابية التي تعكس  وسطية واعــتــدال 

ومنهج المؤتمر الشعبي العام.
ونـــوه رئــيــس فــرع جامعة صنعاء إلــى أن 
المؤتمر يتملك القدرات والمهارات البشرية 
وهــي بحاجة إلــى تطوير مستمر وبشكل 
نوعي سيما لقطاع الشباب، مؤكدًا أنه كلما 
تم تطوير كوادر المؤتمر وخاصة شبابه فإن 

المؤتمر سيظل حيًا وناضجًا. 
ولفت طميم إلى أن المؤتمر الشعبي العام 
ينظر للوطن وليس بأفق حزبي ضيق وهذا هو 
الجانب القيمي للمؤتمر الشعبي العام، مشددًا 
على أن تميز المؤتمر في الفترة الماضية جاء 
ات التي يعدها ويؤهلها لبناء  المتالكه الكفاء

الوطن.

وأكـــد رئــيــس فــرع مؤتمر جامعة صنعاء 
ان المرحلة الثانية من الـــدورات التدريبية 
ستكون شاملة في كافة المجاالت التي يحتاج 
اليها الــطــالب فــي جميع الكليات ومختلف 

المستويات.
داعيًا رؤساء القطاعات وكذلك االتحادات 
الى االستمرار في تقديم الخدمات التعليمية 
للطالب بمختلف الوسائل.. منوهًا الى الكادر 

التدريسي المؤهل القادر على ايجاد الفائدة 
لكل منتسبي الدورات، الفتًا الى ان هذا الكادر 
هو من مخرجات العمل التدريبي الذي اعتاد 
عليه فرع المؤتمر الشعبي العام من خالل 
المبادرات الشبابية الممتازة وروح العمل 
الطوعي بتفاٍن ونــكــران ذات.. مستعرضًا 
ـــــدورات وكــيــف انــهــا نالت  حصيلة هـــذه ال

استحسان ورضا طالب الجامعة.
«الميثاق»  وأكد طميم في تصريح خاص لــ
بأن الفرع بصدد عمل اتفاقيات تعاون وشراكة 
مع مختلف وسائل االعالم وكذلك الجهات التي 
يحتاج طالب الجامعة الى الممارسة التطبيقية 
فيها من أجل تعزيز قدراتهم، ويستعد فرع 
مؤتمر جامعة صنعاء الى ابتعاث متدربين من 
طالب كلية االعالم للتطبيق في وسائل االعالم 
ة، وبحيث تكوت  المرئية والمسموعة والمقروء
هناك أكثر من مجموعة تتناوب الــدورات 
التدريبية التطبيقية، كدعم ورافد للدورات 
التي يقدمها الفرع عن طريق كادره المتميز 

بالطرق واألساليب الحديثة.

طميم: المؤتمر يحرص على تأهيل الشباب لتحمل مهام المستقبل

المؤتمر يدين اغتيال القيادي اإلصالحي صادق منصور
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة اغتيال 
القيادي فــي حــزب االصـــالح بمحافظة تعز صــادق 

منصور الحيدري.
واعتبر مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام الجريمة االرهابية تهديد للسلم االجتماعي 
والسكينة العامة واالستقرار ومحاولة فاشلة لجر 

محافظة تعز الى مربع العنف واالغتياالت.
وعبر المصدر عن اصدق تعازيه ومواساته السرة 
واصــدقــاء الــقــيــادي االصــالحــي صــادق منصور، داعيا 
المواطنين الى التعاون مع اجهزة االمــن في مختلف 

الجرائم االرهابية .

واشاد المصدر بجهود رجال االمن والسلطة المحلية، 
معبرًا عــن ثقته فــي قدرتهم على تعقب الجناة 

والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة .
واعلن الثالثاء الماضي بمدينة تعز اغتيال األمين 
العام المساعد لفرع التجمع اليمني لإلصالح بالمحافظة 
صــادق منصور علي سيف الحيدري، بتفجير عبوة 

ناسفة زرعت على سيارته.
ووجـــه محافظ محافظة تعز شــوقــي هــائــل ونائب 
المحافظ محمد الــحــاج بتشكيل لجنة مشتركة من 
االجهزة العسكرية واالمنية واالستخباراتية للتحقيق 

بالحادثة.

اعتداء مسلح على منزل رئيس سياسية المؤتمر بإب
تعرض منزل وكيل محافظة إب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر 
الشعبي العام في المحافظة علي الزنم العتداء هو الثاني من نوعه 

خالل أقل من شهرين. 
وقال القيادي المؤتمري الزنم لقناة آزال إن مسلحين أطلقوا وابًال من 
الرصاص على منزله وسط مدينة إب بعد عودته من العاصمة صنعاء .. 
ــان منزل القيادي المؤتمري تعرض أيضًا إلطــالق نــار أثناء  وك

المواجهات التي جرت مؤخرًا بين مسلحي اإلصالح والحوثيين ..
هذا ودان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب االعتداء على منزل 
ات المماثلة التي تطال كوادر الحزب وقياداته.. الزنم وكافة االعتداء

محمًال األجهزة األمنية كامل المسؤولية إزاء ذلك .

المؤتمريون يتحملون مسئولية كبيرة في حفظ األمن واالستقرار


