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في اجتماع برئاسة الزوكا األمين العام

األمانة العامة تدشن انطالقة جديدة للعمل المؤتمري
االجتماع يناقش التحضيرات النعقاد المؤتمر العام االستثنائي

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف الزوكا اجتماعًا لقطاع منظمات المجتمع المدني 
بحضور االمين العام المساعد للقطاع االستاذة فائقة 

السيد.
وبارك االمين العام للمؤتمر تعيين االستاذة المناضلة 
فائقة السيد امينًا مساعدًا للقطاع، مؤكدًا بأن هذا 
ات مع قطاعات االمانة  االجتماع يأتي في اطار اللقاء
العامة والتي بــدأت بالقطاع التنظيمي ثم القطاع 
االعالمي، والخاصة بمناقشة خطط كل قطاع على حدة.

وعبر االمين العام عن شكره للقطاع ودائرة المنظمات 
الجماهيرية على جهودهم خالل الفترة الماضية وما 
حققوه من نجاحات في دعم عمل المنظمات المدنية 

،مشيرًا الى ان المؤتمر الشعبي العام يدعم العمل 
المدني الجماهيري بقوة ،حيث برز ذلك من خالل تبني 
حكوماته وبرامجها للكثير من القوانين التي ساعدت 
في تطوير عمل المنظمات المدنية في اليمن بشكل 
عام.وحث الزوكا قطاع المنظمات على سرعة استكمال 
خطته في اطار خطة االمانة العامة والتي اكد انها يجب 
ان تلبي طموحات وأهــداف وبرامج المؤتمر الشعبي 
العام للمرحلة القادمة ،مؤكدًا ان العام القادم ٢٠١٥م 
سيكون عامًا استثنائيًا بالنسبة ألداء المؤتمر الشعبي 
العام. من جهتها اشارت االمين العام المساعد لقطاع 
المنظمات المدنية االستاذة فائقة السيد الى ان خطة 
القطاع ستكون مواكبة لطموحات المؤتمر الشعبي 

العام الذي يعتبر حامل المشروع الوطني، قائلة: يجب 
ان نكون على استعداد لإليفاء بهذه المهمة ألنها مهمة 

من شأنها حماية الوطن .
وأوضــحــت ان خطة الــقــطــاع يجب ان تــركــز على 
االولويات التي حددتها توجيهات االمين العام للمؤتمر 
وبما يسهم في تعزيز اداء القطاع لــدوره في اطار 
تنفيذ خطة المؤتمر الشعبي العام للمرحلة القادمة .

من جانبه استعرض االستاذ طه الهمداني رئيس 
دائرة المنظمات الجماهيرية اداء الدائرة خالل المرحلة 
الماضية ،وما قامت بتنفيذه ،مستعرضا خطة العمل 
الخاصة بالدائرة للمرحلة القادمة في اطار خطة قطاع 

المنظمات المدنية .

رأس اجتماعًا لقطاع المنظمات

الزوكا: العام ٢٠١٥م سيكون استثنائيًا في أداء المؤتمر
فائقة السيد: خطتنا ستلبي طموحات المؤتمر

األميــن العــام يهنئ رئيــس وأعضــاء المؤتمر 
بذكرى المولد النبوي والعام الميالدي الجديد

مناقشة الئحة اشتراكات العضوية واحالتها 
إلى اللجنة تمهيدًا لرفعها للجنة العامة

الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح 
شهداء المركز الثقافي في إب

المؤتمر سيظل حامًال للمشروع الوطني الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته

«الميثاق»: الشيخ حمد بن جالل لـ

أسلحة الكتيبة العسكرية نقلت إلى منازل المعتدين بمأرب
< كشف مصدر قبلي في محافظة مأرب عن نقل العتاد العسكري الذي 
تم االستيالء عليه الخميس الماضي من الكتيبة العسكرية في منطقة نخال 
والسحيل الى منازل بعض المتورطين في االعتداء. وقال الشيخ حمد بن 
«الميثاق» : ان القوى التي تورطت في االعتداء  علي بن جالل في تصريح لــ
على الكتيبة العسكرية تماطل اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق حول 
تداعيات نهب األسلحة. واضاف : ان المسلحين طلبوا من اللجنة العسكرية 
التي يرأسها رئيس القوى البشرية في وزارة الدفاع العقيد شعالن مهلة 
لمدة يومين لبحث مسألة اعادة اآلليات والمعدات العسكرية المنهوبة. 
واستغرب عضو مجلس الشورى الشيخ حمد بن جالل من تساهل المسئولين 
الذين بمقدورهم اجراء اتصال هاتفي لحل المشكلة واعادة كل المنهوبات.
وأشار الى ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في جريمة االعتداء ونهب أسلحة 
الكتيبة لم تتواصل مع مشائخ عبيدة واالشراف كونهم معنيين بالدرجة 
االولى بالقضية.. مؤكدًا ان قبائل عبيدة تواصلوا مع اللجنة ولكنها ظلت 

تماطلهم ولم تتجاوب معهم.
ولفت الى ان أبناء المنطقة كانوا قد اتفقوا على ان يشاركوا بجانب الجيش 

في حماية منطقتهم وعدم دخول أي مسلحين إليها..
وأكد ان قيادة المحافظة وأطرافًا سياسية اخرى رفضت التوقيع على 
اتفاق كهذا كان من شأنه تجنيب منطقة الوادي أي صراع باعتبارها تحتوي 

على أهم المنشآت الحيوية التي تعم خيراتها كل أرجاء اليمن.

ُحمد تناقش مع دوائر القطاع 
االستعدادات للمؤتمر العام االستثنائي

< ترأست الدكتورة أمة الرزاق حمد األمين العام المساعد 
لقطاع المرأة اجتماعًا تنظيميًا مع دوائر القطاع النسوي 

باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
ناقش االجتماع خطط دوائر القطاع النسوي المختلفة 

واإلعداد والتحضير للمؤتمر العام االستثنائي.
كما تم استعراض التقارير المرفوعة من فروع القطاع 
النسوي بالمحافظات واتخاذ القرارات المناسبة لحل االشكال 

والمعوقات التي تعترض أداء الفروع.
هذا وقد أثنت الدكتورة حمد على ما قدمته المرأة من 
أدوار وطنية وتنظيمية رائدة للنهوض بالوطن بوجه عام 
والمؤتمر الشعبي العام بشكل خاص، حيث أصبحت المرأة 

المؤتمرية أنموذجًا يحتذى بها..

مراقبون يطالبون الرئيس الدعوة النتخابات مبكرة
< استقبل اليمنيون العام الجديد ٢٠١٥ بمآتم حزينة وجنائز متواصلة ونزيف دماء ال تتوقف، في ظل 
شحن وتحريض على العنف بصورة تقشعر لها األبدان.. فخالل األيام األولى من هذا العام سقط أكثر من 

خمسين شخصًا قتيًال وأكثر من مائتي جريح في مختلف مناطق اليمن بين عسكريين ومدنيين..
 وال تبدو في األفق بوادر النفراج األزمة أو توجه للتهدئة على اإلطالق، ما ينذر بخطر محدق يهدد اليمن 
بحرب مجنونة ال حدود ألرض معركتها وقد تطال المساجد والمنازل بعد أن أصبحت تستهدف المراكز 

الثقافية واالحتفاالت الدينية والمساكن، وحافالت نقل طالب المدارس.
«الميثاق» ما شهدته األيام األولى من عام ٢٠١٥ نذر شؤم  مراقبون سياسيون اعتبروا في تصريحات لـ
لعام داٍم وكارثي على اليمن واليمنيين..مؤكدين أن ما تتعرض له اليمن من أعمال عنف جريمة تشارك فيها 
المكونات السياسية وأنه ال يجب استمرار السكوت عن جرائم اإلبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني دون 
معاقبة الجناة..محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار االنفالت األمني وضرب وحدات الجيش وعدم قيام 
الدولة بتحمل مسؤولياتها قد تدفع باألحزاب والقبائل الى الخروج عن الدولة وتشكيل مليشيات خاصة بها، 

وهذا قد يعقد المشهد اليمني ويعيد استنساخ التجربة الصومالية في اليمن.
وطالب المراقبون مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية القيام بدورهم وعدم السماح باسقاط 
الدولة أو ترك مصير الشعب والوطن لعبث أشخاص.. داعين البرلمان والشورى الى عقد اجتماع مشترك 
في أسرع وقت إلنقاذ الوطن قبل فوات األوان..وقال المراقبون: ال مخرج أمام اليمن وتجنيبها السقوط في 
مستنقع االقتتال األهلي اال إجراء انتخابات مبكرة وأن المراهنة على حلول طويلة األمد قد ال تعني اال إيصال 
اليمن الى حرب أهلية ال تبقي وال تذر.. مشيرين الى أنه ال يوجد بصيص أمل يراهن عليه اليوم بعد أن وصلت 

التسوية الى طريق مسدود.
وتمنى المراقبون أن يتخذ الرئيس هادي قرارًا شجاعًا وتاريخيًا بالدعوة إلجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على 
أمن واستقرار ووحدة اليمن، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المكاسب الوطنية وتفويت الفرصة على المتآمرين 

الذين يسعون الى تنفيذ أجندتهم بفارغ الصبر من خالل االنقضاض على الوحدة اليمنية.

مؤتمر ذمار يأسف لتردي الوضع 
األمني ويدعو الجتماع طارئ

عبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار عن اسفها لسقوط عدد من الشهداء 
والجرحى على إثر االنفجار الذي حدث في دار الضيافة بالمحافظة االحد أثناء تفكيك عبوة ناسفة 
تم اكتشافها من قبل اللجان الشعبية كانت قد زرعت في مكان قريب لمنزل محافظ المحافظة 

ونقلت الى دار الضيافة البطال مفعولها.
وحمل مؤتمر ذمار في بيان الجهات المعنية بالمحافظة مسئولياتها تجاه مايجري من أعمال 
اجرامية تتنافى مع الدين والقيم واالخالق وقتل النفس التي حرم الله والتفرق بين صغير وال كبير.
وقد دعت قيادة المؤتمر بالمحافظة الى عقد اجتماع استثنائي اليوم االثنين يضم قيادتي 
المؤتمر بالمحافظة والجامعة ورؤساء فروع المؤتمر في عاصمة المحافظة واحزاب التحالف 

الوطني لتدارس الوضع القائم بالمحافظة خالل المرحلة الراهنة.

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا االجتماع الدوري لألمانة العامة صباح الخميس بمقر 
ة الفاتحة على أرواح شهداء الحادث االرهابي الذي وقع صباح  اللجنة الدائمة .. وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة حداد لقراء
االربعاء بالمركز الثقافي بمحافظة إب وجميع شهداء الوطن العسكريين والمدنيين ،حيث جددت االمانة العامة للمؤتمر 

ادانتها لكافة االعمال االرهابية، وطالبت االجهزة االمنية بتحمل مسؤولياتها في توفير االمن واالستقرار للمجتمع.
وقد افتتح االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا االجتماع بتهنئة قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر واعضاء االمانة العامة ومن خاللهم الى جميع قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام بالمحافظات بالسنة الجديدة ،وبذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصالة والتسليم.
مؤكدًا ان هذا االجتماع الذي يأتي في أول ايام العام الجديد سيكون بداية النطالقة جديدة في مسار العمل التنظيمي 
للمؤتمر الشعبي العام باعتباره تنظيمًا سياسيًا رائدًا يعبر عن آمال وطموحات الجماهير العريضة في مختلف ارجاء 
اليمن ،مشددًاعلى ان المؤتمر الشعبي العام كان وال يزال وسيظل هو حامل المشروع الوطني الذي يهدف للحفاظ على 
اليمن وأمنه واستقراره ووحدته. واستعرض االجتماع خطة االمانة العامة للمؤتمر للعام ٢٠١٥م، حيث عبر االمين 
العام عن شكره للقطاع التنظيمي الذي كان اكثر القطاعات التزامًا وسرعة في تنفيذ المهام الموكلة اليه ،مشددًا على 
ضرورة استكمال ما تبقى من خطة االمانة العامة باعتبارها ستكون خطة استثنائية لعام استثنائي في اداء المؤتمر 

الشعبي العام التنظيمي.
وفي ضوء ذلك استمع االجتماع الى مناقشات مستفيضة من قبل االمناء المساعدين ورؤساء الدوائر حول مضامين الخطة 
وآليات تنفيذها والمالحظات والمقترحات لتطويرها. واستعرض اجتماع االمانة العامة التحضيرات الخاصة بانعقاد 
المؤتمر العام االستثنائي للمؤتمر الشعبي العام وما تم انجازه من تحضيرات من قبل القطاعات المختلفة لألمانة العامة 
حيث شدد االمين العام على اهمية استكمال التحضيرات بأسرع وقت ممكن. كما استعرض االجتماع الئحة االشتراكات 
التنظيمية المقدمة من قبل القطاع التنظيمي وأحالها الى لجنة مختصة الستكمالها تمهيدًا لعرضها على اللجنة العامة.

وناقش االجتماع العديد من القضايا التنظيمية المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .


