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خالل لقائه بقيادة معهد الميثاق وهيئته العلمية وموظفيه

الزوكا: المؤتمر يواجه مؤامرة كبيرة ولن نقف مع طرف ضد طرف آخر
ســـندعم معهد الميثاق إلعـــادة األلق للعمل التنظيمي للمؤتمـــر

وفي االجتماع اكد االمين العام ان المؤتمر سيظل هو عنوان 
الوطن وحامل المسؤولية الوطنية رغم المؤامرات التي تستهدفه 
قائال: هناك استهداف للمؤتمر والمؤامرة كبيرة عليه ونحن ندرك 
ذلك لكنهم لن يستطيعوا ان ينالوا من المؤتمر فهو يمتلك قاعدة 
جماهيرية عريضة ولديه روح المسؤولية الوطنية ولن نتخلى عن 

قيمنا ومبادئنا وقيادتنا .
مذكرًا بأن الزعيم علي عبدالله صالح ضحى كثيرًا من اجل الوطن 
ولن يقبل المؤتمر والمؤتمريون المساس به الن هذه هي اخالقهم 

التي تربوا عليها.
وأضاف االستاذ عارف الزوكا :نحن لم نترب على الثأر وال على 
الحقد وال على الكراهية وال على االنتقام بل على تحمل المسؤولية 

تجاه الوطن ،مجددًا التأكيد على ان المؤتمر يمد يديه للجميع.. 
وقال:صدورنا مفتوحة للجميع وأيدينا ممدودة للجميع وليس 
لدينا وجهة نظر ضد احــد فمن هو مع الوطن سنكون معه 
،والمؤتمر لن يقف مع احد ضد آخر بل سيقف مع من يقف مع 

مصلحة الوطن.
وطمأن الزوكا قيادات وأعضاء المؤتمر على ان تنظيمهم 
سيظل هو الرائد مهما حوصر،او اقصي وكل يوم ترتفع اسهمه 
في االوساط الشعبية ،مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اعادة 
بناء قدرات قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر خالل الفترة المقبلة 

من خالل التدريب والتأهيل .
وأشــاد االمين العام بــدور معهد الميثاق وقياداته وهيئته 

العلمية وكوادره ومواقفهم خالل الفترة الماضية.. وقال:لقد كان 
لهم دور مميز خالل الفترة الماضية في رفد المؤتمر وقيادته 
بالرؤى والدراسات ونحن اليوم سنعمل على اعــادة االلق لهذا 
المعهد ليقوم بدوره التنظيمي كإحدى المؤسسات الهامة في 
المؤتمر والتي استطاعت بناء جيل متكامل من القادة ورواد العمل 

السياسي على مستوى الوطن .
وأكد االستاذ عارف الزوكا على ان االمانة العامة ستعمل بكل 
مالديها من طاقة على دعم معهد الميثاق ليقوم بــدوره في 
التدريب والتأهيل والدراسات والبحوث وإقامة الورش والندوات 
حول مختلف القضايا الوطنية ،مؤكدًا ان اعــادة االلــق لمعهد 
الميثاق سيكون المقدمة إلعادة االلق للعمل التنظيمي والفكري 

للمؤتمر الشعبي العام .
ووجه االمين العام بضرورة اعطاء جوانب التدريب والتأهيل 
اولوية قصوى ليتحول المعهد الى خلية نحل بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى ،معبرًا عن ثقته في ان معهد الميثاق وقيادته وهيئته 
العلمية وكــوادره سيكونون عند مستوى المسؤولية كغيرهم 
من مؤسسات وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في مختلف 

المجاالت .
ووجه االمين العام بسرعة اعداد المصفوفة الزمنية والتنفيذية 
لخطة المعهد للعام الجاري للبدء بعكسها على ارض الواقع، مؤكدًا 
ان االمانة العامة ستقدم كل الدعم للمعهد لتنفيذ خطته وفقًا 

لتوجهات المؤتمر الشعبي العام ومتطلبات المرحلة الراهنة .

هذا وكان االستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس 
معهد الميثاق رحب باألمين العام وحرصه على االلتقاء بالهيئة 
العلمية وكــوادر معهد الميثاق لإلطالع على نشاط المعهد 

وخطته للعام 2015م .
وقدم االستاذ العيدروس عرضًا شاماًل لمضامين خطة معهد 
الميثاق للعام الجاري، مؤكدًا ان معهد الميثاق سيظل هو النقطة 
الرئيسية التي ينطلق منها نشاط المؤتمر الشعبي العام منوهًا 
الى ان الظروف التي تمر بها البلد تقتضي أن يكون المؤتمر 

بمستواها .
وأشــار العيدروس الى ان المعهد سينفذ عمليات تأهيل 
وتدريب ال مركزية تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة 
على مستوى فــروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات 

والمديريات .
وقدم رئيس معهد الميثاق نبذة عن اآلليات والوسائل التي 
تحويها الخطة واألهداف الرئيسية لها، مشددًا على ان الخطة 

تتناسب مع المرحلة الخطيرة والصعبة التي يعيشها البلد.
الى ذلك قدم عدد من اعضاء الهيئة العلمية لمعهد الميثاق 
وموظفيه مداخالت ومقترحات وأفكار حول عملية تنفيذ خطة 

المعهد للعام الجاري.
هذا وقد قام االمين العام االستاذ عارف الزوكا ومعه رئيس 
معهد الميثاق االستاذ محمد العيدروس وقيادة المعهد ورئيس 
دائرة الدراسات والبحوث والتخطيط االستاذ عبدالقوي الشميري 
بزيارة مكتبة معهد الميثاق واستمعوا الى شرح مفصل حول ما 
تضمه المكتبة من عناوين يتجاوز عددها 8 آالف عنوان وفقًا 
لتصنيفات وأرشفة خاصة يستفيد منها الباحثون والدارسون في 

مختلف المجاالت.

خالل لقائه بسفراء أمريكا وبريطانيا وروسيا

البركاني: المخـــرج من االزمة إال بانتخابات عاجلـة
استعراض المستجدات السياسية واالختالالت األمنية واالعتداءت اإلرهابية  

التقى االمين العام المساعد 
للشؤون السياسية والعالقات 
الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام 
الشيخ سلطان البركاني بالسفير 
ــيــمــن مــاثــيــو  االمـــريـــكـــي فـــي ال
تولر ونائبته، وكــذا بالسفيرة 
البريطانية جين مــاريــوت في 

لقائين منفصلين.
ات البركاني مع  وناقشت لقاء
السفيرين االوضـــاع السياسية 
والــمــســتــجــدات عــلــى الساحة 
الوطنية اليمنية وفي المقدمة 
ـــدســـتـــور  ــــســــودة ال مـــنـــهـــا م
ــة عليها  ــي والــمــالحــظــات االول
،وكــذا االخــتــالالت االمنية وما 
ــيــه الــبــالد مــن حالة  وصــلــت ال

انــفــالت امني غير مسبوق والهجمات االرهابية 
المتواصلة والــتــي كــان آخــرهــا التفجير االرهــابــي 
االجرامي امام كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء والذى 

أودى بعشرات الشهداء والجرحى .
ات مع السفيرين الى ما يجري في  كما تطرقت اللقاء
بعض المحافظات خصوصًا محافظة مأرب والقلق 
من انفجار االوضاع فيها نحو الحرب وما ستتركه من 
تأثيرات سلبية كبيرة على االقتصاد الوطني بشكل 
ات موقف المؤتمر  عام..البركاني جــدد في اللقاء
الشعبي العام الرافض للعنف واإلرهاب بكافة اشكاله 
،وإدانته لكل اعمال االرهــاب التي اكتوى المؤتمر 
بنارها في المقدمة ،ودعوته لخلق اصطفاف وطني 

شامل لمواجهة هذه اآلفــة التي تستهدف اليمن 
وأمنه واستقراره ووحدته .

وجــدد االمــيــن الــعــام المساعد موقف المؤتمر 
الشعبي العام الداعي للمصالحة الوطنية الشاملة 
التي ال تستثني احدًا وأهمية استكمال ما تبقى من 
بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
والذهاب نحو اجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في اقرب وقت إلخراج البالد مما هي فيه اآلن وتنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتوافق 
عليها وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبما 
يسهم في انهاء حالة الالاستقرار التي تعيشها البالد.
ــة بلديهما  من جانبهما عبر السفيران عن ادان
لعمليات االرهاب التي تشهدها اليمن ودعمهما لها 

لتجاوز االزمة التي تعيشها وبما يسهم في الخروج 
بها الى بر األمــان ويحافظ على امنها واستقرارها 
ووحدتها ويعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية بشكل نهائي، فضاًل عن االسراع 
باعتماد مشروع الدستور واالستفتاء عليه.. وأبدى 
السفيران قلقًا واضحًا مما يجري من انفالت امني 
وإمكانية اندالع المواجهات في مأرب، وتوافقًا مع 
مجمل مواقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف 

القضايا.
إلــى ذلــك التقى األمــيــن الــعــام المساعد للشئون 
السياسية والعالقات الخارجية -األربعاء- بالسفير 
الروسي لدى اليمن فالديمير ديدوشكين، وناقش 
البركاني مع السفير الــروســي، المستجدات على 

الساحة الوطنية فــي اليمن، 
وأبــــرزهــــا مـــا يــتــعــلــق بــحــالــة 
ـــالت األمـــنـــي وتــصــاعــد  ـــف االن
وتــيــرة الهجمات اإلرهــابــيــة، 
باإلضافة إلى مسودة الدستور 
والمالحظات األولــيــة عليها.
وقــدم األمين العام المساعد 
للمؤتمر، شرحًا مفصاًل لمواقف 
المؤتمر الشعبي الــعــام من 
مختلف القضايا وفي مقدمتها 
دعوته إلى المصالحة الوطنية 
الشاملة التي ال تستثني أحدًا، 
وتأكيده على ضرورة استكمال 
ما تبقى من المبادرة الخليجية 
ملة  لشا ا لتنفيذية  ا ليتها  وآ
بشكل نهائي، وصواًل إلى إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة.
وأكد البركاني، حرص المؤتمر على تنفيذ مخرجات 
مؤتمر الــحــوار الوطني الشامل المتوافق عليها، 
وبنود اتفاق السلم والشراكة وبما يفضي إلى إعادة 
العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي، والحفاظ 
على أمن واستقرار ووحــدة اليمن.من جانبه عبر 
السفير الروسي عن إدانة بالده للعمليات اإلرهابية 
التي يشهدها اليمن وحرصها على أمنه ووحدته 
واســتــقــراره، وضـــرورة استكمال تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والوصول 

باليمن إلى بر األمان.

العيدروس: نعمل 
على تنفيذ دورات 

تأهيل وتدريب 
المركزية على 
مستوى الفروع

مؤتمر مأرب ينفي إصداره أي بيان مع المشترك

تصرفات عبدالواحد القبلي ال تعبر عن مواقف المؤتمر

في الوقت الذي يتطلع فيه أبناء مأرب خاصة والشعب 
اليمني عامة إلى أمل في تشكيل لجنة رئاسية والنزول 

إلى مــأرب والقيام بعملها برئاسة وزيــر الدفاع ووزير 
الداخلية واإلدارة المحلية في تجنيب محافظة مأرب 

الصراع المسلح والحفاظ على مكتسبات الشعب فوجئنا 
في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ببيان مشترك صادر 
عن )المشترك وشركائه( والمؤتمر وحلفائه موقع من 
قبل رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب 
الشيخ عبدالواحد القبلي وذلك في يوم االثنين الموافق 

2015/1/12م.
وعليه فإننا نؤكد على اآلتي:

1- ما قام به الشيخ عبدالواحد القبلي بتحالفه مع حزب 
اإلصالح وشركائه ال يمثل إال شخصه وال يمثل المؤتمر 

الشعبي العام أو أنصاره وكوادره وشخصياته وحلفائه.
2- ندين تصرفات رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة مأرب والذي اختصر مواقف المؤتمر وحلفائه 
في شخصه دون الرجوع إلى قيادات وكوادر وشخصيات 

المؤتمر وحلفائه.
3- إننا مع الحل السلمي فيما يخص األزمة في مأرب ومع 
جهود المؤسسة العسكرية واألمنية والشرفاء من شعبنا 
اليمني في حماية مؤسسات الدولة والمنشآت النفطية 

والغازية ومحطات الطاقة وتأمين الطرقات.

4- إننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ملتزمون 
بما تم االتفاق عليه في وثيقة السلم والشراكة وهي 
خارطة الطريق المزمنة في تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني ومعالجة االختالالت والشراكة الوطنية ونؤمن 
بالتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع في المركز 

والمحافظات.
والله الموفق والمستعان،،،

صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه محافظة مأرب 
بتاريخ 2015/1/14م

أكد فرع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بمحافظة مأرب ان الموقف الذي اتخذه 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة من خالل توقيعه االثنين الماضي على 
بيان مشترك مع احزاب اللقاء المشترك ال يمثل إال نفسه وال يعبر عن موقف المؤتمر 

الشعبي العام وأحزاب التحالف .. »الميثاق« تنشر نص البيان: 

سفير روسيا.. حريصون على أمن واستقرار ووحدة اليمن واستكمال تنفيذ المبادرة
القربي يبحث تعزيز العالقات 

بين المؤتمر والحزب الكوبي
التقى الدكتور ابو بكر القربي االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الثالثاء في مقر االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بدافيد باولوفيتش 

ايسكالونا سفير الجمهورية الكوبية لدى اليمن.
وفي اللقاء بحث القربي مع ايسكالونا العالقات الثنائية بين الحزبين الصديقين 
وسبل تطويرها، كما ناقشا المستجدات على الصعيد الداخلي والخارجي ،وبما 

يعزز عالقات التعاون بين الحزبين الصديقين.
حضر اللقاء عبدالصمد اآلنسي مسؤول االحزاب الخارجية.

اللقاءات تناولت األوضاع في بعض المحافظات والمخاوف من انفجار الحرب في مأرب
المؤتمر يجدد التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة وخلق اصطفاف وطني لمواجهة االرهاب

سفيرا أمريكا وبريطانيا يعبران عن قلقهما من تدهور األوضاع في مأرب

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
الميثاق  لقيادة معهد  اجتماعًا 
وهيئته العلمية وموظفي وكوادر 
ــه اســتــعــراض  ــم خــالل المعهد ت
ــاع السياسية والتنظيمية  االوض
للمؤتمر الشعبي العام وخطة معهد 

الميثاق للعام الجاري 2015م .


