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استطالع

فرسان المؤتمر لـ «الميثاق»:

االستعدادات لالحتفال بذكرى التأسيس تسير بوتيرة عالية
أكد عدد من قيادات المؤتمر أن االستعدادات الجارية حاليًا على مستوى الدوائر وفروع المحافظات لالحتفال بالذكرى الـ 35لتأسيس المؤتمر الشعبي
العام في  24أغس��طس القادم تس��ير بوتيرة عالية لضمان حش��د جماهيري يش��رف المؤتمر ويعكس مدى جماهيريته في الس��احة الوطنية .وقالوا في
تصريح��ات لـ«الميث��اق» :إن قواعد المؤتمر وأنصاره سيرس��مون في مهرجان ميدان الس��بعين في  24أغس��طس لوحة جماهيرية عريضة ترس��ي قواعد أقوى
لمكانتها وقوتها وحجمها.
مؤكدين أن جماهير الش��عب س��يقدمون في االحتفال بذكرى التأسيس عدة رسائل للداخل والخارج تغير واقع الحال وتغير التوقعات ألن المؤتمر حزب الشعب
وحزب األغلبية ومالذ كل وطني شريف ..فالى الحصيلة:
استطالع /يحيى نوري

حازب :الشعب سيحتفل بإنجاز
مؤتمري يزيد عن  20ألف مدرسة

جليدان :المؤتمريون سيرسمون أروع
لوحة وطنية في  24أغسطس

في البدء يقول الشيخ حسين
ح ��ازب -وزي���ر التعليم العالي
عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة
التربوية:
إن��ه تلبية لدعوة فخامة االخ
ال��زع �ي��م ع �ل��ي ع �ب��دال �ل��ه ص��ال��ح
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة االس�ب��قرئيس المؤتمر الشعبي العام-
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ،ب��ش��أن االع� ��داد
والتحضير لالحتفاء بالذكرى
ال � � �ـ 35ل �ت��أس �ي��س ال �م��ؤت �م��ر،
وتنفيذا لتوجيهات االمين العام المناضل عارف عوض الزوكا
تعمل الدائرة التربوية والتعليمية باالمانة العامة الى جانب
دوائر وقطاعات االمانة العامة في االع��داد والتحضير إلقامة
المهرجان الجماهيري الحاشد في الـ 24من اغسطس القادم
احتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر بما يليق بمكانة ودور تنظيمنا
الرائد المؤتمر الشعبي العام،الحزب الوطني الرائد الذي قدم
الكثير م��ن المنجزات خ�لال مسيرة عطائه البراقة يشهد
بها العدو قبل الصديق ،منذ تأسيسه قبل  35عامًا بقيادة
فخامة الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح ،والتي من ابرزها
بناء الدولة ومؤسساتها وتحقيق الوحدة اليمنية وارساء قواعد
الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية ال��رأي والتعبير
وتوسيع صالحيات الحكم المحلي وغيرها من المنجزات التي
ال تعد ال تحصى كترجمة اله��داف ثورتي السادس عشر من
سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر المجيدتين ومبادئ واهداف
ومضامين الميثاق الوطني التي تأسست عليها مداميك هذا
التنظيم الكبير..
وكما ان القطاع التربوي والتعليمي نال اهتمامًا ودعمًا كبيرًا
من المؤتمر الشعبي العام وقياداته خالل مسيرة نضاله كغيره
من القطاعات ،ك��ان منها بناء وتشييد اكثر من عشرين الف
مدرسة واكثر من عشرين جامعة ..لذا تأتي مساهمة اعضاء
المؤتمر الشعبي العام ومناصريه في القطاع التربوي والتعليمي
واألكاديمي في التحضير للفعالية ودورهم في الحشد والمشاركة
ً
واحتفاء وابتهاجًا
في المهرجان عرفانًا بالوفاء للمؤتمر وقائده
بهذه الذكرى الجميلة والغالية على قلوبنا جميعًا.
وترجمة لذلك ولما لمسناه من اندفاع وحماس منقطع النظير
لدى اعضاء المؤتمر من ابناء القطاع التربوي والتعليمي واألكاديمي
والنقابي للمساهمة والمشاركة بفاعلية في احياء هذه الذكرى،
عملت الدائرة التربوية التعليمية وفقا لتوجيهات االمانة العامة
وفي اط��ار اللجنة التربوية بمشاركة قيادات العمل التنظيمي
على ايجاد آلية مناسبه تنظم دورهم وجهودهم ومشاركتهم
وحضورهم في المهرجان ،وبما يليق بحجم ومكانة هذا القطاع
ودوره النضالي ،وكرسالة يريدون من خاللها ان يقولوا للعالم
ودول العدوان بأنهم مستمرون في صمودهم ونضالهم الى جانب
اخوانهم من ابناء الوطن الشرفا والمخلصين الثابتين والصامدين
في وجه العدوان الغاشم الذي تتعرض له بالدنا ،وانه مهما تم
استهداف القطاع التربوي والتعليمي من قبل ال�ع��دوان وتم
تدمير مؤسساته ومنشآته كما يفعل طيران آل سعود ،فإن ذلك
لن يثنيهم عن مواصلة ادائهم واجبهم او يعرقل سير العملية
التربوية التعليمية ،او يمنعهم من المشاركة والحضور في كل
الفعاليات والمواقف والمحطات الوطنية ،وانهم سيدافعون عن
الوطن ومقدراته ومكتسباته ورسالتهم المقدسة الى آخر لحظة
من حياتهم.

اك � ��د االخ ج� �ل� �ي ��دان م �ح �م��ود
جليدان -وزي��ر االت �ص��االت عضو
اللجنة العامة رئيس لجنة النظام
والتجهيزات الخاصة باالستعدادات
والتحضير لمهرجان  24أغسطس
ال ��ذي س�ي�ق��ام ب�م�ي��دان السبعين
بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى
ال� � �ـ 35ل�ت��أس�ي��س ال �م��ؤت �م��ر -أن
اللجنة تواصل اعمالها بنجاح كبير
وحرصت على وضع برنامج حافل
لنشاطها يستند على اسس وقواعد
تليق بحجم ومكانة المؤتمر خاصة
وان االحتفاء ستشارك فيه الماليين االمر الذي
يتطلب من اللجنة مضاعفة الجهود ليكون مواكبًا
والحدث الوطني والتنظيمي الكبير.
وقال :ان حجم االنجاز الذي امكن للجنة تحقيقه
�لال االي��ام
حتى اآلن يعد طيبًا
وسيتعاظم خ ً
ً
القادمة إعدادًا وتنظيمًا واتصاال وتواصال بمختلف
الفعاليات المؤتمرية والتي ستتدفق الى العاصمة
صنعاء خالل األيام القادمة للمشاركة في مهرجان

حنان حسين :المرأة ستكون في السبعين
من أجل الوطن والمؤتمر

الهمداني :االحتفاء بالمناسبة سيرافقها مجموعة من الفعاليات والندوات
األس �ت��اذ ط��ه ال�ه�م��دان��ي -رئ �ي��س دائ� ��رة المجتمع المدني
والمنظمات الجماهيرية عضو األمانة العامة -ق��ال :إن دائ��رة
المنظمات الجماهيرية شاركت من اللحظة االول��ى في اإلعداد
لالحتفال بالذكرى الـ 35لتأسيس المؤتمر ،حيث كانت من ضمن
اللجنة المصغرة العداد تصور حول االحتفاء بالمناسبة ،واقتراح
الفعاليات واالنشطة التي ستقوم بها دوائر االمانة العامة وفروع
المؤتمر في االمانة والمحافظات والجامعات.
وبالتأكيد اولى تلك المهام المناطة بالدائرة للمشاركة الفاعلة في
االحتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام
هي انجاح المسيرة الجماهيرية الكبرى في ميدان السبعين والتي
من المتوقع ان تكون حاشدة وكبيرة وغير مسبوقة ترسل رسائل
قوية لدول العدوان وللعالم اجمع ،وتبين معاناة السعب اليمني
من الحصار الجوي والبحري والبري وآث��اره السلبية على مختلف
النواحي ،كما سيتم تأكيد صمود الشعب اليمني بجميع فئاته وعلى
رأسها قيادات منظمات المجتمع المدني على تالحم هذا الشعب
ووحدة صفوفه تجاه العدوان ،ومناشدته الحالل السالم العادل
والشامل والمشرف للشعب اليمني ،كما سيتم مواكبة هذه المناسبة
بمجموعة من الفعاليات والندوات التي تبرز منجزات المؤتمر
الشعبي العام في مختلف المجاالت خالل فترة حكمه واستهداف
تلك المنجزات من دول العدوان وفي مقدمتها الوحدة المباركة
التي تحققت في الـ 22من مايو 1990م والتعددية السياسية
والديمقراطية التي تتآمر عليها دول التحالف النها تسبب لها
اشكاليات وتحرجها النها انظمة استبدادية وغير ديمقراطية ،كما
سيتم االحتفاء بالمؤتمر كحزب وطني من خالل استحضار مواقفه
تجاه القضايا الوطنية وخاصة في مواجهة العدوان والتصدي

الـ 24من اغسطس والذي سيكون
ح��دث �ًا ع�ظ�ي�م�ًا إلي �ص��ال رس��ائ��ل
مهمة تؤكد ثبات وقوة وعنفوان
ال�م��ؤت�م��ر الشعبي ف��ي مواجهة
العدوان ومخططاته ..موضحًا أنه
تم توزيع المهام بين اعضاء اللجنة
ما سيمكنها من التعامل مع مختلف
اللجان التحضيرية ليصب الجميع
جهودهم في بوتقة واح��دة هى
االخ��راج والتنفيذ ألكبر مهرجان
ستشهده العاصمة في تاريخها.
مشيدًا في ختام تصريحه بكل
الجهود التي تبذل على صعيد االمانة العامة او
فروع المؤتمر بالمحافظات والمديريات والدوائر.
واص�ف�ًا مايتم م��ن تفاعل كبير ب��أن��ه يعطي
مؤشرات ايجابية الى ان المؤتمريين سيرسمون
لوحة وطنية عظيمة تتفق مع حجم ومكانة
تنظيمهم الرائد وعظمة القائد المؤسس على
عبدالله صالح -رئيس الجمهوريه االسبق رئيس
المؤتمر الشعبي العام.

لتقويض الدولة ومؤسساتها ،وتضحياته من اجل
القيم والمبادئ التي ناضل من اجلها المؤسسون
واآلباء وفي مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهوري
والثوابت الوطنية.
واب���راز نهج المؤتمر ووسطيته واع�ت��دال��ه
واصطفافه مع الجماهير في كل المنعطفات
التاريخية ،واب��راز نظريته السياسية الميثاق
الوطني الذي نفتخر انها انبثقت من اليمن ومن
خ�لال ح��وار وطني ش��ارك��ت فيه معظم القوي
السياسية في تلك الفترة وتم اخضاعه لالستفتاء
والنقاش والحوار.
وسيتم بالتنسيق مع الدوائر المختصة عمل اف�لام وبرامج
وثائقية تبرز ادوار المؤتمر في بناء الدولة المدنية وتشجيعه
لنمو ونشاط منظمات المجتمع المدني وافساح المجال لها في
المساهمة في عملية التنمية والشراكة مع مؤسسات الدولة
المختلفة واص��دار التشريعات والقوانين التي تعد من افضل
التشريعات على مستوي الوطن العربي ،واتساع هامش الحريات
والحركة ف��ي عالقاتها الداخلية والخارجية واح�ت��رام حقوق
االنسان والتصديق على المواثيق الدولية التي تكفل الحقوق
والحريات السياسية والمدنية والثقافبة والفكرية ،واالقتصادية
واالجتماعية ،وكان هناك عدد كبير من المواثيق التي صادقت
عليها بالدنا ..
من ضمن االعمال التي ستقوم بها الدائرة بالتعاون مع الدوائر
االخرى او قيادات المنظمات المدنية بالنسبة لذكرى تاسيس
المؤتمر وهي الحديث عن الميثاق الوطني ومضامينه الوطنية،

وفق خطة مدروسة فيسبوك ..تويتر ..اذاعات
تابعة ..قنوات اعالمية "فالشيات" وكأنما هي
عملية إحياء وتذكير وتنوير لآلخرين الذين لديهم
نظرة مشوهة.
اضافة لعقد ندوات ورعاية ندوات وورش عمل
حول ذلك طبعا.
وأوضح الهمداني :هناك انشطة وفعاليات ستقوم
بها منظمات المجتمع المدني منها اقامة اعراس
جماعية البناء الشهداء والجرحى واالسر الفقيرة
ستتزامن مع هذه المناسبة العظيمة ،وقد بدأت
بعض المنظمات باقامة اعراس.
وقال :يعد التنسيب واالستقطاب احد االليات المهمة للعمل
التنظيمي والسياسي التي تساعد على تطوير االداء التنظيمي
وتفعيل اداء التكوينات التنظيمية من خالل رفد المؤتمر بالكوادر
الشابة والنشطة والكفاءات من القيادات في منظمات المجتمع
المدني من اتحادات ونقابات وجمعيات ومؤسسات وخاصة في
اوس��اط ط�لاب الجامعات واعضاء هيئة التدريس في مختلف
التخصصات وايضا االطباء والمهندسين والعمال والموظفين
ليتمكن من اداء دوره الوطني الي جانب بقية االحزاب المواجهة
للعدوان.
وسيتم االس�ت�ف��ادة م��ن اح�ي��اء ذك��رى التأسيس ف��ي االحتفاء
بالمنضمين الى صفوف المؤتمر الشعبي العام لتوسيع قاعدة
المشاركة الشعبية واستيعاب االع�ض��اء الذين يندفعون الى
االنضمام لعضويته نظرا للمزايا التي يتحلى بها واالنجازات التي
حققها خالل فترة حكمة على مختلف الصعد والمجاالت.

االس�� �ت� ��اذة ح� �ن ��ان ح�س�ي��ن
رئيس دائ��رة المرأة للتأهيلوت�م�ي��ة ال �م �ه��ارات-ق��ال��ت :إن
احياء المؤتمر الشعبي العام
لهذه المناسبة العظيمة ذكرى
تأسيس المؤتمر الشعبي العام
ال��ـ 35ف��ي ظ��ل ه��ذه الظروف
ال �ت��ي ي �م��ر ب �ه��ا ال��وط��ن ج��راء
العدوان الظالم ضرورة حتمية
كرسالة عملية سنقدمها للخارج
وللداخل كما في كل مرة تخرج
ق��واع��د المؤتمر وان �ص��اره في
لوحة جماهيرية عريضة ترسي
قواعد اقوى لمكانتها وقوتها
وحجمها.
وعلى وت�ي��رة واح��دة تسير
الترتيبات والتجهيزات للحشد
العظيم ف��ي القطاع النسائي
ال� ��ذي ي�ظ�ه��ر دائ �م �ًا ب �ص��ورة
مشرفة ف��ا ل�م��رأة المؤتمرية
ت �ن��اص��ف اخ ��اه ��ا ال ��رج ��ل في
االل �ت��زام��ات التنظيمية وق��د
اظ �ه��رت وتظهر وستظهر
مواقف ثابتة وصمودًا معتادًا
فالمرأة كانت تتقدم صفوف
الوالء للوطن وللمؤتمر الشعبي

العام حزب الشعب ..وفي هذه
الظروف العصيبة لزامًا علينا
ايصال رسالتنا وفي كل حشد
ت�ك��ون لنا رس��ال��ة تغير واق��ع
الحال وتغير التوقعات فنحن
حزب الشعب وح��زب األغلبية
ومالذ كل وطني شريف.
لذلك تستمر لجان الفروع
وال�ح�ش��د وال �ت��واص��ل واإلع�ل�ام
المشكلة بعملها وبحب ووالء
س�ن�ك��ون ف��ي السبعين ألج��ل
الوطن وألجل حزبنا الصامد الذي
يتصدى بقوة وجلد لمؤامرات
حقيرة ،معتمدًا في ذلك على
حكمة وشعبية قائدنا الحكيم

المحنك الزعيم علي عبدالله
ص��ال��ح -رئ��ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
األسبق رئيس المؤتمر -وعلى
ال �ت �ف��اف ال��ق��ي��ادات ال �ش��رف��اء
ووفائهم ووطنيتهم وايضًا
على مبادئ المؤتمر المثالية
والوطنية والشعبية والمدنية
والوسطية والمرنة التي تتجسد
في الميثاق الوطني.
وتستند ا ي �ض �ًا ع�ل��ى مكانة
المؤتمر ل��دا الشعب اليمني
الذي اثبت أنه األكثر قدرة على
ادارة البلد واألكثر حكمة وتقبل
وسياسة وقيادة في ظل فشل
كل األطراف التي اخرجتها ريح
الربيع العبري ...وكل يوم تزداد
شعبية المؤتمر بتردي الوضع
الراهن وبسبب تلك القيادات
العميلة ال�ت��ي ق��دم��ت ال��وط��ن
لقمة سائغة لألعداء في الوقت
ذاته ثبت المؤتمر والمؤتمريون
ال �ش��رف��اء ال�م�خ�ل�ص��ون للوطن
وال� �س� �ي ��ادة وال� �ك ��رام ��ة على
مواقفهم ..وأما الزبد فيذهب
جفاء يتسول فتات المال مقابل
بيع الكرامة والسيادة.

العراقي :حضور نوعي لمؤتمر الجوف
في ذكرى التأسيس
قال القيادي المؤتمري الشيخ منصور
العراقي ان ق��ي��ادات واع��ض��اء وانصار
المؤتمر وحلفاء ه بمحافظة الجوف
يولون ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي
العام اهمية كبرى
م��ؤك��دا ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ـ «ال��م��ي��ث��اق»
عزمهم على المشاركة بفاعلية في
المهرجان الجماهيري الذي ستشهده
العاصمة صنعاء ف��ي  24اغسطس
المقبل .
واوضح رئيس مؤتمر الجوف الشيخ العراقي  :لقد
عقدنا عدة اجتماعات ولقاءات تنظيمية تتعلق
بهذا الجانب وذلك انطالقا من الحرص والتأكيد على
ان يكون لنا حضور نوعي في هذا الحدث الوطني
المهم وبما يليق بمكانة المؤتمر على الساحة وفي
نفوس الناس وبما يجسد الوالء التاريخي والمشهود
له من ابناء محافظة الجوف لوطنهم ولتنظيمهم
الرائد.
واضاف :ان المؤتمر يجني اليوم ثمار استناده الى
المبادئ والثوابت التي بني عليها والتي ال تتعارض

مع الشريعة االسالمية واهداف الثورة
والوحدة المباركة .
ورأى رئ��ي��س م��ؤت��م��ر ال���ج���وف ان
ال��م��ؤام��رات ال��ت��ي استهدفت بالدنا
خ�لال االع����وام الماضية ومارافقها
من احداث مستمرة الى اليوم اثبتت
للقاصي وال��دان��ي مصداقية وحكمة
وعظمة مواقف قيادة المؤتمر ممثلة
بالزعيم علي عبدالله صالح والذي كان
السباق للتحذير من خطورتها وقدم
التضحيات في سبيل التصدي لها بما في ذلك اعالنه
التنازل عن بقية فترته الرئاسية وتسليم السلطة
سلميًا داعيًا في الوقت ذاته الى مصالحة وطنية
شاملة ومايزال يكرر دعواته للعمل على كل ما
من شأنه قطع الطريق ام��ام المتربصين باليمن
واجندتهم القائمة على سفك الدماء .
منوهًا الى ان الجماهير تبادل الزعيم الصالح الوفاء
بالوفاء وسيظلون الى جانبه مساندين لمواقفه التي
هي مواقفهم ..وسيرى العالم ذلك مجددًا عند
االحتفاء بذكرى التأسيس.

