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مؤتمريو العرش رداع يطالبون بموقف مؤتمري من االختالالت األمنية

رداع -محمد صالح المشخر

أحيا ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بالدائرة 133 بمديرية العرش -منطقة 
رداع- محافظة البيضاء أمسية رمضانية 
ناقش خاللها قيادات المؤتمر مع أبناء 
الدائرة القضايا التنظيمية والمستجدات في 

الساحة الوطنية.
وثمن مدير ع��ام مديرية العرش العقيد /

عبدالسالم ناجي فاضل  -رئيس المجلس المحلي- 
دور القوات المسلحة في التصدي الحازم للعناصر 

الضالة من  تنظيم القاعدة.
وطالب بالوقوف الصادق الى جانب أبطال قواتنا 
المسلحة واألمن النهم صمام أمان للوطن وامن 

للمواطن.
وأكد مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي  
خالل األمسية التي حضرها عدد من أعضاء  اللجنة 
الدائمة والمجلس المحلي بالمديرية وقيادات 
المراكز التنظيمية  وأح��زاب التحالف الوطني 
والشخصيات االجتماعية والتربوية والشبابية 
والمشائخ والعّقال على ضرورة متابعة أعضاء 
المجالس المحلية و م��دراء المكاتب التنفيذية  

لتنفيذ  ا قيد  ريع  لمشا ا و لمنفذة  ا ريع  للمشا
والمشاريع المتعثرة منذ العام الماضي بالمديرية، 
وحثهم على سرعة إنجاز المشاريع المعتمدة 
للمديرية وأن يعملوا على تنفيذ ما تبقى من 
المشاريع وخاصة  الطرقات التي توقفت بسبب 

األزمة.
ودعا العقيد فاضل  أبناء مديرية العرش ومنطقة 
رداع إلى  نسيان الماضي وطيّ صفحة األزمة 
بكل أسبابها وفتح صفحة جديدة للبناء والتنمية 
من أجل تسخير وتوفير الخدمات الضرورية.. مثل 

المياه والكهرباء والنظافة والرصف وغيرها.
وخالل األمسية التي حضرها ممثلون عن مختلف 
التكوينات والشرائح االجتماعية في المديرية ألقى 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية العرش  
ناصر علي العجي  كلمتين أكدت على أهمية وحدة 
الصف والعمل إلى جنب السلطة المحلية بالمديرية 
وبما يعزز من األمن واالستقرار والسكينة العامة، 
واستعرض المواقف النضالية ألبناء مديريات رداع  
وما قدموه من تضحيات كبيرة في مختلف مراحل 

النضال الوطني.
مشيدًا بالدور الذي يقدمه أبناء مديرية العرش 
بالوقوف صفًا واحدًا خلف المؤتمر الشعبي العام 
وخلف قيادته التنظيمية ممثلة بالزعيم علي 

عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام .
وأكد على أن صمود أبناء الدائرة 133ومديريات 
رداع له داللة عظيمة على حب الناس للمؤتمر 
الشعبي العام وارتباطهم بقيادته الممثلة بالزعيم 
علي عبداهلل صالح الذي جنب البالد ويل الحرب 
األهلية.. وصدر عن األمسية وثيقة عهد ووفاء 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 

صالح إليصالها للزعيم.
وأكد المشاركون خالل البيان الصادر عنهم 
في األمسية الذي القاه عبدالوهاب الشرعي على 
أهمية المشاركة الفاعلة في إنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني والوقوف صفًا واحدًا ضد محاوالت المساس 
باألمن واالستقرار أو النيل من تنظيمنا الرائد من 
خالل حملة التشويه المتعمد للمواقف الوطنية 
للمؤتمر الشعبي العام، وكذلك تأييدهم للقرارات 
التي يتخذها فخامة األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية وبما يعزز الخطوات الهادفة إلى 
إنهاء انقسام الجيش وقطع الطرق أمام من يسعى 

إلى جر اليمن نحو العنف والفوضى.
وشدد المشاركون على ضرورة وقوف المؤتمر 
بجدية أم��ام االختالالت األمنية ووق��ف معاناة 
المواطنين جراء استمرار فرض حكومة الوفاق 

العقاب الجماعي عليهم.

أبناء  مبين بحجة يستنكرون  عقاب المشترك للشعب
مــراد شـــلي

أحيت الدائرة )244( بمديرية مبين بمحافظة 
حجة امسية رمضانية، حيث بدأت االمسية بآي 
من الذكر الحكيم, ثم كلمة للعقيد احمد عبد 
اهلل مجيديع مدير عام مديرية مبين رئيس 
المجلس المحلي الذي اكد فيها ان مديرية 
مبين وابنائها يشرفهم ان يقيموا امسية 
رمضانية بهذا الحجم الكبير للمؤتمر.. وكما 
عود ابناء المديرية المؤتمر الشعبي العام 
سيظلون اوفياء للمؤتمر وقيادته.. ومن ثم 
القي االخ الشيخ علي شمسان رئيس فرع 
المؤتمر بمديرية مبين كلمة اكد فيها استمرار 
اصطفاف ابناء المديرية مع المؤتمر الشعبي 
العام  نظرا لسمو اهدافه ونبل غاياته ولما 
للمؤتمر من بصمات مع الوطن وليس مع 
اشخاص او فئات كبقية التيارات السياسية 
االخرى..ومن ثم القى االخ الشيخ عبد اهلل 
العميسي كلمة  عن فظائل العشر االواخر ومن 
ثم القى االخ  الشيخ فهد دهشوش  رئيس 
المؤتمر الشعبي العام كلمة توجيهية عبر من 
خاللها عن االمتنان والشكر والتقدير للبساله 
والصمود لكوادر وقواعد وانصار وقيادات 
المؤتمر الشعبي العام  بمبين  اللذين  اثبتوا 
للعالم قوة ومتانة وصالبة المؤتمر  وقال انه 
قد تحطمت علي ثباتكم مؤامرات االنقالبيين 
والغوغائيين  والظالميين واثبتم ببسالة 

وثبات ان المؤتمر هو حزب الوطن.
 وأشار دهشوش إلى أننا امام مرحلة جديدة 
تتطلب من الجميع رص الصفوف وتحمل 
المسؤلية  وعدم التواكل  وض��رورة تفعيل 
آلية االتصال والتواصل   ومن ثم القيت كلمة 
الشباب والطالب القاها االستاذ هيثم الجبري 
مسؤول الشباب والطالب  بالمحافظة شكر 
فيها شباب المؤتمر بمبين علي مساهمتهم 
الفاعلة في كل فعاليات المؤتمر اثناء االزمة 
واستنكر الحاضرون في األمسية سياسة 

العقاب الجماعي التي يمارسها وزير الكهرباء 
وح��زب االص���الح ض��د الشعب.. كما ن��ددوا 
بالممارسات الحزبية التي يمارسها وزراء 
المشترك وطالبوا وزي��ر المياه باستكمال 

مشروع مياه بني الشومي.
حضر االجتماع االخ الشيخ وليد شويط وكيل 
محافظة حجة وعدد من اعضاء قيادة المؤتمر 
بمحافظة حجة وق��ي��ادة المجلس المحلي 
بالمحافظة وعدد من قيادة المجلس التنفيذي 

بالمحافظة  والمديرية والدائرة.

مؤتمريو مكرياس
 يؤكدون نبذهم

 للتطرف واإلرهاب
> »الميثاق« -متابعات

 عقد فرع المؤتمر 
الشعبي العام بالدائرة 
ي��ة  ي��ر م��د  )1 2 4 (
مكيراس محافظة البيضاء 
أمسية رمضانية مساء السبت 
ال��م��اض��ي ح��ض��ره��ا محمد 
عبدربه حجالن- المدير العام 
للمديرية- مسؤول اللجنة 
الدائمة وسعيد ناصر الكوري 
نائب رئيس ف��رع المؤتمر 

بالمديرية.
األمسية وقفت أمام العديد 
من القضايا المتصلة بالشأن 
على  لتنظيمي  ا و طني  لو ا
ضوء خطة التحرك السياسي 
والتنظيمي لخطة المؤتمر 

خالل شهر رمضان.
وأكدت على أهمية االلتفاف 
ح���ول ال��ق��ي��ادة السياسية 
برئاسة األخ عبدربه منصور 
ه���ادي رئ��ي��س الجمهورية 
ودع��م قراراتها وخطواتها 
المباركة للخروج بالوطن من 

أتون األزمة الراهنة.
مشددين على أهمية العمل 
لغلو  ا و ف  لتطر ا نبذ  على 
واإلره���اب وكافة المظاهر 
مثله  و لشعبنا  لمسيئة  ا

وقيمه.

أمسيات رمضانية لفروع المؤتمر بمديرتي 
الحوك والميناء بالحديدة

عبدالمجيد البرعي

استهلت فروع المؤتمر الشعبي العام 
بدوائر محافظة الحديدة )غرب اليمن( 
نشاطها الرمضاني الهادف إلى تعزيز 

أواصر االلتقاء والتواصل التنظيمي .
حيث شهد فرع المؤتمر بالدائرة 164 مديرية 
الحوك األمسية الرمضانية والتي حضرها 
مدير عام المديرية علي هندي وقيادة المؤتمر 
بالدائرة والقيادات الوسطية وأعضاء المجالس 

المحلية والشخصيات االجتماعية .
وفي كلمته تطرق الشيخ عصام هبة اهلل 
شريم رئيس فرع الدائرة إلى أهمية المرحلة 
التي يمر بها الوطن والتي تتطلب تكاتف جهود 
كل أبناء الوطن وفي المقدمة أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام من أجل تجاوز هذه المرحلة 

الحرجة .
وأكد شريم على ضرورة تلمس هموم الناس 
وتخفيف معاناتهم وتجسيدًا ألواصر التواصل 
والتعاون واستغالل فرصة الشهر الفضيل لنشر 

ثقافة التسامح واإلخاء .
حضر أمسية الدائرة164 أمين عام المجلس 
المحلي جماعي سالم كليب، وعلي هبة مكي 

نائب رئيس فرع الدائرة.
على نفس الصعيد أقيمت أمسية رمضانية 
لمديرية الميناء نظمتها قيادة المؤتمر في 
الدائرتين 161-162 وشهدت األمسية التي 
حضرها مدير عام المديرية عبدالمنعم الرفاعي 
وقيادات المؤتمر بالدائرتين إلقاء عددًا من 
الكلمات تطرقت إلى جملة من القضايا الوطنية 
والتنظيمية وأبرز ما تشهده ساحة بالدنا على 
كافة األصعدة، إضافة إلى استعراض أبرز 
المشاكل والصعوبات التي يعانيها المواطنين .
إيجابية من  نقاشات  األمسية  تخلل  كما 
الحاضرين عكست الوعي الوطني والتفاعل 

التنظيمي لديهم .
حضر األمسية المهندس صالح حميد شرف 
رئيس فرع الدائرة 161 وعبدالعليم الدرويش 
رئيس فرع الدائرة 162 والشيخ صالح سيف 

العرامي نائب رئيس فرع المؤتمر .

الزوكا : المؤتمر اليوم أكثر صالبة وقوة من ذي قبل 
قال االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام عارف الزوكا ان المؤتمر 
العام حمل هموم الوطن  الشعبي 
والمواطنين على عاتقه خالل العقود 
الماضية وسيظل وفيًا للشعب ومدافعًا عن 
قضاياه.واشار القيادي المؤتمري البارز في كلمة 
له الليلة امس بفعالية تنظيمية عقدها مؤتمر 
محافظة ذمار الى ان المؤتمر الشعبي العام 
امس أكثر صالبة واكثر قوة سياسية من ذي قبل 
لنشاط  ا ليات  فعا م��س  ا عصر  واختتمت 
الرمضاني الشبابي الثقافي الديني التوعوي 
ال� 13 وال��ذي تنظمه دائ��رة الشباب والطالب 
بمحافظة ذمار ،واشاد الزوكا في كلمته خالل 
حفل االختتام - اشاد – بصمود ووفاء وعظمة 
اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة ذمار خالل األزمة التي مر بها الوطن 
، منوها ال��ى ان االزم��ة كشفت نوايا أولئك 
االنقالبيون الذين حاولوا االنقالب على الشرعية 
الدستورية والوصول الى السلطة ولو على الدماء 

وجثث االبرياء من ابناء هذا الوطن الغالي.
الفتًا أن االنقالبين حاولوا بكل ما يملكون من 
وسائل تخريبية تدمير الوطن وإجتثاث المؤتمر) 
لكن الجماهير العظيمة من ابناء شعبنا وقفت 
لهم بالمرصاد وتصدت لكل إعمالهم التي باءت 

بإلفشل(.
وفي ذات السياق القى مسئول دائرة الشباب 
والطالب بفرع المؤتمر بذمار هالل المشرع 

كلمة رحب فيها بالحاضرين 
وفي الحفل جرى تكريم الفائزين بالمراكز 
األولى والثانية حيث حصل فريق فتيان الساطع 
على كأس المؤتمر الشعبي العام للفتيات في 
المسابقات الثقافية وحصل فريق جمعية شباب 

ذمار على كاس المؤتمر للشباب.

وحل فريق الميثاق الوطني شباب والمركز 
الثقافي فتيات في المركز الثاني وفي مسابقات 
القرآن الكريم تم تكريم االربعة األوائل فئة 

المصحف واالربعة األوائل فئة 15 جزءًا.
حضر حفل االختتام وتكريم الفائزين رئيس 
فرع المؤتمر بذمار األستاذ حسن عبدالرزاق 
وعضو مجلس النواب نجيب الورقي ونائب رئيس 

دائرة الشباب والطالب باالمانة العامة للمؤتمر 
حاشد ابو ش��وارب ووكيل المحافظة عبداهلل 
الميسري ورئيس جامعة ذمار د/ أحمد الحضراني 
ورئيس اتحاد العاب القوى شاجع المقدشي وعدد 
من مديري عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة 

وجمع غفير من المواطنين.

محافظة إب في أمسية رمضانية للمؤتمر:

لن نتهاون مع من يقومون بزعزعة أمن المحافظة
> أقيمت أم��س األول بمحافظة 
إب أمسية رمضانية برئاسة محافظ 
عبداهلل  أحمد  لقاضي  ا لمحافظة  ا
ال��ح��ج��ري وب��ح��ض��ور األخ����وة أمين 
علي الورافي األمين العام للمجلس المحلي 
بالمحافظة والشيخ عبدالواحد صالح الوكيل 
األول للمحافظة والوكالء المساعدين وأعضاء 
مجلس النواب ومسؤولي المحافظة وقيادات 
منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية 

وسياسية وثقافية.
 وفي األمسية ألقى القاضي الحجري كلمة أشار 
فيها الى أهمية تكاتف جهود الجميع للحفاظ 
على أمن واستقرار المحافظة.. وقال: إن قيادة 
السلطة المحلية لن تتهاون مع أي كان ممن 
يقومون بزعزعة األمن واالستقرار بالمحافظة.

ودع��ا محافظ إب كافة ال��ق��وى السياسية 
والحزبية ومنظمات المجتمع المدني الى الوقوف 
صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة 

األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
كما وقفت األمسية الرمضانية أمام التصعيدات 

األخيرة التي قامت بها أحزاب اللقاء المشترك 
ضد قيادة السلطة المحلية والتي استهدفت 
محافظ المحافظة، ودعوا قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك وشركائه بالمحافظة الى عدم إثارة 
الفوضى والعنف حفاظًا على أمن واستقرار أبناء 

المحافظة.
ودانت قيادة محلي إب وأعضاء مجلس النواب 
ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولو المحافظة 
بما قام به اللقاء المشترك من أعمال تصعيدية 
ضد قيادة المحافظة ، كما دعوا في أمسيتهم 
قيادة اللقاء المشترك الى تحكيم العقل والمنطق 
وعدم إثارة  الفوضى والفتن بين أبناء المحافظة، 
وباركت قيادة السلطة المحلية وأعضاء مجلس 
النواب ومنظمات المجتمع المدني ومسئولوها 
قرارات فخامة االخ رئيس الجمهورية، وأكدوا 
وقوفهم الى جانب االصطفاف الوطني، حيث 
دانوا االعمال االرهابية التي تمارسها عناصر 

تنظيم القاعدة في بعض المحافظات.

في األمسية الرمضانية لمؤتمريي المواسط بتعز:

المغلس:أوفياء المؤتمر صمدوا في وجه  االنقالبيين
قال الدكتور/عبدالقادر المغلس- 
اللغة االنجليزية والترجمة  اس��ت��اذ 
المساعد في جامعة تعز- رئيس دائرة 
العالقات واالعالم والثقافة بالجامعة 
إن األوفياء الذين صمدوا في وجه المشروع 
االنقالبي السياسي والعسكري للقاء المشترك 
خالل العامين الماضيين هم مصدر فخر ورصيد 
أصيل للمؤتمر وهم فرسان الساحة السياسية 
للتنظيم في الوقت الراهن وفي المرحلة القادمة. 
جاء ذلك في االمسية الرمضانية التي اقامها 
يوم امس االول فرعا المؤتمر في الدائرتين 
)66 و67( بمديرية المواسط بمحافظة تعز 
وحضرهما رئيسا فرعي الدائرتين االخوين علي 
محمد المغلس وأمين حسن اليوسفي وقيادات 

واعضاء التنظيم في مراكز المديرية.
 موضحا ب��أن تلك االزم��ة السياسية كانت 
امتحانا جادا للمؤتمريين المخلصين وابرزت 
ق��درات��ه��م وم��ه��ارات��ه��م لمواجهة العواصف 
واالزم��ات السياسية التي تهدد وح��دة الوطن 
التعددي.  الديمقراطي  الجمهوري  ونظامه 
وتحدث المغلس في االمسية عن ثبات وقوة 
وحضور المؤتمر في المجتمع وقدرته على توحيد 
الصفوف وادارة االزم��ات بمهارة عالية.. وأكد 
المغلس ان المؤتمر هو رائد التنمية المستديمة 
والوحدة والديمقراطية وحرية الرأي والرأي اآلخر 
،حيث وصلت في عهده البنية التحتية للخدمات 
االساسية ال��ى كل قرية في الدائرتين )66 

و67.(..
موضحا ان هاتين الدائرتين تنعمان اليوم 

بالطرق المعبدة والتيار الكهربائي والمدارس 
والمرافق الصحية والضمان االجتماعي بفضل 
جهود ابناء المنطقة الخيرين وفي مقدمتهم 
الدكتور/ رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء 
ووزي��ر االدارة المحلية السابق والشيخ/ جابر 
عبداهلل غالب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
عضو مجلس النواب وغيرهما من فرسان التنمية 
الذين جعلوا المديرية فوق االعتبارات الحزبية 
وال��والءات الضيقة. وكل ذلك تحقق في ظل 
حكم المؤتمر الشعبي العام وقيادة الزعيم/ علي 
عبداهلل صالح لليمن. بعد ذلك القى الدكتور/ 
يحيى حسّان استاذ االدب العربي المشارك في 
جامعة تعز محاضرة قيمة عن روحانية شهر 
رمضان المبارك وفضل العشر االواخ��ر. داعيا 
اعضاء المؤتمر الى االستزادة من الفيوضات 

الربانية في شهر رمضان الفضيل والتقرب الى 
اهلل والتزود بالتقوى. وقال حسّان ان اهلل جعل 
شهر رمضان سيد الشهور، ففيه حقق المسلمون 
اعظم االنتصارات على الكفار.. مؤكدا ان رمضان 
في هذا العام جاء بعد ان انقشعت الغمة عن 
الوطن وانكسرت فيه شوكة االنقالبيين الذين 
ارادوا اغتصاب الحكم بعيدا عن رغبة الشعب 
وإرادته الحرة وصندوق االقتراع الذي ارتضاه 

اليمنيون مخرجا آمنا لتداول السلطة سلميا.
الجدير بالذكر ان هذه االمسية تأتي في سياق 
النزول الميداني لقيادات المؤتمر االكاديمية الى 
مختلف مديريات محافظة تعز ضمن برنامج 
النزول الميداني إلحياء امسيات الشهر المبارك 

والذي أعدته قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة.   

محامو  حضرموت ينظمون وقفة احتجاجية على تردي أوضاع الكهرباء
دعا محامو وادي حضرموت والشخصيات االجتماعية واألعيان 
جميع أبناء وادي حضرموت للمشاركة الفاعلة في الوقفة االحتجاجية 
للتنديد باألوضاع المأساوية التي آلت إليها أوضاع الكهرباء في 
حضرموت وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء  السبت  أمام 

بيت المحافظ بجانب مسجد الخير بسيئون .
جاء ذلك في األمسية الرمضانية التي نظمها محامو وادي 
حضرموت مساء الخميس بمدينة سيئون على ضوء الشموع ومعهم 

عدد من الشخصيات االجتماعية.
وناقش الحاضرون في األمسية الرمضانية عددًا من القضايا 
والهموم وتردي الخدمات في بعض المرافق الخدمية والتي يعاني 
منها المواطنون في محافظة حضرموت ومنها األوضاع المأساوية 
التي آلت إليها الكهرباء من انقطاعات متكررة تجاوزت ال� 10 ساعات 
في اليوم الواحد وبطريقة استفزازية زادت من معاناة المواطنين 
في الشهر الكريم والتالعب الذي تمارسه وزارة الكهرباء في توقيع 

االتفاقيات المبهمة بشأن الكهرباء وصمت الحكومة والمسئولين 
تجاهها ، ومنها التالعب بتوفير محطات التوليد االسعافية السيئة 
بقدرة 15 ميجا والتي كان من المقرر دخولها للخدمة منذ قرابة 
شهرين ولم يتم ذلك حتى اآلن مما تسبب في إتالف أجهزة بعض 
المواطنين ومعاناتهم المستمرة من تكرار مسلسل »طفي لصي« 
في حرارة الصيف القائظ لوادي حضرموت والتي تصل درجة الحرارة 

فيه إلى 46 درجة مئوية .
ودعوا وفقا لموقع »التغيير نت«  جميع أبناء وادي حضرموت إلى 
المشاركة الفاعلة في إنجاح الوقفة االحتجاجية والتعبير عن موقفهم 
بطريقة سلمية حضارية ومشرفة لكل أبناء حضرموت إليصال 

رسالتهم والضغط على السلطات لتنفيذ مطالبهم .
محذرين من التصعيد في حالة عدم استجابة السلطات لمطالب 
المواطنين في توفير الكهرباء وكشف الغموض الذي يكتنف أوضاعها 

والحد من التالعب والفساد المصاحب لعقود المقاوالت.

ســقطرى تجدد تمســـكها بمواقــف المؤتمـــر
> أك��د أبناء مديرية 
حديبو بأرخبيل سقطرى 
وق��وف��ه��م ال���ى جانب 
المؤتمر الشعبي العام 
وما يتخذه من خطوات بقيادة 
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 

المؤتمر في سبيل إخراج اليمن 
من األزمة.

وفي األمسية الرمضانية التي 
أقامها فرع المؤتمر بالمديرية 
وحضرها عدد من أعضاء اللجنة 
الدائمة وأعضاء المجلس المحلي 

وق��ي��ادات المراكز التنظيمية 
والشخصيات االجتماعية وأبناء 

حديبو.
دع���ا ال��م��ش��ارك��ون حكومة 
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ال��ى تحمل 
مسؤوليتها في توفير الخدمات 

األساسية للمواطنين وعبروا 
عن استنكارهم الشديد للعمل 
اإلرهابي للقاعدة في محافظة 
أب��ي��ن.ك��م��ا ت��م ف��ي األمسية 
لعمل  ا تفعيل  ل��ي��ة  آ مناقشة 

التنظيمي.


