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في ختام الدورة التنظيمية لشباب المؤتمر

الراعي: نفخر بشباب المؤتمر ونثق بأنهم عند مستوى المسئولية الوطنية والتنظيمية
ـــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات ـــة دورات ف ـــام ــاق يــســتــعــد إلق ــث ــي ــم  الـــعـــيـــدروس: مــعــهــد ال

المشاركون: نتعهد بأننا سنكون قوة الوطن وتنظيمنا الرائد وسنعكس ما تلقيناه  على أنشطتنا الحميري: الــدورات التدريبية ستعزز من دور أعضاء المؤتمر في أوساط الجماهير

وطلب الراعي من المشاركين الوقوف احترامًا واعتزازًا لدور المرأة اليمنية 
التي فقدت زوجها وابنها وأخاها وعلى مواقفها الوطنية الشجاعة في مواجهة 
العدوان الغاشم على اليمن.. كما طلب ايضا من المشاركين الوقوف دقيقة 

ة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى.. حداد وقراء
وخاطب االمين العام المساعد المشاركين قائال: إنني اشعر بالفخر واالعتزاز 
بمشاركتكم في هذه الدورة التدريبية المهمة والتي تعد تكملة لما حصل 

من حشد جماهيري منقطع النظير في ميدان السبعين..
وتمنى الراعي من المشاركين ان يكونوا عند مستوى المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم وان يتحملوا الصعاب من أجل الوطن وشعبنا العظيم.. مؤكدًا في 
ذات الوقت اعتزاز وفخر قيادات المؤتمر بقيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر 

في محافظة صنعاء على مواقفهم التاريخية..
مؤكدًا ان التدريب والتأهيل هو االســاس لإلنسان ولــألحــزاب ولخدمة 
المجتمعات وانه من دون تدريب وتأهيل ال يمكن لنا ان نطور من امكاناتنا 

وقدراتنا ومهاراتنا..
وعبر االمين العام المساعد في ختام كلمته عن شكره وتقديره لصمود 
كافة قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين جسدوا انصع 
صورة في مواجهة العدوان والمؤامرات التي يتعرض لها الوطن ، وقال: 
إن المؤتمر سيظل يقف مع الوطن ومصالح الشعب مهما كانت الصعوبات 
والتحديات ، وأضاف: ان االزمة التي يمر بها اليمن في الوقت الحالي والعدوان 
فحصت الجميع فحصًا كامًال وفضحت من هو الخائن والعميل وعرفتنا من 

هو الوفي والوطني الجسور..
من جانبه القى عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق للتدريب والدراسات 
والبحوث االستاذ محمد العيدروس كلمة عبر خاللها عن سعادته بإختتام 

دورة المدربين التي استمرت اسبوعًا كامًال.. 
وقال: إن االيام التي اقيمت فيها الدورة كانت حافلة بالنشاط والحيوية 
اكتسب من خاللها المتدربون معارف التواصل وخبرات االلقاء وأساليب العمل 

التنظيمي بهدف ترجمتها عمليًا في عملهم التنظيمي والجماهيري الذي 
الشك انه سينعكس ايجابًا على نشاطهم في إطار التواصل مع أعضاء المؤتمر 

الشعبي وانصاره وحلفائه في دوائرهم ومديرياتهم ومواقع سكنهم..
واضاف العيدرس: " إن هذه الدورة هي بداية تدشين المعهد لدورات 
قادمة في مختلف محافظات الجمهورية لتشمل كل جوانب العمل التنظيمي 
والكتساب خبرات جديدة تمكن المدربين من القيام بمهامهم لمواجهة 

المستجدات بروح المسئولية القيادية والمعرفية والتنظيمية"..
وتابع : " سيظل معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث في تواصل 
مستمر مع المدربين للتنسيق حول متطلبات المرحلة القادمة من احتياجات 
تدريبية تخدم العمل القيادي التنظيمي في كافة الفروع واالحياء السكنية"..
وتقدم العيدروس بالشكر والتقدير لفرع المؤتمر بمحافظة صنعاء 
وللمدربين وكل من شارك وساهم في انجاز هذه الدورة من االمانة العامة 
ومعهد الميثاق والجهات ذات العالقة.كما تقدم بخالص الشكر والعرفان 
للزعيم علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية السابق ، رئيس المؤتمر- على 
اهتمامه وتشجيعه الدائم للنشاطات التدريبية في كافة المجاالت ، مقدرًا في 
ذات الوقت جهود االستاذ عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر على توجيهاته 

بتوفير االحتياجات الالزمة القامة وانجاح هذه الدورة..
وبدوره قال أحمد الحميري - قيادي في فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء: 
إن اقامة مثل هذه الدورات التدريبية تأتي ادراكًا من قيادة المؤتمر بأهمية 
التدريب والتأهيل المستمر لقيادات وقواعد المؤتمر كون التدريب والتأهيل 
يساعد على تنمية المهارات والقدرات العلمية والتقنية لمواكبة التطورات 
ويعزز من دور اعضاء المؤتمر في أوساط الجماهير وفي مختلف نواحي 

الحياة العلمية والعملية..

من جهتها قالت عواطف المطري في كلمة المشاركين : ان الدورة التدريبية 
اكسبتهم مهارات كثيرة في مجاالت التواصل وااللقاء ونمت من قدراتهم في 

استخدام طرق وأساليب العمل التنظيمي..
واضافت المطري: إننا نعد قيادات المؤتمر الشعبي العام بأننا سنكون قوة 
الوطن وتنظيمنا الرائد المؤتمر وسننقل كل ما تدربناه إلى شبابنا في دوائرنا 
ومديرياتنا وسنكون حلقة خير مدربين لزمالئنا في التعرف على التواصل 
والعمل التنظيمي..وتمنت من قيادة المؤتمر مواصلة تدريب شباب المؤتمر 
الشعبي العام وكوادره لما يخدم تفعيل كل االنشطة الشبابية والتنظيمية 
واستغالل طاقات الشباب وقدراتهم لما من شأنه غرس قيم حب االنتماء 
للوطن في صفوفهم وحمايتهم وتحصينهم من كافة االفكار المضللة 
والهدامة..من جانبه قال احمد العابد - مدرب المهارات التطويرية لـ 
المؤتمرنت : ان الدورة هدفت إلى رفع مهارات وقدرات أكثر من ٢٦٠ 
متدربا ومتدربة من فئة الشباب في مختلف الفنون القيادية والتواصل 
وااللقاء وكيفية القدرة على ايصال المعلومة للناس بالطرق واالساليب 

الحديثة..
ــدورة - كرمت قيادات المؤتمر ممثلة بـ الشيخ يحيى  وفي اختتام ال
علي الراعي االمين العام المساعد ، والدكتور نجيب العجي رئيس هيئة 
الرقابة التنظيمية، والشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة، ومحمد ناصر 
العامري عضو اللجنة العامة، وفاطمة الخطري رئيسة دائرة المرأة ، ويحيى 
محسن جمعان رئيس دائرة االقتصاد واالستثمار، والدكتور عبدالله ابو 
حورية النائب االول رئيس اللجنة الفنية وعبدالقوي الشميري رئيس دائرة 
التخطيط والدراسات والبحوث السياسية والشيخ يحيي النجار، رئيس 
دائرة التوجيه واالرشاد - جميع المشاركين في الدورة بمنحهم شهادات 

المشاركة في الدورة والتي استمرت سبعة أيام.
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العواضي: اليمن فقد أحد رجاله المخلصين
بعث األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي، برقية عزاء ومواساة وذلك في وفاة 

عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام محمد الخادم الوجيه، جاء فيها: 
األخ العزيز/ أحمد الخادم الوجيه

األخ العزيز/ ضياء محمد الخادم الوجيه.. وإخوانه
وكافة آل الوجيه.. المحترمون

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم األستاذ/ محمد الخادم الوجيه عضو مجلس النواب 
عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه االجل نتيجة مرض عضال ألّم به، عن عمٍر 
(٧٤) عامًا قضى معظمه في خدمة الوطن من خالل حياة حافلة بالعطاء في مختلف المجاالت  ناهز الـ
واألصعدة ومن خالل المناصب القيادية والوزارية والتشريعية والتنظيمية التي تقلدها.لقد افتقد 

الوطن والمؤتمر الشعبي العام برحيل الفقيد األستاذ محمد الخادم الوجيه أحد رجال الدولة والمؤتمر 
المخلصين، حيث كان رحمه الله عليه نعم الرجل في إخالصه وتفانيه في عمله.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
َ

إننا إذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل، ل
رحمته، وان يسكنه فسيح جناته، كما نسأله تعالى أن يعصم قلوبكم بالصبر ويلهمكم السلوان، إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

أخوكم / ياسر العواضي
االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

البركاني: عرفه الجميع بعصاميته وتفانيه في خدمة البلد
بعث رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان 
البركاني برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو الكتلة النائب محمد 

الخادم الوجيه الذي وافته المنية يوم األربعاء. 
وقال البركاني في التعزية: "رحل عنا اليوم واحدًا من رجاالت 
اليمن الذين أفنوا حياتهم في خدمته من خالل تقلده العديد من 

المناصب الوزارية والبرلمانية والهيئات والمؤسسات.

رحل عنا األستاذ محمد الخادم غالب الوجيه الرجل الذي عرفه 
الجميع بعصاميته وتواضعه وإخالصه وتفانيه، رحل بعد معاناة 
طويلة من المرض الذي ألم به.. وبرحيله خسرت الكتلة البرلمانية 
ه قامة 

ُ
للمؤتمر الشعبي العام والوطن واحدًا من خيرة الرجال. عرفت

ه معطاء لوطنه خادمًا 
ُ

 وارتبطنا بعالقة صادقة أخوية، عرفت
ً

سامقة
له ذا أخالق رفيعة والتزام صارم بأداء واجباته واحترام ذاته..

وإني باسم الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ألتوجه ألسرته 

بأحر التعازي وعظيم المواساة.. داعيًا الله أن يتغمده بواسع 
الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه الجنة..وإننا لحزينون لفقدانه 
ومكلومون لفراقه ولن نقول إال ما يرضي الرب.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.. 
أيها الفقيد الغالي وابن الشهيد المناضل رحمك الله رحمة اإلبرار 

وأسكنك فسيح الجنان إنه نعم المولى ونعم النصير".

رئيس المؤتمر: الفقيد ساهم في ترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة
بعث برقية عزاء في وفاة البرلماني محمد الخادم الوجيه

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ األستاذ محمد الخادم الوجيه 
عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام الذي انتقل إلى رحمة الله وهو يتلقى 
العالج في إحدى المستشفيات في العاصمة األردنية 
عمان بعد عمر مليء بالعمل والكفاح خدمة للوطن 
والشعب والثورة والجمهورية والوحدة, حيث كان 
الفقيد رحمه الله من أوائل الكوادر القيادية الكفؤة 
والمؤهلة التي ساهمت بجهد كبير في عملية بناء 
وترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة من خالل 
مواقع المسئولية التنفيذية التي تحمل مسئولياتها 
ســواًء كوزير للزراعة أو وزيــر للتربية والتعليم, 
والمالية, واالقتصاد والتموين والتجارة, والخدمة 
المدنية, والنفط والثروات المعدنية, وهي المناصب 
التي أثبت من خاللها جدارته بتحمل مسئولياتها بكل 

أمانة وإخالص ونزاهة وشرف.

وقد أشــاد األخ الزعيم بمناقب المرحوم محمد 
الخادم الوجيه ومواقفه الوطنية الصادقة, وإخالصه 
للوطن وتمسكه بالثوابت والمبادئ التي لم يساوم 
عليها أو تلن له قناة برغم ما تعرض له من اإلساءات 
ومحاوالت النيل منه ألهــداف سياسية وتصفية 
حسابات خاصة مــع قــوى التطرف واالنتهازية 
التي تجردت من كل القيم واألخــالق التي يشدد 
ديننا اإلسالمي الحنيف على ضــرورة التمسك بها 

وتجسيدها في السلوك والمعامالت.
وقد عبر األخ الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى 
األخ أحمد الخادم الوجيه وكافة أسرة آل الوجيه عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا 
وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام.. نسأل الله أن ينزل عليه 
شآبيب رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه.. 
وأن يلهم أهله وجميع محبيه الصبر والسلوان. إنا لله 

وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء حسين الضلعي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام -برقية 
تعزية في وفاة اللواء حسين حسين الضلعي مدير أمن محافظة عمران األسبق الذي انتقل إلى رحمة الله 
تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، مشيدًا بدور 

الفقيد ومواقفه الوطنية وبما اتسم به من إخالص في أداء واجباته.
وعّبر الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد عبدالسالم حسين الضلعي وإخوانه وكافة آل 
الضلعي في منطقة االشمور محافظة عمران، عن صادق التعازي وخالص المواساة باسمه شخصيًا وباسم 
ت قدرته أن يتغّمد 

ّ
 المولى جل

ً
قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائال

الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

 رئيس المؤتمر يعزي وكيل محافظة الجوف باستشهاد نجله
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم على عبدالله صالح برقية عزاء 

ومواساة لوكيل محافظة الجوف الشيخ منصور سالم بن عبدان، وذلك في استشهاد نجله ، جاء فيها :
األخ الشيخ منصور سالم بن عبدان  - وكيل محافظة الجوف

وكافة آل عبدان الكرام
تلقينا بألم بالغ نبأ استشهاد نجلكم تركي بن منصور في حادث مؤسف أثناء تواجده في العاصمة 
صنعاء.. ونحن إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل لنؤكد على ضرورة قيام األجهزة 
المختصة بمتابعة مرتكبي جريمة قتل نجلكم تركي وهو في ريعان شبابه وتقديم الجناة إلى العدالة 

لينالوا جزاءهم العادل جراء ما ارتكبوه من جرم.
معبرين لكم عن أحر التعازي وصادق المواساة باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام , سائلين المولى عز وجل أن ينزل عليه شآبيب رحمته وغفرانه.. 
وأن يسكنه الدرجات العلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, 

وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوانإنا لله وإنا إليه راجعون

علي عبدالله صـالـح 
- رئيس الجمهورية السابق- رئيـس المؤتمر الشعبي العام

األمين العام يعزي بوفاة الشيخ علي محمد المشرعي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ/ 
صالح علي محمد المشرعي.. وإخوانه وكافة آل المشرعي بمديرية بدبدة محافظة مأرب.. بوافاة والدهم 

الشيخ علي محمد المشرعي.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 

المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله، 
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

ً
سائال

ْيِه َراِجعوَن
َ

ل ـا إِ
َّ
ن ِه َوإِ

ّ
ا ِلل

َّ
ن وذويكم الصبر والسلوان.. إِ

اختتمت الخميس بالعاصمة صنعاء فعاليات الدورة التدريبية التنظيمية لشباب المؤتمر الشعبي العام والتي 
نظمها على مدى اسبوع كامل معهد الميثاق بمشاركة من ٢٦٠ متدربًا ومتدربة من فئة الشباب بمحافظة صنعاء 

في مختلف الفنون القيادية والسياسية والثقافية والتنظيمية..
والقى الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب - األمين العام المساعد للمؤتمر كلمة نقل في بدايتها الى المتدربين 
تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالمناضل الكبير رمز الوفاء والصمود الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام .


