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فرسان المؤتمر يدشنون األنشطة والفعاليات الوطنية في المحافظات 

كتب/ صادق شلي
وبهذا الخصوص شهدت العديد من المحافظات انطالق الفعاليات 
واألنشطة المؤتمرية حيث اقام فرع المؤتمرالشعبي العام بمدينة 
حجة وضواحيها مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا أشاد فيه بصمود شعبنا 
اليمني العظيم وتضحيات الجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون 
عن الوطن وسيادته وعزة وكرامة الشعب اليمني، وتجديد العهد والوفاء لله 
ثم للوطن وللمؤتمر وللقائد الرمز المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام .وبدأت فعاليات المهرجان 
بالسالم الجمهوري ثم آي من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية القاها األستاذ أحمد 
الجبر نائب رئيس فرع المؤتمر بمدينة حجة وضواحيها رحب فيها بالحاضرين، 
مؤكدًا وقــوف كل أعضاء وأنصار المؤتمر الى جانب الجيش واللجان الشعبية 
في التصدي للعدوان والدفاع عن سيادة الوطن، مجددًا العهد والوفاء لله ثم 
للوطن وللقائد المؤسس.والقيت في المهرجان كلمة عن شباب المؤتمر القاها 
الشيخ عبدالسالم شايع والتي أكد فيها وقوف كل شباب المؤتمر مع الوطن 
ضد العدوان، تالها كلمة للسلطة المحلية القاها الدكتور أحمد نصار، مدير عام 
مديرية مدينة حجة، أشاد فيها بالحضور والمشاركة القوية وشكر كل المكونات 
السياسية الوطنية الواقفة بوجه العدوان.. داعيًا إلى مزيد من التكاتف وتوحيد 
الجبهة الداخلية.كلمة منظمات المجتمع المدني القاها من جهته االستاذ محمد 
العريحي، والتي أوضح فيها االدوار الوطنية التي يجب أن تلعبها وتقوم بها 
منظمات المجتمع المدني في ظل العدوان السعودي الظالم والحصار الخانق 

على وطننا وشعبنا.
وفي المهرجان الجماهيري الحاشد، القى االستاذ مجاهد سالم عضو قيادة 
المؤتمر بالمحافظة، كلمة عن قيادة المؤتمر واحزاب التحالف الوطني بمحافظة 
حجة، شكر في مستهلها منظمي المهرجان الجماهيري الكبير، ونقل لهم تحيات 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- والذي جسد مثاًال لليمني االصيل ولكل قيم المؤتمر بتنازله عن السلطة 

ما توجد في دولة من 
َّ
طواعية حقنًا لدماء ابناء شعبنا اليمني العظيم في سابقة قل

دول الجوار والعالم الثالث ككل. 
وحيا مجاهد سالم، صمود كوادر وقواعد وأنصار المؤتمر وثباتهم في وجه كل 
المؤامرات التي استهدفت الوطن والمؤتمر وقيادته ، مشددًا على ضرورة رفد 
ودعم الجبهات بالمال والسالح والرجال، كما ثمن صمود وثبات ابناء شعبنا اليمني 

العظيم وجيشنا ولجاننا الشعبية بوجه العدوان السعودي وحلفائه وعمالئه.
وطالب األمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بتحمل مسؤولياتهم األخالقية 
واالنسانية وايقاف العدوان ورفــع الحصار وفتح مطار صنعاء، معتبرًا األمم 
رتكب بحق أبناء شعبنا بصمتها وتخاذلها 

ُ
المتحدة مشاركة في الجرائم التي ت

وتغاضيها عن المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق أبناء شعبنا. 
وطالب عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة حجة في بيان صادر عن المهرجان  
المجتمع الدولي واألمم المتحدة والمنظمات االنسانية بتقديم المساعدة العاجلة 
ألبناء شعبنا الذين وصلوا إلى حد المجاعة جراء العدوان والحصار، مجددًا العهد 
والوفاء والــوالء لله ثم الوطن والمؤتمر والزعيم القائد المؤسس علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام..وطالب مجاهد 
األمم المتحدة الوفاء بتعهداتها، وإلزام الفار هادي وحكومة المنفي (بن دغر) 
بتسليم مرتبات موظفي الدولة جراء نقلهم للبنك إلى عدن، محمًال الفار هادي 
وحكومة فنادق الرياض التدهور الكبير في سعر صرف الريال.  وترحم على أرواح 
الشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية للدفاع عن الوطن وكرامة 
وحرية كل يمني حر وشريف، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.وطالب بمزيد من 
التالحم والتعاون بين المكونات الوطنية لتعزيز الشراكة والتصدي للعدوان وفقًا 
للدستور والقوانين النافذة ، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس مؤتمر حجة، 
الشيخ فهد دهشوش، على متابعته ومساهمته الفاعلة في نجاح هذا المهرجان 
رغم غيابه بجمهورية مصر العربية بسبب إغالق مطار صنعاء الدولي، شاكرًا 

جميع المشاركين في المهرجان.

بحضور االخ االستاذ / حسن محمد عبدالرزاق رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة  وقيادات فرعي المؤتمر 
بالمحافظة والجامعة واحزاب التحالف الوطني ووكالء 
المحافظة والقيادات المؤتمرية بالدوائر القريبة 
ومديري العموم وجمع غفير من اعضاء المؤتمر ومناصريه، 
نفذ ابناء محافظة ذمار -أمس األحد- وقفة احتجاجية حاشدة 
نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف للتنديد 
بجرائم تحالف العدوان والصمت الدولي المريب تجاه كل 
رتكب بحق الشعب اليمني على مدى 

ُ
المجازر الوحشية التي ت

عامين من القصف والتدمير والحصار الخانق.
المشاركون في الوقفة االحتجاجية عبروا عن إدانتهم 
واستنكارهم الشديدين لكافة جرائم العدوان السعودي 
وكل المتحالفين معه والمتورطين في ارتكاب جرائم اإلبادة 
الجماعية، والتي كان آخرها قصف مجلس العزاء النسائي 

بمديرية ارحب بمحافظة صنعاء.
وأكــد أبناء محافظة ذمــار -فــي بيان صــادر عن الوقفة- 

استعدادهم التام للدفاع عن الوطن ورفد الجبهات بالمزيد من 
المقاتلين، مؤكدين على  أهمية تعزيز صمود شعبنا بالمزيد 

من التالحم بين القوى الوطنية المناهضة للعدوان.
وعبر البيان عن اعتزاز جماهير محافظة ذمار بالمواقف 
الوطنية المشرفة لقيادة المؤتمر وحلفائه، على رأسهم فخامة 
األخ الزعيم / علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- وقيادة أنصار الله وحلفائهم. 
وأشاد البيان بالمواقف البطولية واالنتصارات التي تحققها 
القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعون .. محييًا 
التضحيات الكبيرة والغالية للشهداء اإلبرار ، ومؤكدًا على إيالء 

اسرهم المزيد من الرعاية واالهتمام.
ودعا البيان كل العقالء بمحافظة ذمار الى القيام بواجبهم 
الوطني للحفاظ على األمن والسلم االجتماعي ورفض االنجرار 
وراء طموح العدوان ، مؤكدا اهمية الحفاظ على أمن واستقرار 
المحافظة والنأي بها عن المحاوالت التي تستهدف زعزعة 

أمنها واستقرارها سواء في مديرية عتمة او غيرها.

ـــة حــجــة ـــري ـــدي ـــان جـــمـــاهـــيـــري حـــاشـــد لـــمـــؤتـــمـــر م ـــرج ـــه المشاركون يشيدون بصمود الشعب وتضحيات أبطال الجيش واللجانم

نون أنشطة العام الجديد
ّ

مؤتمريو مديريتي المحويت والطويلة يدش
المحويت - فوزي النشري

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيس المؤتمر 
الزعيم علي عبدالله صالح وترسيخًا للنظام الداخلي للمؤتمر، عقدت قيادة فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية جبل المحويت اجتماعًا تنظيميًا كرس الستعراض 
الترتيبات الالزمة النعقاد اللقاء التنظيمي الموسع لقيادات وتكوينات المؤتمر 
بالمديرية...وفي االجتماع الذي حضره رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر مدير عام المديرية 
الشيخ محمد علي الطياري ورئيس فرع المؤتمر بالمديرية محمد محمد زليل وأعضاء قيادة 
الفرع وقيادة الهيئة التنفيذية لمؤتمر المديرية القى وكيل المحافظة نائب رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة االستاذ حمود حزام شمالن كلمة نقل في مستهلها تحيات قيادة فرع المؤتمر 
بالمحافظة والهيئتين التنفيذية والتنظيمية.. مشيرًا الى االهمية التي دعت الى عقد هذا 
اللقاء التنظيمي لقيادة المؤتمر بالمديرية وقيادة الهيئة التنفيذية بهدف السير بمهام عمل 
المرحلة وفي مقدمتها اقرار خطة الفعاليات واالنشطة التنظيمية للمؤتمر للعام ٢٠١٧م 
والخاصة بمؤتمر المديرية على مستوى الجماعات والمراكز التنظيمية وتكوينات الفرع وفقًا 

لتوجيهات فخامة االخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام..
مشيدًا بالتفاعل التنظيمي والجماهيري لقياديي وكوادر المؤتمر في مديرية جبل المحويت 
والدائرة ٢٣٥ وصمودهم امام التحديات وعواصف المؤامرة التي تستهدف الوطن والمؤتمر.. 
داعيًا إلى المزيد من البذل والعمل والحرص على التحلي بالصبر وصدق األقوال واالفعال والمواقف 
وان يكونوا خير قدوة لآلخرين من اجل إثبات أنفسهم ومكانتهم في الساحة والحفاظ على ثقة 

الناس بهم، مستشعرين همومهم ومعاناتهم، حريصين على خدمتهم ومساندتهم..
وكرس االجتماع لمناقشة الخطة التنظيمية لتكوينات المؤتمر بالمديرية والمشاكل 
والصعوبات التي قد تواجه مهام تنفيذ مجمل االنشطة والفعاليات التنظيمية والجماهيرية 

والسياسية للمؤتمر بالمديرية وكيفية التغلب عليها..

المحويت- سعد علي الحفاشي

ات التنظيمية من أجل مزيد من الصمود  تحت شعار «اللقاء
والتحدي في مواجهة العدوان وتفعيل األنشطة التنظيمية 
والجماهيرية لفروع وتكوينات المؤتمر»، دشن فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية الطويلة محافظة المحويت تنفيذ 
ات التنظيمية لتكوينات المؤتمر  خطة النشاطات والفعاليات واللقاء
بالمديرية للعام الجاري ٢٠١٧م عقد -الثالثاء- لقاء تنظيمي مؤتمري 
كبير ضم قيادات العمل التنظيمي والهيئات التنفيذية والمحلية 
ورؤساء وقياديي المراكز والجماعات التنظيمية واعضاء اللجنة الدائمة 
ات واالجتماعات واالنشطة  بالمديرية تم فيه تدشين مهام اللقاء
التنظيمية والجماهيرية والسياسية لتكوينات وهيئات المؤتمر 

بالمديرية للعام الجاري..
وفــي اللقاء الــذي حضره عضو قيادة الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
بالمحافظة الدكتور عبدالملك حسن مزارق ونائب رئيس دائرة الشباب 
لقيت عدد من الكلمات 

ُ
والطالب للمؤتمر بالمحافظة محمد العلفي أ

من قبل وكيل محافظة المحويت نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
االستاذ حمود حزام شمالن ورئيس فرع المؤتمر بمديرية الطويلة 
االستاذ شوقي احمد الصالحي وامين عام المجلس المحلي بالمديرية 
نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشيخ مجاهد النصيري، اشارت 
جميعها الى الهمية الوطنية والتنظيمية التي تستوجب اعادة تفعيل 
ات التنظيمية والجماهيرية لمختلف الفروع  دور االجتماعات واللقاء
والتكوينات التنظيمية من اجل تعزيز دور التالحم واالصطفاف 

التنظيمي والجماهيري العضاء وكوادر وانصار المؤتمر على مستوى 
الجماعات والمراكز التنظيمية والفروع والتكوينات القاعدية والفرعية 
في ظل هذه الظروف والتحديات الكبيرة التي تواجهها بالدنا والمؤتمر 
الشعبي العام..مثمنين العضاء ومنتسبي المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية الطويلة والدائرة ٢٤١ عامة مواقفهم الوطنية العظيمة 
والشجاعة وبذلهم السخي لما يخدم الوطن ويعزز من قدرات التماسك 
والصمود ضد العدوان واعاصير النقمة التي تستهدف النيل من المؤتمر 

وقياداته وكوادره حيث سجل ابناء هذه المديرية اروع مواقف الوفاء 
والبذل في كل المواقف والمهمات وجسدوا صورة رائعة في الوطنية 

الصادقة والوالء التنظيمي الخالص..
مؤكدين ان اعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي في كل مناطق اليمن 
مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بالعمل الفاعل لتعزيز تماسك 
الجبهة الداخلية في كل المناطق والقرى والعزل والمديريات الفشال 

مخططات العدوان الهادفة الى تدمير الوطن وتمزيق وحدته.

مؤتمر وتحالف ذمار  استنفار  للدفاع عن الوطن وتعزيز الجبهة الداخلية

تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ عارف عوض الزوكا بشأن الشروع بترجمة خطط وبرامج األنشطة التنظيمية لعام ٢٠١٧م في سياق تفعيل العمل التنظيمي وتعزيز االرتباط بجماهير 
الشعب اليمني العظيم في هذه المرحلة التاريخية التي يواجه فيها عدوانًا همجيًا فاجرًا وحصارًا جائرًا واقتتاًال داخليًا، أوجبت على المؤتمر أن يفعل نشاطه السياسي والتنظيمي في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية وتوجيه كل الجهود لمواجهة 

العدوان والدفاع عن الثوابت الوطنية لشعبنا.


