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10االثنين: 
فعاليات المؤتمر تتواصـــــــــــــــــــــــــــــل في عموم المحافظات

فرســان المؤتـمـر يعــــــــــــززون الصمود الوطني

تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ عارف عوض الزوكا بشأن الشروع بترجمة خطط  
وبرامــج األنشــطة التنظيمية لعام ٢٠١٧م في ســياق تفعيل العمل التنظيمــي وتعزيز االرتباط بجماهير الشــعب اليمني العظيم في 
هــذه المرحلــة التاريخية التي يواجه فيها عدوانًا همجيًا فاجرًا وحصارًا جائرًا واقتتاًال داخليًا، أوجبت على المؤتمر أن يفعل نشــاطه السياســي 

والتنظيمي والجماهيري في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية وتوجيه كل الجهود لمواجهة العدوان والدفاع عن الثوابت الوطنية لشعبنا.
الى التفاصيل:

في مهرجان جماهيري حاشد لمؤتمر جبل المحويت

قيادات المؤتمر: الشعب اليمني سيظل عصيًا على أعدائه
 المحويت - جالل السلطان

ات التنظيمية من اجل مزيد من الصمود  تحت شعار "اللقاء
والتحدي في مواجهة العدوان وتفعيل االنشطة التنظيمية 
والجماهيرية لفروع وتكوينات المؤتمر"، دشن فرع المؤتمر 
بمديرية جبل المحويت الدائرة ٢٣٥ مهام خطة العمل وبرنامج 
النشاط التنظيمي والجماهيري للمؤتمر بالمديرية للعام الميالدي 
٢٠١٧م بتنظيم مهرجان جماهيري كبير لقيادات وهيئات 

المؤتمر..
وفي المهرجان الذي ُبدئ بالسالم الجمهوري وترديد هتافات 
«بالروح بالدم نفديك يايمن نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن» 
القيت عــدد مــن الكلمات المهمة عــن قــيــادة فــرع المؤتمر 
بالمحافظة القاها االستاذ ثابت علي حرمل عضو قيادة الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة وكلمة عن الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر بالمديرية القاها الشيخ محمد علي الطياري مدير عام 
المديرية رئيس الهيئة التنفيذية وكلمة عن مشائخ ووجهاء 
المديرية القاها الشيخ مطهر حسين الشاحذي وكلمة قيادة 
فرع المؤتمر بالمديرية القاها االستاذ محمد محمد زليل رئيس 
الفرع وكلمة عن قطاع الشباب والطالب القاها الناشط فوزي 
النشري رئيس دائرة الشباب والطالب بفرع المؤتمر بالمديرية، 
نقلوا في مستهلها تحيات فخامة االخ المناضل علي عبدالله صالح 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام- لقياديي وكوادر واعضاء المؤتمر 

بمديرية المحويت وتقديره لهم على صمودهم واستبسالهم في 
كل مواقف النضال الوطني وحرصهم على ترسيخ دعائم االمن 

واالستقرار ومواجهة العدوان الغاشم..
مشيدين بالتفاعل الجماهيري والتنظيمي الكبير المجسد 
لصدق التفاعل وااللتزام التنظيمي لقيادات وكــوادر المؤتمر 

الشعبي العام بالمديرية.
واشــارت الكلمات الى ما يواجهه شعبنا العظيم من عدوان 
خارجي سافر ومــؤامــرات كبيرة من الخارج والداخل واهمية 

اصطفاف جماهير الشعب في مواجهتها.
مؤكدين اهمية استشعار حجم التحديات الراهنة التي تمر 
بها البالد والتي تستوجب تفاعل الجميع وفي صدارتهم اعضاء 
وكوادر المؤتمر في العمل على تصعيد قدرات الحشد الشعبي 
والوطني لمواجهة تحديات العدوان والبذل لخدمة ومساعدة 
الناس في محنتهم الراهنة، وعلى المؤتمريين ان اليستهينوا 
بدورهم في هذا الجانب النهم النخب الفاضلة التي تحظى بثقة 

الشعب..
ــرز موجهات العمل التنظيمي  كما استعرضت الكلمات اب
والسياسي التي تضمنتها خطة النشاط التنظيمي للمؤتمر 

بالمديرية للعام الجاري ٢٠١٧م.
وقد تخلل فعاليات المهرجان قصيدة شعرية رائعة لشاعر 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة االستاذ بدر الحكمي نالت 

استحسان وانبهار الحضور.

حجة - صادق شلي 

ترأس الشيخ يحيى علي موسي، 
القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر 
بمحافظة حجة، اجتماعًا موسعًا 

لقيادة فرع المؤتمر واحزاب التحالف بمحافظة حجة، جرى خالله 
استعراض الخطط والبرامج التنظيمية وتقييم المهرجانات 
التنظيمية والتي كان آخرها مهرجان مدينة حجة يوم األحد الماضي.
وأوصــى االجتماع بــضــرورة رفــد ودعــم جبهات القتال بالمال 
والسالح والــرجــال، وتعزيز الجبهة الوطنية بمزيد من التالحم 

والتعاون والتكاتف والتوحد بين 
كافة المكونات الوطنية الصامدة 

والثابتة ضد العدوان..
وطالب االجتماع مجلس النواب 
ــى  ــل ــاســي األع ــســي ــس ال ــل ــج ــم وال
وحكومة اإلنقاذ ببذل المزيد من الجهد إليصال ما يعانيه شعبنا 

جراء العدوان والحصار للعالم.
وثمن االجتماع البطوالت والمالحم العظيمة التي يسطرها ابطال 
الجيش واللجان في مختلف جبهات القتال ودحر العدوان ومرتزقته 

وعمالئه.

قيادة مؤتمر وتحالف حجة تدعو لرفد الجبهات بالمقاتلين

مؤتمريو الخبت وبني سعد يتعهدون بمزيد من الصمود في مواجهة العدوان

 المحويت - هشام النويرة

عقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمديرية الخبت الدائرة «٢٣٧» ومديرية 
بني سعد الدائرة «٢٣٨» المؤتمر الفرعي للمؤتمر الشعبي العام لقيادات وهيئات 
المؤتمر وقياديي المراكز والجماعات التنظيمية والمشائخ والوجهاء وقيادات 
السلطة المحلية واعضاء اللجنة الدائمة وقطاعي الشباب والمرأة وممثلين عن 

المنظمات الجماهيرية واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمديرية.
وأشــادت قيادات المؤتمر في اللقاء بالتفاعل الجماهيري المميز والحضور  
المهيب لكوادر ومنتسبي المؤتمر ومشائخ ووجهاء واعيان مديرية الخبت في 

المشاركة في المؤتمر الفرعي للمديريتين والذي يشكل انعقاده اهمية كبيرة 
في تفعيل قدرات الفروع والتكوينات الفرعية وتفعيل االنشطة التنظيمية 

والجماهيرية والسياسية للمؤتمر في المديريات والمراكز والدوائر.
مؤكدين للحاضرين ان مايواجهه شعبنا العظيم اليوم من عدوان خارجي سافر 
ومؤامرات كبيرة من الخارج والداخل ستتحطم وتضمحل وتفشل بفعل بسالة 
وصمود ابناء اليمن الشرفاء الن شعبنا عصي على اعدائه وقادر على مواجهة 
التحديات وتحمل كل الصعوبات مهما كان حجمها وابعادها وهذا ما أكدته 
االحداث على مر التاريخ الن اليمنيين رجال عزة وإباء ومؤهلون لخوض اعتى 

واشرس معارك القتال في مواجهة اعتى الجيوش في العالم.

في مهرجان جماهيري حاشد للمؤتمر وحلفائه

الصوفي: ذمار ستبقى 
محافظة الصمود والسالم

شهدت محافظة ذمــار مهرجانًا جماهيريًا 
حــاشــدًا نظمه المؤتمر والتحالف، بمشاركة 

واسعة من أبناء المحافظة، والقى األستاذ 
حسين الصوفي، رئيس أحــزاب التحالف 
كلمة في المهرجان، ثمن في مستهلها، 
انتصارات القوات المسلحة واألمن واللجان 

الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل ، محييًا 
صمود شعبنا ، مؤكدًا أهمية تعزيز الجبهة 
الوطنية للتصدي للعدوان ، وحيا حكمة 

وشــجــاعــة قــيــادة الــمــؤتــمــر وحلفائه 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح 
، وكذلك حكمة وشجاعة قيادة 

أنصار الله وحلفائهم.
وقال حسين الصوفي: إن ذمار 
ســتــظــل مــحــافــظــة الــصــمــود 
ــســالم وانــهــا ستفشل كل  وال

محاوالت العدوان لجرها الى مايريد من 
الصراع والقتل.. 

وأضاف: نقف اليوم تحية اجالل وتقدير لألكرم منا جميعًا 
شهداء الــوطــن.. مطالبًا بإيالء أســر الشهداء المزيد من 

الرعاية واالهتمام.
والقيت في المهرجان قصيدة شعرية معبرة للشاعر علي 
القعشمي رئيس جمعية الشعراء الشعبيين بالمحافظة نالت 

االستحسان.

مؤتمر جامعة ذمار يشيد بانتصارات الجيش 
واللجان ويرفض اإلقصاءات والتخوين

ذمار -حسين الخلقي

حيا فرع المؤتمر بجامعة ذمار صمود شعبنا اليمني العظيم  في وجه تحالف 
العدوان السعودي ، وثمن دعوة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق، رئيس المؤتمر- الى أهمية تعزيز وحدة الجبهة الوطنية للتصدي للعدوان 
، وثمن انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين في جبهات 

الصمود والبطولة والشرف والعزة والكرامة دفاعًا عن الوطن .
واشــاد بصمود منتسبي الجامعات اليمنية  وبــدورهــم  الكبير في افشال 
مخططات تحالف  العدوان السعودي الذي يسعى لتدمير البنية التحتية 
وخلق انقسامات وتباينات بين اعضاء هيئة التدريس لتعطيل سير العملية 

التعليمية.
وطالب  اللقاء التنظيمي- الذي انعقد األربعاء الماضي، بحضور األخ 
األستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمرالشعبي العام 
بمحافظة ذمار- بأن تظل جامعة ذمار كما هو العهد بها دومًا 
مستمرة في اداء رسالتها العلمية وعدم اغالق ابوابها أمام 

طلبة العلم.
كما طالب اللقاء بأهمية التقيد الصارم بالنظام 
والقانون وتعزيز الشراكة الوطنية في ادارة 

الدولة. 
ات، والقرارات  وعبر اللقاء عن رفضه لإلقصاء
التعسفية التي كان آخرها القرار التعسفي ضد 
عميد كلية التربية األستاذ الدكتور محمود مغلس 
وأن مثل هذه القرارات التخدم العملية التعليمية 
على اإلطالق، ومايؤسف له انها تعمل على تمزيق أواصر 
األخوة والزمالة.. والكارثة انها صدرت بموجب أوامر من 

خارج الجامعة!


