
ذمار-حسين الخلقي

حيا األستاذ حسين علي حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضو اللجنة العامة 
رئيس الدائرة التربوية، صمود أبناء محافظة ذمار الذي يأتي ضمن صمود شعبنا اليمني 
العظيم، وأكد حرص المؤتمر الشعبي العام على تعزيز الجبهة الوطنية للدفاع عن 
الوطن والتصدي للعدوان الذي تشنه 17 دولة بتمويل سعودي اماراتي تحت حجج 
كاذبة التمت للحقيقة بصلة، وفي االجتماع الذي حضره الشيخ علي محمد المقدشي 
عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الحكم المحلي نقل الشيخ حسين حازب تحيات األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا لقيادة المؤتمر الشعبي العام 
والتحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة ذمار والجامعة وذلك خالل االجتماع التنظيمي 
-الخميس- المنعقد برئاسة األستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

العام بمحافظة ذمار عضو اللجنة الدائمة.. 
من جانبه تحدث الشيخ علي محمد المقدشي عن أهمية تفعيل العمل التنظيمي 
ات واالجتماعات التنظيمية  لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وأهمية عقد اللقاء
على مستوى المديريات والدوائر والمراكز والجماعات التنظيمية ، وتوعية الجماهير 
واطالعها على المستجدات أواًل بأول والتصدي لإلشاعات واألكاذيب وخصوصًا الهادفة 

لشق الصف الوطني لخدمة العدوان..
وكان االجتماع قد حيا صمود شعبنا اليمني العظيم وانتصارات القوات المسلحة واألمن 
واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليمنية ، وثمن كلمة الزعيم المناضل علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق ، رئيس المؤتمر الشعبي العام- التي القاها 
مؤخرًا في اللقاء التشاوري لقيادة المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي 

يوم الثالثاء 2-5-2015م.
وقد خرج االجتماع بعدد من القرارات الهادفة الى تفعيل العمل التنظيمي..

حضر االجتماع األستاذ حسين أحمدالصوفي رئيس التحالف الوطني الديمقراطي 
بمحافظة ذمار، واألستاذ محمد علي سعد السنباني القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر 
بجامعة ذمار، والدكتور نصر محمد الحجيلي نائب رئيس جامعة ذمار عضو اللجنة 
الدائمة، والدكتور أحمد محمد يفاعه رئيس مجلس تنسيق نقابات أعضاء هيئة 
التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية ، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس 
ومساعديهم بجامعة ذمار عضو اللجنة الدائمة، والدكتور محمد ضيف الله مستشار 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والشيخ أحمد حسين العزيزي رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية الحداء الدائرة 201 عضو اللجنة الدائمة، واألستاذ عبدالقادر عبدالله الصوفي 

عضو اللجنة الدائمة.

صرح مصدر مسؤول بمكتب رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ان الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام- تلقى رسالة من 
االخ الشيخ سلطان سعيد البركاني االمين العام 
المساعد للمؤتمر رئيس اللجنة المجتمعية 

لتحقيق السالم بمحافظة تعز،فيما يلي نصها:

االخ العزيز الرئيس السابق المشير علي عبدالله 
صالح- 

رئيس المؤتمر الشعبي العام- حياكم الله
تحية تقدير....

أبعث هذا اليكم من مصر الكنانة مصحوبًا بالدعوات والتمنيات لليمن 
االرض واإلنسان ولشخصكم الكريم.

واني من خالله اذكركم بمكانة تعز لديك وحقها عليك وهي اليوم تذوق 
االمرين وتعاني أسوأ المعاناة ولسنا طائفيين وال مناطقيين حينما نقول ذلك 
نا لهذه المحافظة كما هو انتماؤنا لليمن يفرض علينا النهوض  ولكن انتماء

بواجباتنا تجاه محافظتنا كما هو تجاه اليمن اجمع 
وانتم تدركون الحالة التي هي عليها ووصول القتل 
والخراب والدمار الى معظم مديريات المحافظة اما 
المدينة فحّدث عنها وال حرج وقد صارت اطالاًل او 

غابة وحوش آدميين سّمها ما تشاء.
وإن���ي اب��ع��ث اليكم ه��ذه ال��رس��ال��ة حيث اع��م��ل انا 
وعدد من رجال المحافظة ووجهاؤها من خالل لجنة 
مجتمعية لتحقيق السالم بالمحافظة يبدأ بفتح 
المعابر وتبادل االسرى ودخول االغاثات االنسانية 
والبضائع والسلع ويسهل تنقالت المواطنين من 
المدينة واليها، واني ألتعشم ان يكون للمؤتمر الشعبي 
العام ولرئيسه علي عبدالله صالح دور كبير في تحقيق هذا الهدف وتمثيله 
على ارض الواقع واني ألتمنى ان يعلن هذا الموقف صراحة خالل الساعات 
القادمة الن لتعز عليك حقًا ومن حق ابنائها ان ينعموا بالحياة واالمن 
واالستقرار والسكينة وان تساهم بإزالة معاناتهم التي بلغت حدًا ال يطاق .

اني اخاطبك اليوم كصديق واخاطبكم كرجل عمل معك لسنوات وادعوك 
بصفتي امينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي العام الحزب الذي له بتعز 

المكانة الكبيرة حتى اآلن وان تعالت بعض االصوات النشاز 
واناشدك بصفتي رئيسًا للجنة المجتمعية لتحقيق السالم 
بمحافظة تعز واني التمنى ان يعلم ابناء تعز واليمن والعالم 
اجمع موقفًا مؤيدًا من المؤتمر الشعبي العام ورئيسه 
بالموافقه على المبادرة التي تبنتها اللجنة، موقفًا معلنًا 
عبر وسائل اعالم المؤتمر ال يقبل الجدل وال المساومة الن 
المؤتمر هو من تعززت ثقافة الناس به وثبت بما ال يدع 
مجال للشك انه صمام امان اليمن والملجأ والحصن الحصين 
لليمنيين بعد ان فشلت كل القوى والمشاريع االخرى في 
تقديم بديل افضل بل على العكس من ذلك وصار حال 
اليمنيين معهم الى ما يصدق عليهم قوله تعالى) وإن 
يستغيثو يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب 

وساءت مرتفقًا(.
واني اناشدك اعالن موافقة المؤتمر الشعبي العام على مبادرة اللجنة 
المجتمعية والوعد بدعم عمل اللجنة وانجاح مهامها والتعاون معها بما 
يحقق السالم والطمأنينة البناء محافظة تعز، ونسأل الله ان يحقق ذلك 

لليمن واليمنيين اجمع.

وعليه فقد اكد المصدر ان قيادة المؤتمر الشعبي العام 
وانطالقًا من موقفها الدائم والثابت والمعلن والمتمثل 
في التأكيد على ان الحوار بين كافة المكونات السياسية 
هو الخيار الوحيد والحتمي لمعالجة اوجه كافة التباين 
واالختالفات بما يضمن وقف نزيف الدم اليمني اليمني 
ويحفظ االرواح ويصون الممتلكات العامة والخاصة في 

عموم ربوع الوطن.
ومن هذا المنطلق فإن قيادة المؤتمر الشعبي تؤيد 
وتبارك اي جهود في سبيل تحقيق ذلك الهدف بما في 
ذلك جهود اللجنة المجتمعية لتحقيق السالم والمنعقدة 
بذل في سبيل ذلك سواء 

ُ
في القاهرة، وك��ذا اي جهود ت

فيما يتعلق بمحافظة تعز او غيرها من المحافظات في 
الجمهورية حتى يتمكن كافة ابناء الشعب اليمني من حشد 
طاقاتهم وامكاناتهم لمواجهة العدوان البربري والهمجي الذي استهدف 

كل مقومات الحياة وكل ابناء الوطن الشرفاء.
ووفق الله الجميع لما فيه خير وأمن واستقرار اليمن.

االثنين 1 مايو 2017م

مؤتمريو الطفة والمالجم بالبيضاء يطالبون  بمصالحة وطنية شاملة

التنظيمية 6االثنين:  العدد:  
)1857(
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مؤتمريو باجل يؤكدون التالحم 
والصمود في مواجهة العدوان

الحديدة - محمد شنيني 

نظمت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام 
بالدائرتين »192، 193« وكلية التربية 
بمديرية باجل بمحافظة الحديدة لقاء تنظيميًا 
موسعًا لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 

بالمديرية.
وفي اللقاء القى رئيس فرع المؤتمر بجامعة 
الحديدة الدكتور عبده هديش كلمة فرعي 
المؤتمر بالمحافظة والجامعة نقل في مستهلها 
تحيات رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الحاج 
عبدالجليل ثابت وق��ي��ادات المؤتمر بفرعي 
المحافظة والجامعة معبرا عن الفخر واالعتزاز 
بالمؤتمر الشعبي بقيادة الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام مشيرًا الى أهمية اللقاء التنظيمي 
بباجل الذي يأتي بتنوع متسق لتشكيل نسيج 
تنظيمي يؤكد خصوصية وتميز المؤتمر بمنهج 
وفكر الوسطية واالعتدال وانه حزب الشعب 
نشأ م��ن عمق الشعب اليمني فمثل الشعب 
وعبر عن تطلعاته في السالم والتنمية الوحدة 

والديمقراطية والصمود بوجه العدوان.
وأك��د الدكتور هديش اهمية دع��م جهود 

السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ 
اللواء حسن احمد الهيج.. داعيًا في الوقت ذاته 
المؤتمريين والمؤتمريات الى المزيد من التالحم 

والصبر وااللتحام مع جماهير الشعب.
وف��ي اللقاء التنظيمي ال��ذي حضره اعضاء 
اللجنة الدائمة الشيخ م��روان مزرية والشيخ 
محمد شالع والشيخ حسن ذيابي ورئيسا فرعي 
الدائرتين 192 محمد الشرفي و193 محمد 
قضام وقيادات المؤتمر بالدائرتين والكلية القى 
نائب رئيس فر الدائرة 192 احمد اآلنسي كلمة 
أكد فيها اصطفاف وتالحم وثبات المؤتمريين 
والمؤتمريات وأن ه��ذا اللقاء يأتي في إطار 
تفعيل النشاط التنظيمي وتأكيدًا على الصمود 
والثبات وتجسيد مبدأ التالحم ورص الصفوف 
في مواجهة العدوان الغاشم.. وفي اللقاء جددت 
ها للوطن وللزعيم/  الجماهير المؤتمرية والء
علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي 
العام)حفظه الله( الذي أثبت للعالم أجمع أن 
المؤتمر هو الحزب الجماهيري والذي يرفض 
الوصاية والتبعية والخضوع ألي جهة كانت 
،مؤكدين استعدادهم للتضحية من أجل الوطن 
بكل ما يملكون ونشر ثقافة الحزب المبنية على 
التسامح والتآخي بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

المؤتمر يؤيد ويبارك جهود اللجنة المجتمعية لتحقيق السالم بتعز برئاسة البركاني

البيضاء- محمد المشخر -
عقدت قيادة ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بمديريتي الطفة والمالجم في محافظة البيضاء 
وقيادتا الهيئة التنفيذية واإلدارية والتنظيمية 
بالمديريتين اجتماعًا تنظيميًا الستعراض 
ات واالجتماعات  خطة النشاط التنظيمي للقاء
لمديرية  لمؤتمر با لتنظيمية لتكوينات ا ا
والترتيبات الالزمة لعقد االجتماع التنظيمي 
الموسع لقيادات وتكوينات المؤتمر وقياديي 
المراكز التنظيمية بالمديريتين وتحت شعار 
ات التنظيمية من اجل مزيد من الصمود  "اللقاء
والتحدي في مواجهة العدوان وتفعيل األنشطة 
التنظيمية والجماهيرية لفروع وتكوينات 

المؤتمر«.
وُبدئت فعاليات االجتماع الموسع ب��آٍي من 
الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور/ 
محمد عبدالولي السماوي رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة رحب فيها بالحاضرين، ونقل لهم 
تحيات وتمنيات الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام- وال���ذي جسد م��ث��ااًل لليمني 
األصيل ولكل قيم المؤتمر بتنازله عن السلطة 
طواعية حفاظًا على دم��اء ابناء شعبنا اليمني 
ما توجد في دولة من دول 

َّ
العظيم في سابقة قل

الجوار والعالم الثالث ككل. .مؤكدًا وقوف كل 
المؤتمريين مع الجيش واللجان الشعبية في 
التصدي للعدوان والدفاع عن سيادة الوطن، 
مجددًا العهد والوفاء لله ثم للوطن وللقائد الرمز 
المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح.. وحيا 
السماوي صمود كوادر وقواعد وأنصار المؤتمر 
وثباتهم في وجه كل المؤامرات التي استهدفت 
الوطن والمؤتمر وقيادته.. وطالب رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة البيضاء، المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية بتقديم 
المساعدة العاجلة البناء شعبنا الذين وصلوا إلى 
حد المجاعة ج��راء العدوان والحصار، مجددًا 

العهد والوفاء وال��والء لله ثم الوطن والمؤتمر 
والزعيم القائد المؤسس علي عبدالله صالح- 
رئيس الجمهورية األس��ب��ق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وترحم على أرواح الشهداء األبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم ودمائهم الزكية للدفاع عن الوطن 
وكرامة وحرية كل يمني حر وشريف، متمنيًا 

الشفاء العاجل للجرحى.
وف���ي االج��ت��م��اع ال���ذي ح��ض��ره رئ��ي��س ف��رع 
المؤتمر بمديرية الطفة صالح الحدي استعرض 
رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر رئيس فرع 
ال��م��ؤت��م��ر ب��م��دي��ري��ة ال��م��الج��م ال��ش��ي��خ محمد 
عبدالقوي الملجمي والشيخ علي عبدالولي 
الهياشي مدير مديرية الطفة خطط فروع 
المؤتمر المستقبلية بالمديريتين خالل العام 
الجاري ، وأك��د االجتماع على اهمية المرحلة 
ال��راه��ن��ة ووج���وب تفاعل واص��ط��ف��اف أعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام لمواجهة تحديات 
العدوان الغاشم والذود عن الوطن الغالي من 
العدوان الغازي والتصدي الذنابه من العمالء 
والمأجورين الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم 
للشيطان.. وحث االجتماع على ضرورة بتفعيل 

العمل التنظيمي وتنفيذ الفعاليات واألنشطة 
والبرامج التنظيمية وفقًا للموجهات العامة 
وخطة العمل التنظيمي للعام 2017م سواء 
على مستوى فرع المحافظة او على مستوى 
ف��روع المؤتمر بالدوائر والمديريات ومنها 

مديريتا الطفة والمالجم.
وثمن االجتماع ألعضاء ومنتسبي المؤتمر 
بمديريتي الطفة والمالجم مواقفهم الوطنية 
العظيمة والشجاعة وبذلهم السخي لما يخدم 
الوطن ويعزز من ق��درات التماسك والصمود 
ضد العدوان، مؤكدًا على أهمية استمرار الحشد 
الشعبي من اج��ل االصطفاف الوطني الشامل 
لمواجهة العدوان السعودي الغاشم، وترجمة 
حملة التصالح والتسامح التي دعا اليها المؤتمر 

الشعبي العام.
وخرج االجتماع بعدد من التوصيات والقرارات 
التي تخدم تنشيط العمل التنظيمي وتفعيل 
عمل كل مكونات المؤتمر مديريتي الطفة 
والمالجم وكذلك كل ما من شأنه دعم صمود 
المواطنين في وجه العدوان البغيض ودعم 
الجيش واللجان الشعبية بكل الوسائل المتاحة.

ذمار - عبدالباري عبدالرزاق
نظم فرعا المؤتمر الشعبي العام بالدائرتين »201-200«، 
بمديرية الحدا -األرب��ع��اء- لقاء تنظيميًا موسعًا لقيادة وأعضاء 
وكوادر المؤتمر واحزاب التحالف الوطني، برئاسة األستاذ حسن 
محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة ، ومعه عصام 
الهروجي عضو قيادة فرع المحافظة، والشيخ احمد العزيزي رئيس 
فرع المؤتمر بالدائرة 201، والشيخ علي النصيري رئيس احزاب 
التحالف بالمديرية ، ونعمان ضروة نائب رئيس فرع الدائرة 200 
، واحمد األشبط امين عام المجلس المحلي بالمديرية ، وقيادة 

فرعي المؤتمر بالدائرتين.
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالسالم الجمهوري، نقل األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا عبر اتصال هاتفي تحيات 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- إلى المشاركين في اللقاء وكافة كوادر 

واعضاء وانصار المؤتمر واحزاب التحالف بمديرية الحدا .
وثمن الزوكا صمود وثبات قبائل الحدا في وجه العدوان الغاشم 

ووقوفهم التاريخي في صف الثورة والجمهورية والوحده ، مؤكدًا 
ان ابناء المؤتمر في الحدا ومحافظة ذم��ار وعموم محافظات 
الجمهورية ، هم الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات 
التي تستهدف ارضنا وطننا وسيادتة واستقالله ووحدته وأمنه 

واستقراره.
وحث األمين العام للمؤتمر قيادة واعضاء المؤتمر بمديرية الحدا 
على مواصلة الصمود في وجه العدوان الغاشم ، ونبذ االره��اب 

والتطرف ،وتعزيز أواصر التالحم والتسامح بين ابناء المديرية .
من جانبة القى األستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر 
اقون  بالمحافظة كلمة أكد فيها ان أبناء مديرية الحدا دائمًا هم السبَّ
عندما تستدعيهم المواقف الوطنية ، وهم االوائل وفي مقدمة 
الصفوف للدفاع عن الوطن الذي يتعرض لعدوان غاشم ، تحالف 

فيه اكثر من 17 دولة بما فيها إسرائيل والبيت االبيض .
وأشار عبدالرزاق إلى ان اللقاء يأتي تنفيذًا للخطة التنظيمية 
التي سبق توزيعها على فروع المؤتمر بالمديريات للعام 2017 
م، مشددًا على السير وفقًا لهذه الخطة وتفعيل العمل التنظيمي 

ومواصلة الصمود والتصدي لمؤامرات العدوان التي تستهدف 
مديرية الحدا والوطن بشكل عام . 

إلى ذلك رحب الشيخ احمد العزيزي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 
201 ، بالحاضرين جميعًا، مؤكدًا ان قيادة وأعضاء وانصار المؤتمر 
والتحالف بالحدا سيظلون أوفياء للوطن وللمؤتمر وزعيمه المناضل 

علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق .
وحيا العزيزي المواقف البطولية التي يقدمها ابناء القوات المسلحة 
واألمن واللجان الشعبية في جبهات البطولة والشرف ، مترحمًا على 

اروح الشهداء األبرار، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل .
من جانبه أشار الشيخ علي صالح النصيري رئيس احزاب التحالف 
بالمديرية إلى المواقف الوطنية والرصيد النضالي والتنموي الذي 
قدمه المؤتمر لشعبه ووطنه ، داعيًا في الوقت نفسه الى مضاعفة 
العمل التنظيمي خالل هذه المرحلة الحرجه وفي ظل العدوان 

السعودي األرعن الذي قتل أطفالنا ودمر وطننا ومكتسباته .
تخلل اللقاء العديد من الكلمات والقصائد الشعرية التي عبرت في 

مجملها على أهمية توحيد الصفوف ومواجهة العدوان .
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الزوكا يثّمن صمود وثبات قبائل الحدا في وجه العدوان الغاشم

مؤتمر وتحالف ذمار والجامعة يثمنون مضامين خطاب الزعيم

المحويت- سعد الحفاشي

استعرض االجتماع التنظيمي المشترك لقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة المحويت وقيادتي الهيئة التنفيذية والمحلية للمؤتمر بالمحافظة 
ات واالجتماعات التنظيمية  ورؤساء الفروع بالمديريات -السبت- مخرجات اللقاء
للفروع والتكوينات بالمديريات والمراكز والجماعات التنظيمية المنفذة خالل 
ات  الفترة الماضية من العام الجاري 2017م في اطار خطة النشاط التنظيمي للقاء
واالجتماعات التنظيمية والجماهيرية لفروع وتكوينات المؤتمر بالمحافظة 
والمديريات للعام الجاري والتي انعقدت لفروع وتكوينات المؤتمر" وشملت 

مختلف الفروع والتكوينات المؤتمرية بالمحافظة والمديريات.
وفي اللقاء الذي حضره رؤساء الهيئات التنفيذية وامناء عموم المجالس المحلية 
بالمديريات أشار الشيخ محمد ابو علي رئيس الفرع الى الواجبات والمسئوليات الوطنية 
والتنظيمية المناطة باألخوة أعضاء وعضوات المؤتمر بمختلف تكويناتهم القاعدية 
والفرعية والذين يجدون أنفسهم اآلن على بوابة مرحلة تاريخية مهمة وخطيرة تجاه 
مواجهة تحديات العدوان الخارجي وتحديات التآمر الداخلي لفئات العمالء والخونة 

الذين باعوا انفسهم وبالدهم للشيطان وتجردوا من القيم الوطنية واالخالقية.
من جهتهما استعرض االخوان الدكتور علي احمد الزيكم امين عام المجلس المحلي 
رئيس الهيئة االستشارية للمؤتمر بالمحافظة واالستاذ حمود حزام شمالن نائب 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة مجمل المهام والنشاطات التنظيمية والجماهيرية 
التي تم تنفيذها خالل دورة االجتماعات التنظيمية للفروع والتكوينات بالمحافظة 

للفترة الماضية وما اسفرت عنه من نتائج ومخرجات مهمة في مختلف المجاالت.

مؤتمر المحويت يستعرض مخرجات أنشطة فروعــــــه

 فرسان المؤتمر يشيدون باالنتصارات العظيمة على العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات 


