
وعلينا جميعًا إنصافهم، وأدعو كل المسئولين ادعو االخوة في 
الحكومة الى سرعة ايجاد معالجات لرواتب الموظفين الذين طال 

انتظارهم للمرتبات..
وحــول بعض الشائعات قال الزوكا :في هذا اللقاء المتميز ال 
استطيع ان نمر مرور الكرام وأنا اشاهد من ينفث السموم وينفث 
االشاعات في اوساط المواطنين غير مكترث او غير واٍع بأن ابناء 
الشعب اليمني يعرفون الغث من السمين، هناك من االشاعات 
المغرضة التي يبثها البعض على هامة وطنية وقامة وطنية َبَنْت 
هذا الوطن وعملت من اجله وهو العميد احمد علي عبدالله صالح 
فما اريد توضيحه في هذا االمر ان العميد احمد علي عبدالله صالح 
ته  ايضًا مثل والده ال يحتاج مني او من غيري ان نشهد له بكفاء
ونزاهته وأخالقه وتواضعه ووطنيته فكفوا عن اكاذيبكم كفوا 
عن سلوككم فأحمد علي في قلوب المواطنين الذين يحبونه، في 
قلوب شعبنا اليمني الذي يعرف حقيقة من هو احمد علي عبدالله 
صالح.. احمد علي عبدالله صالح بنى الحرس الجمهوري بنى القوات 
الخاصة وقوات مكافحة االرهاب،وسيظل احمد علي عبدالله صالح 
صامدًا شامخًا ال يبيع واليشتري في وطنه في قيمه وفي اخالقه 

فهو جزء من هذا الوطن وسيظل جزءًا من هذا الشعب.
ه على مزيد  وحث االمين العام قيادات مؤتمر المحويت وأعضاء
من العمل التنظيمي، وقــال:االخــوة قيادات و اعضاء المؤتمر 
الشعبي العام ادعوكم الى مزيد من العمل التنظيمي، ادعو كم 
الى مزيد من رص الصفوف والعمل الميداني بتوجيهات رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بالنزول للمواطنين بالنزول للجماهير 
وافتحوا باب االنتساب لهذا الحزب الكبير.. المواطنون يريدون 
االنتساب الى المؤتمر الشعبي العام ألنهم يعرفون ان المؤتمر 
الشعبي العام صمام االمان ألنهم يعرفون ان تنظيم المؤتمر 
الشعبي الــعــام تنظيم الــمــنــجــزات، تنظيم الــوطــن، تنظيم 
ديمقراطي، تنظيم الوسطية واالعتدال، تنظيم السالم، تنظيم 
الوحدة، واجدها فرصة مناسبة ألدعو الشعب اليمني الى التالحم 
للدفاع عن وحدة الـ٢٢ من مايو هذه الوحدة العظيمة التي ينبغي 

ان نصونها في حدقات اعيننا ونقف ضد المتربصين بها.
واختتم الزوكا كلمته بالترحم على الشهداء الذين دافعوا عن 

هذا الوطن الباسل .

وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحويت محمد ابو علي 
القى كلمة رحب فيها باألمين العام وقيادات المؤتمر الحاضرة 
في اللقاء ،مشيدًا بقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحويت 
التنظيمية والتنفيذية والمحلية والشباب والتربويين والوجهاء 
والمشائخ والمثقفين والقيادات النسوية الذين تحملوا عناء السفر 

لحضور اللقاء من مختلف المديريات.
وقال ابو علي : لقد اثبت المؤتمر الشعبي العام وعبر مسيرته 
النضالية انه صمام امان للوطن بوسطيته واعتداله من خالل دليله 
الفكري الميثاق الوطني،فالمؤتمر يحتضن كل ابناء الوطن الشرفاء 
والنبالء والعظماء والوطنيين واألحرار الذين ال تهزهم العواصف 
،وال ينهارون امام التحديات الصعبة التي واجهتها اليمن عبر 

كافة المراحل .
وأضاف رئيس فرع المؤتمر بالمحويت:لقد اثبت المؤتمر وبما 
ه لتراب الوطن الطاهر بقيادة  ال يدع مجاًال للشك وطنيته ووفاء
إبن اليمن البار الوحدوي الجسور الغيور على ابناء امته المشير 

الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- ،وتجلت عظمة هذا الرجل في التضحية 
بالغالي والنفيس ،والكرسي والسلطة، وكل ذلك من اجل حقن 
كل قطرة دم، ونقاوة سريرة هذا الرجل تجلت ايضًا في قيمه 

وقيادته ونظرته التي فطره الله عليها .
وتابع ابو علي : مهما وصفنا قائدنا وزعيمنا المشير علي عبدالله 
صالح فلن نستطيع ان نعطيه حقه الن مقامه جليل وعظيم 
ومنجزاته يشهد لها العدو قبل الصديق، إال ان نافخي الكير 
وأوالد مؤامرة الربيع العربي التي غزت بعض البلدان ومنها بالدنا 
قد أتت بالتدمير الشامل لكل مقدرات الوطن من خالل النخر في 
جسد الوطن الغالي، وتالها تأييد واستجالب العدوان الغاشم على 
بالدنا بقيادة السعودية وتحالفها القبيح واستهدافهم لإلنسان 
واألرض والحجر والشجر ليس لشيء وإنما محاولة لتمزيق اليمن 
الى اشالء، لكنهم ال يعلمون ان الشعب اليمني اصل العرب ومهد 

حضارته العربية االصيلة .
وقال القيادي المؤتمري ابو علي :هاهم المتحالفون اليوم وكل 
يوم يتلقون الصفعة تلو االخرى من قبل جيشنا الباسل ،واللجان 
الشعبية، والمتطوعين من ابناء القبائل ألننا على حق وهم على 

باطل،وألننا ندافع عن بالدنا وهم ينفذون المؤامرات .
وأضاف: اننا من هنا نؤكد اننا جنود مجندون للدفاع عن سيادة 
الوطن ووحدته واستقالله ونجدد العهد والوفاء والوالء لقائدنا 
وزعيمنا المشير علي عبدالله صالح ونقول له :نحن معك في خندق 
الدفاع عن الوطن ومقدراته وسالمة اراضيه والى جانبك ضد كل 
من تسول له النفس حتى آخر قطرة من دمائنا . وعبر رئيس فرع 
المؤتمر بالمحويت عن شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك 
في اإلعداد لهذا اللقاء، مختتمًا كلمته بالقول: الرحمة والخلود 
لشهدائنا االبرار ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحى، وستبقى اليمن 
حرة عزيزة موحدة ما حيينا ومادامت الدماء تجري في عروقنا.. 
بالروح بالدم نفديك يا يمن نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن.. 

تحيا الجمهورية اليمنية .
وقد القيت في اللقاء قصيدتان شعريتان االولى للشاعر بدر 
الحكمي والثانية للشاعر الشيخ حسين الشطبي نالتا استحسان 

الجميع .

شباب الوحدة.. هم حماة الثورة وبناة الحاضر.. 
وقوة اِّـستقبل
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7االثنين: 

الزوكــــا: عليـنـــــــا التـــــالحــــم للدفـــــاع عـــــــــن وطننا والحفاظ على وحدته من المتربصين
ترأس اللقاء الموسع لقيــــــــــــــــــــــــادات المؤتمر بالمحويت

ال يستطيع أحد أن يجحد منجزات الزعيم صالح ونجله أحمد لوطننا وشعبنا
 َمْن يرفض العمل بالدستور والقوانين يخدم العدوان نفتخر بانتمائنا للمؤتمر ونعتز بميثاقه الوطني وتجسيده على الواقع

أبو علي: 

المؤتمر أثبت وفاءه 
لتراب وطنه وانتصاره 

لكرامة شعبه

مؤتمر بيت الفقيه: 
سنظل على العهد والوفاء للوطن

محمد شنيني 
نظمت فروع المؤتمر الشعبي العام في الدوائر 
«١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤» بمديرية بيت الفقيه 
بمحافظة الحديدة لقاء تنظيمنيًا موسعًا وعبر 
رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة الدكتور عبده 
هديش في مستهل كلمته عن االغتباط الشديد 
باالحتشاد الالفت لقيادات و كوادر المؤتمر بمديرية 
ـــذي يجسد عظمة هــذه المديرية  الــزرانــيــق وال
العمالقة بفرسانها االوفــيــاء مــن المؤتمريين 

والمؤتمريات.
واشار هديش الى أن قيادة المؤتمر الشعبي العام 
وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
يتابعون باهتمام بالغ هذه الفعاليات التي تؤكد 
الثقة والتالحم بين مختلف التكوينات واالطــر 

القيادية والقاعدية بحزب المؤتمر.

وأكد هديش أن قيادات المؤتمر في المحافظة 
يثقون كل الثقة ان المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
لن يكون اال على ذات العهد وفيا لمبادئه وقيمه 
الوطنية وعلى ذات العهد وحدة والتحامًا وصمودًا 

بوجه كل التحديات وأولها مواجهة العدوان.
وتخلل اللقاء عدد من الكلمات لقيادات وقطاعات 
المؤتمر وهيئاته ومكاتبه التنفيذية والمجلس 

المحلي والعلماء والشباب والنساء.
وتحدثت كلمات اللقاء عن اهمية اللقاء التنظيمي 
الــذي يأتي في ظــروف مهمة والتي تتطلب رص 

الصفوف لمواجهة كافة التحديات.
واكــــدت الــكــلــمــات عــلــى الــثــبــات واالصــطــفــاف 
واللحمة المؤتمرية، مجددين العهد لله وثم 
الوطن والمؤتمر ورئيس المؤتمر بأن يكونوا عند 
مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية التي ال 

ينبغي التفريط فيها.

األمين العام يلتقي قيادات المؤتمر 
التنظيمية والتنفيذية بالمحويت

التقى األمــيــن الــعــام للمؤتمر الشعبي 
العام االستاذ عارف عوض الزوكا -االثنين 
الماضي- ومعه االستاذ خالد الديني عضو 
اللجنة العامة عضو المجلس السياسي 
االعلى،واألستاذ ناصر باجيل نائب رئيس 
ــنــواب ،وأعــضــاء اللجنة العامة  مجلس ال
احمد النويرة، وقاسم الكسادي ،ومحمد 
االمير وعضوا الهيئة الــوزاريــة للمؤتمر 
اللواء علي بن علي القيسي وزيــر االدارة 
المحلية ،واألستاذ جليدان محمود جليدان 
وزيـــر االتــصــاالت وتقنية المعلومات، 
والدكتور عبدالله ابوحورية نائب مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية ،واألستاذ طه 
الهمداني عضو االمانة العامة رئيس دائرة 
المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر، وزيد 
ابو علي عضو مجلس النواب -بالقيادات 
التنظيمية والتنفيذية للمؤتمر الشعبي 

العام بمحافظة المحويت بمقر الفرع .
وفي اللقاء عبر األمين العام عن شكره 
وتقديره لكل قيادات المؤتمر التنظيمية 
والتنفيذية على انجاح اللقاء التنظيمي 
الموسع ،وعلى النشاط التنظيمي المتميز 
لمؤتمر المحويت ،مــؤكــدًا ان مؤتمريي 
المحويت دائــمــًا السباقون لــلــوقــوف مع 
الــوطــن والمؤتمر وقــيــادتــه فــي مختلف 
المراحل وخاصة منذ ازمة العام ٢٠١١م 

وحتى اليوم .
ووجه الزوكا قيادات المؤتمر بالمحويت 
الى تحويل نجاح هذا اللقاء الى شعلة نشاط 
تنظيمي على مستوى فــروع المديريات 
والدوائر تنفيذًا لخطة العمل التنظيمي 
ولتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- واستغالل شهر رمضان 
المبارك في اقامة االمسيات الرمضانية 
التنظيمية وتوعية كوادر وأعضاء وأنصار 
المؤتمر وكــل ابناء المحويت بمضامين 
ــي ،وتــنــشــيــط عملية  ــوطــن ــمــيــثــاق ال ال
االستقطاب التنظيمي في اوساط الناس .

ودعا االمين العام قيادات المؤتمر وكل 
الــقــوى السياسية وكــافــة ابــنــاء المحويت 
الــى الــوقــوف الــى جانب السلطة المحلية 
ودعمها لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها 

وفقًا للدستور والقانون.
مــن جــانــبــه اكـــد رئــيــس فـــرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة المحويت الشيخ 
محمد ابو علي، ان مؤتمريي المحويت كانوا 
ومايزالون وسيظلون جنودًا اوفياء للوطن 
وللمؤتمر ولقيادته ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- وسينفذون 

المهام التنظيمية بكل اخالص وتفاٍن.

مؤتمر وصابين يهنىء الزعيم بعيد الوحدة 
ويشيد بتضحيات األبطال في الجبهات

ذمار - عبدالباري عبدالرزاق
عقد -االثنين الماضي- اللقاء  التنظيمي الموسع 
لقيادات المؤتمر الشعبي العام بفروع الدوائر 
(٢١٠ - ٢١١ -٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤) في 
مديريتي وصابين العالي والسافل بمحافظة ذمار، 
برئاسة االستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع 

المؤتمر بالمحافظة.
وأكــد اللقاء على أهمية وحــدة الصف والتالحم 
الوطني ومواصلة الصمود في مواجهة العدوان 
والدفاع عن الوطن والتمسك بالثوابت الوطنية 
والنظام والقانون ،  وعدم االلتفات لالستفزازات 

التي تخدم تحالف العدوان.
وهنأ اللقاء الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
وكافة ابناء شعبنا اليمني بمناسبة حلول العيد الـ٢٧ 
إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي مثلت اعظم 
انجاز حققه اليمنيون في تاريخهم المعاصر ،محذرًا 

من المؤامرات والمخططات التي تتعرض لها بالدنا 
اليوم والتي  تستهدف تقسيم وتجزئة اليمن .

ودعا اللقاء الى ضــرورة مواصلة تفعيل وتنفيذ 
االنشطة والفعاليات التنظيمية في مختلف المراكز 
التنظيمية بفروع الدوائر بالمديريتين ،  وااللتزام 
ـــواردة من فرع  بكافة التعليمات والتوصيات ال

المؤتمر بالمحافظة واالمانة العامة .
وأكد اللقاء تجديد قيادة وأعضاء وكوادر المؤتمر 
بوصابين العهد والوفاء للوطن والمؤتمر والزعيم 
علي عبدالله صالح والسير على نهج الوسطية 
واالعــتــدال التي جسدها الميثاق الوطني فكرًا 

ومنهجًا.
وأشاد اللقاء بالتضحيات العظيمة التي يقدمها 
أبطال الجيش واالمن واللجان الشعبية والمتطوعون 
من أبناء القبائل في جبهات العزة والبطولة ،مترحمًا 
على أرواح الشهداء االبرار ، ومتمنيًا للجرحى الشفاء 

العاجل .

مؤتمريو قيفة يؤكدون على نشر الفكر الميثاقي 
واالصطفاف لمواجهة العدوان الغاشم

البيضاء - محمد صالح المشخر
عــقــدت قــيــادة وقــواعــد وأنــصــار فـــروع المؤتمر الشعبي العام 
بمديريات قيفة الثالث القريشية وولدربيع والشرية آل غنيم 
بمحافظة البيضاء االجتماع التنظيمي الموسع الذي ترأسه الدكتور 
محمد عبدالولي السماوي رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة لتدشين 
برنامج العمل التنظيمي للعام الجاري ٢٠١٧م.. وفي مستهل اللقاء 
وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح الشهداء األبرار من أعضاء 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وفي مقدمتهم رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة األسبق الشهيد اللواء محمد ناصر العامري ورجال الجيش 

واألمن واللجان الشعبية في ميادين العزة والصمود والبطولة.
وفــي كلمته االفتتاحية نقل في مستهلها رئيس فــرع المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظة الدكتور محمد عبدالولي السماوي تحيات 
باني نهضة اليمن الحديث ومحقق وحدته الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ 
عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وأعضاء األمانة العامة 
واللجنة العامة ، إلى المشاركين في اللقاء الموسع، مؤكدًا أن مواقفهم 

الوطنية مبعث فخر لكل مؤتمري في ربوع الوطن الجريح .
وحــث  رئيس فرع مؤتمر محافظة البيضاء الجميع  على أهمية 
تفعيل العمل التنظيمي في مناطق قيفة الثالث القريشية والشرية 
ات  آل غنيم وولدربيع من خــالل تفعيل دور االجتماعات واللقاء
والنشاطات الجماهيرية والتنظيمية للتكوينات الفرعية والقاعدية 
وفقًا للنظام الداخلي ولوائح العمل وموجهات خطة النشاط التنظيمية 
الصادرة عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. منوهًا إلى ضرورة 
فتح مقرات الفروع ومزاولة العمل التنظيمي واستقبال اعضائه 
والتواصل المستمر علي كافة المستويات ومنح كوادرنا من الشباب 
المؤهل المجال لتنشيط مساحة اكبر من العمل التنظيمي وسنرى 

مزيدًا من اإلبــداع والتميز وتوحيد الخطاب السياسي والتنظيمي 
ألعضاء المؤتمر الشعبي العام وخاصة في مواجهة العدوان والتحديات 
الداخلية والخارجية وفتح قنوات االتصال والتواصل بين أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وعلى كافة المستويات التنظيمية من خالل تفاعل 
جميع تكوينات المؤتمر لمواجهة كل المؤامرات والتحديات، وان 
يكون المؤتمريون على اصطفاف واحد في هذه المرحلة المهمة جدًا. 
وخالل االجتماع ألقى مدير عام مديرية القريشية  الشيخ محمد احمد 
جرعون ومدير عام مديرية الشرية أحمد حسين السيقل رئيسا الهيئة 
التنفيذية بالمديريتين كلمتين أكدا فيهما الوقوف والثبات ضد العدوان 
ومرتزقته وعمالئه، مشيدين بالمواقف البطولية ألبناء مديريات قيفة 
القريشية والشرية وولدربيع في وجه العدوان ومرتزقته وأدواتــه 
اإلرهابية الساعية الى محاولة زعزعة أمن المحافظة واستقرارها والسلم 
االجتماعي.. داعيين الى ضرورة تحصين الشباب وتوعيتهم من الفكر 

الضال فكر اإلرهاب والتطرف الممول من قوى العدوان.
فيما القى صالح محمد الحطام وعبدربة سالم المجنحي رئيسا فرعي 
المؤتمر بمديرية  القريشية والشرية وعلي سعيد الكهالي عضو قيادة 
فرع مديرية ولدربيع كلمات استعرضت خطة النشاط التنظيمي لهذا 
ات  العام وبرنامجها التنفيذي من خالل النزول الميداني وعقد اللقاء
واالجتماعات التنظيمية مع قيادة وقواعد وأنصار ورؤساء وقياديي 
المراكز والجماعات التنظيمية وأعضاء اللجنة الدائمة في فروع 

المؤتمر الشعبي العام بمديريات القريشية والشرية وولدربيع.. 
حضر االجتماع ، مدير عام مديرية ولدربيع محمد احمد العيدروس 
والقيادي الدكتور جمال احمد العبد نائب مدير عام مستشفي رداع 
المركزي ، وقيادة المجلس المحلي والتنفيذي وقيادة المؤتمر والهيئة 
التنفيذية ومشائخ وأعيان وعقال وشباب القريشية والشرية آل غنيم 

وولدربيع في البيضاء..


