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9االثنين: 

إن التعصب األعمى ال يثمر إالّ الشر وإن محاوالت أية فئة متعصبة للقضاء على 
اآلخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عرب تاريخ اليمن كله..

الميثاق الوطني

استنفار مؤتمري لكســــــــــر صـلــف الـعــــدوان
في األمسيات الرمضانيــــــــــــــــــــــــــــــــة بالعاصمة والمحافظات

مؤتمـر الحديـدة: لن نسمح باالنجرار إلى الفتن
الحديدة - محمد شنيني

أقــام فــرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة -األربــعــاء- األمسية 
الرمضانية التي حضرها رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة، المحافظ 
حسن احمد الهيج ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الحاج عبدالجليل ثابت 
وجمع غفير من قيادات المؤتمر التنظيمية والبرلمانية والتنفيذية والثقافية 
واالكاديمية والعلمية واالجتماعية والجماهيرية والشبابية من مختلف مديريات 

ودوائر المحافظة.
وفــي األمسية التي دشــن بها فــرع المؤتمر بالمحافظة انطالق االمسيات 
الرمضانية لفروع المؤتمر بمديريات ودوائــر المحافظة القى رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة كلمة نقل بمستهلها تحيات الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألمين العام 
للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا الى اخوانهما قيادات واعضاء المؤتمر بالمحافظة.
وأكد رئيس تنفيذية مؤتمر المحافظة أن الحديدة شريان اليمن النابض وال 
يمكن السماح بانجرارها الى الفتن وانها البد ان تبقى محافظة السالم واالمن 
واالستقرار وان المؤتمر الشعبي العام شريك أمين للسلطة المحلية في الحفاظ 

على االمن واالستقرار. 
وعبر المحافظ الهيج عن فخره واعتزازه بالمؤتمر، مشيدًا بدوره الوطني 
والريادي منذ نشأته، ولم ولن يكون اال حزب الشعب المعبر عن ارادته وتطلعاته 

في الوحدة والتنمية والديمقراطية والحرية والسيادة الوطنية.
كما تحدث رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة الحديدة االستاذ 

الدكتور عبده يحيى هديش الى االمسية قائًال: إن هذا هو النسيج المتنوع 
لمكونات المؤتمر والذي يعطي المؤتمر الديمومة واالستمرار في كافة المراحل 
ومختلف الظروف ليبقى المؤتمر المتفرد عن بقية االحزاب بخصوصيته كحزب 

الوسطية واالعتدال حزب الوطن والشعب وحزب السالم وحزب الصمود.
واشار الدكتور هديش الى ان أعضاء المؤتمر يتحلون بالمسؤولية واالنضباط 
واالنتماء والوالء والصمود والثبات، وان حزبًا هذا شأنه وفكره ونهجه وقادته 
ه  ه او امالء التبعية عليه او اغراء واعضاؤة التستطيع أي قوة اجتثاثه او اقصاء

باألموال المدنسة والقصور المشيدة.
كما القى نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة االستاذ عبدالرحمن 
احمد خرجين كلمة الفرع اكد فيها أن جيًال جديدًا يتخلق في رحم المؤتمر الشعبي 
العام قادمًا بفكر الميثاق الوطني المتوهج وتوجهات القائد المؤسس الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
واننا نقرأ على مالمح هذا الجيل انطالقه صوب آفاق المستقبل الواعدة باالبداع 
والتطوير لتكوينات المؤتمر في مختلف المستويات تجسيدًا لتطلعات يتفاعل 
تكاملها ونضوجها في حركة االنتساب المزدهرة في زمن يصهر معادن البشر 
فيعيد للمبادئ اصالتها وللحياة قيمتها فتبتسم في وجوه الرجال والنساء والشباب 
والفتيات وقد اختاروا االنتماء للمؤتمر الشعبي العام بمحض ارادتهم الحرة تعبيرًا 
عن قناعتهم بأنه الحزب االجدر على استيعاب طموحات الجماهير وتطلعاتهم.
وفي كلمة العلماء اكد فضيلة الشيخ العالمة درويش سليمان الوافي ان هذه 
االمسية تعد شدًا لألزر وتمتين لحمة النسيج االجتماعي وبالتالي تعزيز الصمود 

والتماسك.

مؤتمر ذمار يدشن األمسيات الرمضانية 

مؤتمر مغرب عنس يؤكد مواصلة الصمود في وجه العدوانعباد: ذمار قدمت أكثر من «٢٠٠٠» شهيد دفاعًا عن الوطن
قدمت محافظة ذمار أكثر من ٢١٧٠ شهيدًا من كافة 
مديريات المحافظة.. هذا ماكشفه محافظ ذمــار رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام األستاذ حمود 
محمد عباد خالل حضوره تدشين األمسيات الرمضانية 
لفرع المؤتمر بالمحافظة وفرع الجامعة والتحالف الوطني 
الديمقراطي األربعاء.  وقال عباد: نجتمع اليوم بقيادات 
مؤتمرية مناضلة شامخة تدل هذه األمسية الرمضانية على 
حيوية المؤتمر الشعبي العام.. واشــاد المحافظ بالهيئة 
التنفيذية للمؤتمر واعضاء المجالس المحلية ودورهم في 
الصمود و القيام بالمهام المنوطة بهم وكسر هدف تحالف 

العدوان السعودي الذي يسعى لهدم الدولة، 
وقال عباد: ها هي الدولة قائمة بفضل هؤالء الرجال، مؤكدًا 
أن محافظة ذمار عصية على العدوان وستظل في طليعة 

المحافظات تصديًا للعدوان 
وأشــاد محافظ ذمــار بمنهج الوسطية واإلعتدال الذي 

ينهجه المؤتمر الشعبي العام وبمضامين الميثاق الوطني.
وكانت األمسية قد افتتحت بكلمة رئيس فرع المؤتمر 
ــرزاق نقل من  بالمحافظة األســتــاذ حسن محمد عــبــدال
خاللها تحيات وتهاني الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألمين 
العام األستاذ عارف عوض الزوكا للحاضرين بمناسبة شهر 

رمضان المبارك..
وقال عبدالرزاق: أمامنا عدو اليريد أن نبقى على األرض، 
وهذا يفرض علينا الدفاع عن الوطن وعن أنفسنا بتعزيز 
وحدتنا الوطنية وااللتزام بالدستور والقانون وتنفيذ كافة 

بنود االتفاق السياسي..

وأستعرض رئيس فرع المؤتمر ماتم تنفيذه خالل برنامج 
ات التنظيمية الموسعة في دوائر ومديريات محافظة  اللقاء
ذمار، كان أبرزها اللقاء التنظيمي الحاشد في مديرية عتمة 

التي حضره أكثر من ٣٠٠٠ مشارك.
من جانبه استعرض نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
األستاذ محمد أحمد العلواني برنامج األمسيات الرمضانية التي 
ستتم في مديريات ودوائر محافظة ذمار وتستمر حتى ١٨ 
رمضان. مشيدًا بتفاعل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي 

العام مع الفعاليات التنظيمية.
كلمة أحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي ألقاها األخ 
ات التنظيمية  األستاذ حسين أحمد الصوفي أشاد فيها باللقاء

للمؤتمر الشعبي العام والتحالف. 
وقال الصوفي: نعتز بتحالفنا مع المؤتمر الشعبي العام 

بزعامة الرئيس األسبق علي عبدالله صالح. 
كلمة قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار القاها 
االستاذ حسين علي الخلقي عضو قيادة الفرع اشاد فيها 
بصمود شعبنا اليمني العظيم في وجه العدوان وبانتصارات 
ابطال القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين 

من أبناء القبائل اليمنية.
وثمن الخلقي الدور الكبير لقواعد المؤتمر الشعبي العام 
في افشال مؤامرة الربيع العبري ٢٠١١م ودورهم في كسر 

أهداف تحالف العدوان السعودي..
وقــال عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة ذمــار: يتصدر 
المؤتمريون الجبهة الوطنية للدفاع عن الوطن انطالقًا من 
النظام الداخلي للمؤتمر الذي جعل الدفاع عن الوطن واجبًا 

مقدسًا على كل مؤتمري ومؤتمرية.

عبدالباري عبدالرزاق
دشن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار والجامعة ، األمسيات الرمضانية 

من الدائرة ١٩٩ بمديرية مغرب عنس.
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالسالم الجمهوري القى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة حسن 
عبدالرزاق كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر واالستاذ عارف الزوكا االمين العام ، للمشاركين في اللقاء بمناسبة شهر 
رمضان المبارك ، مؤكدًا على حشد الجهود والطاقات لمواصلة الثبات ومواجهة العدوان 
ورفد الجبهات بالمقاتلين ، وتفعيل العمل التنظيمي.  وأشاد بالمواقف الوطنية ألبناء 
مديرية مغرب عنس في مختلف المراحل النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية 
والوحدة ومواجهة العدوان الغاشم . وقال عبدالرزاق: ان اللقاء بهذه الهامات الوطنية 
بالدائرة ١٩٩ يجسد الروح المعنوية المتعاظمة تجاه المؤتمر الحزب الرائد وزعيمه 
المناضل ، ويؤكد أن مغرب عنس مديرية الصمود والتصدي لكل المؤامرات التي 

تستهدف وطننا وحزبنا وقياداته الوطنية. 

من جانبة قال االستاذ حسين الصوفي رئيس احزاب التحالف بالمحافظة في كلمته: نشعر 
بالفخر عندما نتحدث عن مديرية مغرب عنس ، رمز الصمود والفداء والوطنية والمخزون 
الهائل من الرجال الذين سالت دماؤهم في جبهات البطولة والشرف . وأشار الصوفي إلى 
ان العودة للميثاق الوطني والتعريف والتوعية بمضامينه هو تأكيد لما يجب أن يكون 
عليه الحال اليوم ،خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وظروف صعبة .

كما القى الدكتور مجاهد الخطري رئيس فرع المؤتمر بالدائرة كلمة رحب في 
بدايتها بالمشاركين في اللقاء ، مؤكدًا ان قيادة واعضاء وكوادر المؤتمر بالدائرة ١٩٩ 
يقفون صفًا واحدًا في مواجهة العدوان وتنفيذ خطة عمل فرع المؤتمر بالمحافظة 
للعام الحالي على مستوى مختلف المراكز التنظيمية بالدائرة.. وثمن الخطري الجهود 
الجبارة والمواقف الوطنية المشرفة التي يقدمها المؤتمر الشعبي العام وقياداته 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر- وكوادر 
وأعضاء المؤتمر بالدائرة١٩٩وكافة مديريات محافظة ذمار والجمهورية .. بدوره 
القى الشيخ عبدالسالم البحري عضو اللجنة الدائمة كلمة إرشادية استعرض فيها 
المراحل النضالية للمؤتمر وما قدمه من تضحيات ومنجزات عظيمة لوطننا وشعبنا 
الصابر والصامد في وجة العدوان . وأكد ان الوحدة اليمنية جاءت وفقا الستحقاقات 
شرعية وأسس دستورية وفترة انتقالية وافق عليها الجميع وبموجبها ارتفع علم 
الجمهورية اليمنية ، وال يحق ألي كان أن يلغيها ، محذرًا من المؤامرات والمخططات 

التي تهدف الى تشطير وتمزيق الوطن وتفكيكه.
الى ذلك أكد عبدالولي العفيري القائم بأعمال االمين العام للمجلس المحلي بالمديرية 
في كلمته ان أبناء مغرب عنس يقفون على أرض صلبة وبعزيمة قوية للدفاع عن 
الثوابت الوطنية والتمسك بمبادئ الميثاق الوطني في توحيد الصفوف ومواجهة 

العدوان الغاشم .
الى ذلك أكد محمد الجرموزي في كلمته التي القاها عن القيادات الوسطية على أهمية 
تعزيز التالحم الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والثبات في وجه 
العدوان ، واالنطالق نحو العمل التنظيمي الميداني وتنشيط عملية التواصل بين 

التكوينات المؤتمرية المختلفة .

مؤتمريات الحديدة: سنثأر لدماء ضحايا مسجد الرئاسة وقصف سوق الهنود
استنكرت االمسية الرمضانية 
التي اقامها -السبت- القطاع 
النسائي بفرع المؤتمر الشعبي 
العام بالدائرة ١٦٠ - مديرية 
الــحــوك - محافظة الحديدة، 
عـــدم الــكــشــف عــن الــجــنــاة في 
ــمــة قــصــف مــســجــد دار  جــري
الــرئــاســة الــتــي ارتكبتها قوى 
 ٣) الشر واالرهاب والظالم في الـ

يونيو) من العام ٢٠١١م..
وفي كلمتها بالمناسبة قالت 

االستاذة فاطمة الشريف نائبة رئيس القطاع النسائي للمؤتمر بالدائرة: إن هذه 
الجريمة البشعة استهدفت حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
وقتئذ وكبار رجاالت الدولة والحكومة الذين كانوا يؤدون صالة الجمعة واصيب على 
اثرها الزعيم الصالح بإصابات بالغة كادت أن تودي بحياته لوال عناية الله وحفظه.

وجددت نائبة رئيسة القطاع النسائي وقوف مؤتمريات الدائرة الى جانب اخوانهن 
المؤتمريين بالدائرة والمحافظة وكل الوطن في وجه العدوان الذي تتعرض له 

 بوقف العدوان ورفع الحصار.
ً
بالدنا.. مطالبة

وألمحت الشريف الى ان مؤتمريات الدائرة ما زلن قلوبًا دامية لما أصاب حارتي 

ســوق الــهــنــود والصديقية فــي ٢١ 
سبتمبر ٢٠١٦م جراء جريمة قصف 
مجلس العزاء التي اقدم عليها طيران 
العدوان وراح ضحيتها العشرات من 
الشهداء والجرحى وهدمت العديد من 

المنازل.
مشيرة الــى أن من بين الحاضرات 
باألمسية عــددًا من امهات وزوجــات 
وبنات واخــوات شهداء ومصابي هذه 
المجزرة، وان جراح أي اسرة هي جراح 
لكل اسرة في الحديدة او في غيرها في 

كل ارجاء الوطن، هو مصاب كل اليمن واليمنيين.
وطالبت االمسية بسرعة تسليم رواتب الموظفين واالهتمام بالخدمات واولها 
الكهرباء والمياه، واالصطفاف لمواجهة وباء الكوليرا، معبرة عن الشكر والتقدير 
للجهود التي يبذلها محافظة المحافظة اللواء حسن احمد الهيج ورئيس مؤتمر 

المحافظة الحاج عبدالجليل ثابت سواء في الجوانب التنظيمية او الخدمية.
هذا وقد قدمت الشاعرة جمعة ادريــس قصيدة بالمناسبة نالت استحسان 
الحاضرات باألمسية التي تعالى هتافها (بالروح بالدم نفديك يا يمن.. نفديك يا 

صنعاء... نفديك يا عدن).

مؤتمريو مديرية شعوب يجددون الصمود والتحدي لمواجهة العدوان واإلرهاب
أقام فرعا المؤتمر الشعبي العام في الدائرتين «٣ و١٨» بمديرية شعوب بأمانة العاصمة 

صنعاء األمسية الرمضانية السنوية لقيادة واعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام.
وفي األمسية أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - حسين حازب- أن مديرية شعوب 
هي الرئة الشرقية والشمالية ألمانة العاصمة التي نستظل في ظلها بعد ظل الله سبحانه وتعالى..

وأشار الي أن العاصمة تستوعب كل ابناء الوطن من جميع محافظات الجمهورية.. ولم يشعر 
أحد فيها بالغربة وال بالوحشة وهم من المحافظات األخرى.. والتستطيع أي محافظة أومدينة 

من مدن الجمهورية اليمنية أن تضاهيها بالوحدة والتوحد وفي استيعاب الناس جميعًا.
واشــار حازب إلى أنه قبل ست سنوات من هذه اللحظة قام األخــوة المسلمون في التجمع 
اليمني لإلصالح ومن خلفهم بالتآمر بذلك االعتداء على سلطات الدولة وعلى رئيس الجمهورية 
المشير - علي عبدالله صالح ،والذي أصيب في تلك الحادثة رؤساء المؤسسات الدستورية الثالث 
ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى في 
جريمة غير مسبوقة.. جريمة يندى لها جبين التاريخ، أرادوا من خاللها تدمير البلد وتدمير كل 
جميل في الوطن، ورغم هذا لطف الله بالجميع وعاش علي عبدالله صالح، وخسرنا الكثير من 
األحباب في تلك الجريمة بمن فيهم عزيز اليمن الشهيد عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس 

الشورى، الذي كان أحد ضحايا تلك الجريمة.
وأوضح حازب أن أعداء الوطن لم يقفوا عند هذا الحد عندما علموا أن الرئيس علي عبدالله 
صالح مازال حيًا، وأن المؤتمر الشعبي العام مازال موجودًا، بل استمروا في تآمرهم ومؤامراتهم 
وصوًال إلى االعتداء السافر من قبل دول العدوان بقيادة السعودية منذ (٨٠٠) يوم إلى يومنا هذا.
مرت (٨٠٠) يوم وشعبنا اليمني تحت القصف الغادر وعنجهية العدوان السافر، ولكن 
بصمودكم وثباتكم هزمتم العدوان، وها أنتم في السنة الثالثة وفي هذه المديرية شعوب التي 
تحتضن الدائرتين الثالثة والثامنة عشرة وفي هذة القاعة التي تحتضن الحشد الجماهيري الكبير 

جئتم لتقولوا للجميع نحن هنا صامدون وسنقف في مواجهة العدوان.
ونبه حازب أنه يوجد حقيقة ميثاقية تخاطب غير المؤتمريين ومن ليسوا في المؤتمر وجميع 
الناس.. مفادها ان الشعب اليمني لم يصنع حضارته ولم يتقدم ولم يزدهر اإل في ظل األمن 
والسالم، ولن يتحقق األمن والسالم اإل في ظل وحدة األرض والشعب والحكم، ولن يتحقق له ذلك 
اإل في ظل الشراكة الحقيقية وهذا ماعرفه المؤتمر الشعبي العام وقيادته بزعامة علي عبدالله 
صالح منذ عام ١٩٨٢م، عرف انه ال تقدم إال بأمن، وال أمن إال بوحدة وحققها الرئيس صالح، 
وعرف انه ال تتحقق الوحدة إال بالشراكة وشارك الناس من خالل البرلمان والمجالس المحلية..، 
والشواهد التاريخية كثيرة عن هذة الشراكة وخير شاهد في عام ٢٠١٠م في استضافة اليمن 
خليجي ٢٠ وكان شهادة دولية وعربية واضحة للمؤتمر الشعبي العام ولعلي عبدالله صالح 

ولليمن انها في قمة العطاء وفي قمة الخير وكان العالم على وشك اليأس اموال وبقوة استثمارتها 
إلى اليمن، لكن اعداء الشعب اليمني الذي يتآمرون علية منذ (٦٠) عامًا أصروا إال أن ينفذوا 

عدوانهم، لكن بصبركم وصمودكم لن ينجحوا.
من جانبة أشار رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة الثامنة عشرة - حمود محمد النقيب، 
إلى ان الحقائق تكشف للجميع بما ال يدع مجاًال للشك أن مخطط ومنفذ جريمة مسجد النهدين 
بدار الرئاسة هو نفس المخطط الذي يرتكب الجرائم األرهابية بطيران تحالف العدوان السعودي، 

هو نفسه في عام ٢٠١١' ٢٠١٥ '٢٠١٦ ' ٢٠١٧م.
وقال النقيب :- " نحن اليوم احتشدنا لنؤكد للعالم أجمع عدالة قضيتنا ومشروعية الصمود 
والمواجهة ألعتى عــدوان عرفه التاريخ اليمني عبر العصور " وان هذا االحتشاد الشعبي 

الكبير يؤكد للعالم وسطية واعتدال نهج ومنهج المؤتمر الشعبي العام الذي هو صمام أمان 
الوطن المتمسك بثوابته الوطنية وابرز تلك الثوابت الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة 
والديمقراطية كخيار ال يمكن التنازل أو التراجع عنه مهما بلغت التحديات. ولفت النقيب الى أن 
االشهر االخيرة شهدت اندفاعًا غير مسبوق لطلب االتساب إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام 
وهبت المئات تلو المئات لالنتساب إلى صفوف المؤتمر عن قناعة راسخة بمبادئه ووسطيه 
وسماحته النابعة من روح ديننا اإلسالمي الحنيف، وبذلك استحق ثقة الجماهير اليمنية عن 

جدارة واقتدار كخيار وطني..
وأشاد الدكتور محمد نجاد رئيس المؤتمر الشعبي العام بالدائرة الـ٣، بالحشد المؤتمري 
في األمسية وقال: ان قيادات واعضاء المؤتمر سيظلون اوفياء للثوابت الوطنية والتنظيمية 
والميثاق الوطني والمؤتمر الشعبي العام وسيظلون اوفياء للزعيم علي عبدالله صالح الذي شيد 
منجزات اليمن ودافع عن وحدتها وسيادته من كل التآمرات والعدوان، واننا على العهد ماضون.
«٣ و ١٨»، التي حضرها كًال من رئيس  وفي األمسية الرمضانية السنوية لمؤتمر الدائرتين الـ
فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء المهندس جمال عبدالخالق الخوالني ،عضو 
اللجنة الدائمة، واألمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء االستاذ أمين جمعان عضو 
اللجنة الدائمة، ورئيس الكتلة البرلمانية بأمانة العاصمة عبدة مهدي العدلة، وعضو األمانة 
العامة مجاهد اليتيم، وعضوي مجلس النواب عبدالرحمن معزب، عزام صالح، وعضو مجلس 
الشورى عبدالوهاب الدرة، ورئيس دائرة الشباب بفرع مؤتمر األمانة حميد السدعي، ورئيس 
اول فرع لمؤتمر العاصمة صنعاء مطهر تقي عضو اللجنة الدائمة، ومدير عام مديرية شعوب 
مهدي عرهب، واألمين العام عبدالله الحضرمي، عامر رفيق - نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بالدائرة الثامنة عشرة بأمانة العاصمة صنعاء عضو اللجنة الدائمة.. وعدد من وكالء أمانة 

العاصمة صنعاء والسلطة المحلية وقيادات وكوادر وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام.


