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4االثنين: 

مؤتمريو الدائرة «١٦٦» يؤكدون على 
ترجمة مضامين الميثاق الوطني

أقـــام فرع 
ـــمـــر  ـــمـــؤت ال
الـــشـــعـــبـــي 
الـــــــــعـــــــــام 
ــــرة  ــــدائ ــــال ب
 ١ ٦ ٦
ــِطــيــع 

ُ
بــالــق

- مــديــريــة 
ـــمـــراوعـــة  ال
فظة  محا  -

الحديدة- أمسية رمضانية.. وفي األمسية ألقى 
رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة الدكتور 
عبده هديش كلمة  فرع المؤتمر بالمحافظة 
حيا فيها الحاضرين واستعرض فيها مسيرة 
المؤتمر الشعبي ونهجه الميثاقي الذي ارساه 
وكرسه الزعيم الوحدوي المؤسس علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- الذي تحمل مسؤولية قيادة البلد 
في اوضاع مضطربة وملتهبة وقادها بحكمة 
ومــســؤولــيــة الــمــؤمــن حــتــى تحققت الــوحــدة 
والديمقراطية والتنمية في مختلف المجاالت..

وقــال هديش : ان المؤتمر بقيادة الزعيم 
الصالح اثبت للعالم اجمع انه حزب سياسي مدني 
يرفض العنف والتطرف ويؤمن بالوسطية 
واالعتدال والحوار، ويرفض التدخل في الشؤون 

الداخلية للبلد 
ويـــــقـــــف فــي 
وجه العدوان، 
رافضًا التبعية 
واالرتــــــهــــــان 
تجسيد للنص 
ـــمـــيـــثـــاقـــي:  ال
«الوالء الوطني 
مـــبـــدأ شــريــف 
ال ينسجم بأي 
حال من األحــول مع التبعية أيًا كان شكلها أو 

نوعها»..
لقيت فــي األمسية كلمات مــن رئيس 

ُ
كما أ

فرع الدائرة الشيخ عبدالقادر قاصرة ومسؤول 
الشباب والــطــالب بالفرع االســتــاذ علي يحيى 
حسين والشيخ علي محمد قاصرة، تطرقت الى  
جملة من الهموم والقضايا والتطلعات  بالدائرة 
والمديرية والمحافظة في مختلف الجوانب 
التنظيمية والخدمية والسياسية، واكــدت 
اصطفاف المؤتمريين والمؤتمريات بالدائرة 
في وجــه كل التحديات واولها الــعــدوان الذي 

تتعرض له اليمن..
هذا وقد القى االستاذ الشاعر مزيلي محمد 
مزيلي قصيدة بعنوان (تهامة الخير والمؤتمر) 

نالت استحسان الحاضرين..

في أمسية لفرع المؤتمر بمحافظة حجة

الزوكا ينتقد ازدواجية األمم المتحدة تجاه حصاري اليمن وقطر
 المؤتمر بقيادة الزعيم سيظل صمام أمان الوطن والشعب نثّمن عاليًا تضحيات وصمود أبناء محافظة حجة نطالب األمم المتحدة بعدم الكيل بمكيالين

حجة - صادق شلي  
وسط أجواء احتفالية مؤتمرية، وحماس وطني منقطع النظير، 
وحضور جماهيري غير مسبوق، أقام فرع المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه 
بمحافظة حجة أمسية رمضانية حاشدة، بحضور األستاذ عارف عوض 
الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والذي نقل في مستهل كلمته 
للحاضرين ولكل أعضاء وقواعد وقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي 
بمحافظة حجة تحيات وسالم القائد المؤسس رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح حفظه الله ورعاه..
وقال الزوكا :" حملنى الزعيم -حفظه الله- أمانة أن انقل تحياته وسالمة 
البناء محافظة حجة األبية فــردًا فــردًا"، مؤكدًا أن الزعيم كان وما يزال 
وسيظل الرقم الصعب وصاحب الفكر والرؤى الثاقبة والرجل االستثنائي، 
حيث تصدق كل مقوالته وتنبؤاته وتصب كلها في مصلحة الوطن، وما 
فرض العقوبات الظالمة عليه من األمم المتحدة إال لرفضه التفريط في 

الوطن والشعب.
وطالب الزوكا األمم المتحدة بعدم الكيل بمكيالين، وقال :" شعب أكثر من 
٢٧مليونًا يحاَصر وُيعتَدى عليه ألكثر من سنتين وال إدانة أو صوت يشجب أو 
يندد، بينما دويلة صغيرة يصيحون بأعلى صوتهم لحصارها يومين اثنين ".
وأشاد األمين العام بوفاء وثبات أبناء محافظة حجة الشرفاء مع الوطن 

والمؤتمر، واكــد أن المؤتمر الشعبي 
ــوطــن، وقـــال مخاطبًا  صــمــام امـــان ال
المشاركين في األمسية:" انتم صمام 
امان الوطن وبثباتكم وصمودكم تغلبنا 
على كل التحديات والمؤامرات".. مثمنًا 
تجربة ابــنــاء محافظة حجة وقيادة 
المؤتمر في احتواء جميع الفعاليات 
ــســيــاســيــة وتــجــنــيــب الــمــحــافــظــة  ال

الصراعات والفتن. 
وأشــار إلى ضــرورة التوحد والتالحم ومزيد من التماسك بين قيادات 
المؤتمر بالمحافظة وعدم اتخاذ قرارات فردية، وقال :" من ترك المؤتمر 
من أجل مال أو سالح ذهب غير مأسوف عليه "، مشيرًا إلى أن اإلقبال الكبير 
على االنتساب للمؤتمر في معظم محافظات الجمهورية ومحافظة حجة 
بالذات يدل داللة واضحة على أن المؤتمر صمام امان، واضاف الزوكا: "البعض 
قد يتضايق من بعض الممارسات ضد كوادرنا وقياداتنا، لكن ثقوا كل الثقة 

اننا معكم ولن نتخلى عن أي عضو أو قيادي مؤتمري ابدًا"، 
وجدد تأكيد الزعيم -حفظه الله- ان كل مؤتمري في كل قرية وسهل 
وواٍد يعتبر نفسه علي عبدالله صالح، ونحن على ثقة من ذلك فأنتم صمام 

امــان الــوطــن، ودعــا إلــى توحيد الجبهة 
الداخلية وعدم االنجرار وراء المهاترات 
اإلعالمية، وثمن عاليًا دور ابناء شعبنا 
اليمني العظيم في التصدي للعدوان، كما 
ثمن دور قواتنا المسلحة واألمن واللجان 
الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل، 
مشيدًا بالبطوالت التي يحققونها في 
الدفاع عن الوطن ضد العدوان، وترحم 
على أرواح الشهداء األبــرار، مؤكدًا "اننا 

سننتصر بإذن الله ".
وقد ألقى العميد حميد العبيدي وكيل محافظة حجة القائم بأعمال 
المحافظ رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة، كلمة رحب فيها 
باالمين العام للمؤتمر األستاذ عارف الزوكا واالخوة الوزراء وقيادات المؤتمر، 
مؤكدًا أن جميع ابناء المحافظة كانوا وسيظلون مدافعين عن الوطن ضد 
العدوان السعودي، ومع الشعب ومع المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي 
يتميز بالوسطية واالعتدال.. ناقًال لقيادة المؤتمر وللزعيم تحيات ابناء 

المحافظة جميعًا.
وألقى الشيخ يحيى علي موسى القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 

حجة كلمة رحب فيها باألمين العام والــوزراء وقيادات المؤتمر، مؤكدًا ان 
المؤتمر والمؤتمريين سيظلون اوفياء صامدين ثابتين في وجه العدوان.. 
مشيرًا الى أن المؤتمريين بالمحافظة يجسدون توجيهات قيادة المؤتمر 
والزعيم على أرض الواقع ففروعه بالمحافظة والمديريات كخلية النحل رغم 
كل الصعوبات، وقال:" ثقوا اننا سنظل كما عهدتمونا اوفياء صامدين ثابتين 
مع الله والوطن والثورة والجمهورية والوحدة والمؤتمر والقائد المؤسس 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- حفظه الله ورعــاه"، ونقل للجميع تحيات االخ الشيخ فهد مفتاح 
دهشوش رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عضواللجنة الدائمة.
وقد القيت في االمسية قصيدتان شعريتان للشاعر ماجد الحجاجي، 
والشاعر زيد الحاشي نالتا االستحسان.. حضر األمسية اللواء علي بن علي 
القيسي وزير االدارة المحلية، واللواء محمدعبدالله القوسي وزير الداخلية، 
والمهندس جليدان محمود جليدان وزير االتصاالت وتقنية المعلومات، 
واالستاذ محمد عبدالله الحرازي عضو مجلس الشورى، واالستاذ محمد علي 
الرويشان مدير مكتب الزعيم، والدكتور مجاهد اليتيم عضو األمانة العامة، 
واالخــوة وكالء محافظة حجة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادة 
السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات وقواعد وكوادر المؤتمر ومشائخ 

وعقال واعيان وشباب محافظة حجة.

شباب الحديدة: 

نفتخــر باالنتمــــاء للمؤتمـــر
حزب الشعب والواقف ضد العدوان

زكريا محمد شنيني بقش -القطاع الطالبي للمؤتمر 
بجامعة الحديدة - مستوى ثالث - قسم اإلعالم - 

كلية اآلداب:
" الوالء الوطني مبدأ شريف ال ينسجم بأي حال من 
األحــوال مع التبعية أيًا كان شكلها أو نوعها " هذا 
النص الميثاقي وحده يكفيني لالقتناع أن المؤتمر 
الشعبي العام هو حزب الشعب وهو األمــر المؤكد 
اليوم من خالل الموقف الوطني للمؤتمر الرافض 

للعدوان والتبعية واالرتهان 
واستطيع القول إن كل عضو في المؤتمر الشعبي 
العام هو الزعيم علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي 
العام بكل تكويناته واطــره التنظيمية وقياداته 
وكوادره، وهو ما يؤكده الواقع الذي يقف فيه الزعيم 
الصالح والمؤتمر الشعبي العام بكل تكويناته واطره 
التنظيمية وقياداته وكوادره بل كافة المؤتمريين 
والمؤتمريات باصطفاف تلقائي في وجه العدوان 
ورفضًا للتبعية واالرتهان وتعبيرًا حيًا عن الثبات 
المبدئي في موقف الزعيم الصالح وكل المؤتمريين 
والمؤتمريات الذين يترجمون اليوم عمليًا حقيقة 
حضور " الوالء الوطني مبدأ شريف ال ينسجم بأي حال 

من األحوال مع التبعية أيًا كان شكلها أو نوعها ".
يعمل لمصلحة الوطن والشعب

 محمد السكني -مديرية الحوك «الدائرة ١٦٤»
على مر السنوات الماضية راقبت عن كثب االحزاب 
اليمنية الموجودة على الساحة اليمنية والتي كان 
يتصدرها المؤتمر الشعبي العام في جميع المجاالت 
والنشاطات والفعاليات منذ ان كان في اعلى هرم 
السلطة الى حزب يمني عريق له قاعدته الشعبية 
حيث يحمل طابعًا سياسيًا وسطيًا عمليًا في الوقت 

الحاضر..
ــعــام بعدما  وجـــاء انــتــمــائــي للمؤتمر الشعبي ال
اعلنت قياداته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 

عن مسؤوليتهم نحو الشعب وتمسكهم بمبادئ 
الميثاق الوطني، وتسخيرهم الحزب لمصلحة الوطن 

والشعب.
لــذا أفتخر بوجودي فعًال وانتمائي رسميًا لهذا 

التنظيم الرائد.
حقق السالم والوحدة والتنمية

تامر عبدالله أحمد عزي األهدل -«الدائرة ١٦١» 
مديرية الميناء

انتمائي للمؤتمر الشعبي العام هو سر كل مؤتمري 
ينتمي لهذا الحزب العظيم، حيث ُيعتبر أكبر حزب 
في الجمهورية ويمثل الوسطية بين االحزاب ومحبًا 
لكل االحزاب المعارضة وال يسعى لالنتقام بل يدعو 
للحوار من اجل الوطن والمصلحة الوطنية وهو الذي 
حقق السالم والوحدة والتنمية، ووقف وصمد مع 
الشعب ضد العدوان، وهو الحزب الذي لديه الخبرات 

ات الوطنية المجربة ويتسع لكل ابناء الوطن  والكفاء
فهو يضم سياسيين واكاديميين وجامعيين وطالبًا 
وعلماء ومدنيين ونساء وشبابًا وعلى رأسهم رئيس 
الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الزعيم علي 
عبدالله صالح -حفظه الله ورعاه- مؤسسه ومثبت 
قواعده، ولهذا احببنا هذا التنظيم الرائد ونتمنى له 

مزيدًا من التقدم واالزدهار.
لم يفّرط في سيادة واستقالل الوطن

هالل محمد علي عالو -«الدائرة ١٦٢» مديرية 
الميناء

انتسبت الى المؤتمر الشعبي العام ألني وجدت أنه 
الحزب الوحيد الذي يدافع عن قضايا الوطن ولديه 
رؤية سياسية شاملة لمستقبل اليمن وتتلخص في 
الميثاق الوطني الذي يعد خالصة فكر الشعب اليمني 
ويمثل حقيقة فكره من خالل المشاركة الشعبية في 

عملية االستفتاء عليه التي لم ُيستثَن منها احد بل كل 
الشعب قال رأيه فكان الميثاق خالصة فكر الشعب 

اليمني من اقصاه الى اقصاه..
و هــو افضل االحـــزاب فــي الساحة الوطنية ألنه 
ينتمي لليمن وال يتبع تكوينًا او جماعة او أي جهة 
خارج الوطن فتسيره كيف تشاء ويكون فرعًا لها 
ويحقق اهدافها ومشاريعها ..انما نابع من تراب هذا 
الوطن، وعندما كان حاكمًا كان همه الوطن وتحقيق 
الوحدة وبناء المدارس والجامعات والطرقات واالمن 
والتعايش السلمي والحرية والديمقراطية واحترام 
الرأي والرأي اآلخر، وعندما تعرض الوطن للعدوان 
كــان المؤتمر مع الشعب ضد الــعــدوان فلم يفرط 
في سيادة واستقالل الوطن لذلك اخترت المؤتمر 

الشعبي العام.
كيان وطني يضم كل شرائح المجتمع

هيثم عبده الهوبدي -مــن محافظة الحديدة 
مديرية الميناء «الدائرة ١٦٢»

انتسبُت للمؤتمر الشعبي العام بقناعة ألن المؤتمر 
ليس حزبًا او تنظيمًا فحسب، بل كيانًا وطنيًا كبيرًا 
يضم كل شرائح المجتمع ويهتم بقضايا الوطن 
االجتماعية والفكرية وااليديولوجية والسياسية 
واالقتصادية.. المؤتمر الشعبي العام الوطن كله 
وافضل من حكم اليمن من شماله الى جنوبه ومن 
شرقه الى غربه.. وادعــو كل الشباب لالنضمام الى 
المؤتمر ُحبًا في رئيسه الزعيم علي عبدالله صالح.. 
وما دفعني اكثر لالنتماء إليه أنه حزب وطني ال ينتمي 
الي احزاب خارجية، ويقدر مكتسبات الوطن.. حزب 
معتدل وسطي ُبني على أسس وطنية وهي الثورة 
والوحدة والديمقرطية والحرية واحترام حرية الرأي 
والرأي اآلخر ومنح االحزاب االخرى حرية المعارضة.. 
لهذا نفتخر ان يكون لدينا حزب وطني مثل المؤتمر 
الشعبي العام وأن قائده الزعيم علي عبدالله صالح 

-حفظه الله ورعاه.
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عبــر عدد من شــباب محافظة الحديدة عــن افتخارهم باالنتماء للمؤتمر الشــعبي العام، مؤكديــن أن المؤتمر الحزب  
الوحيد الذي يدافع عن قضايا الوطن ولديه رؤية سياسية شاملة لمستقبل اليمن تتلخص في الميثاق الوطني.

وأشار شباب الحديدة الى قناعتهم بالمواقف الوطنية للمؤتمر ورئيسه الزعيم علي عبدالله صالح، الرافض للعدوان والتبعية 
واالرتهان للخارج.. فإلى التاصيل:

األهدل: المؤتمر حزب الوسطية واالعتدال

عالو: تنظيمنا هو الوحيد الذي يدافع عن قضايا الوطن

الهويدي: المؤتمر استوعب كل شرائح المجتمع

بقش: المؤتمر 
الشعبي العام 

هو حزب 
الشعب

السكني: لنا 
الفخر أن ننتمي 
لهذا التنظيم 

الرائد

الزوكا يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد محمد المجيدي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
الى األخ خليل محمد محمد المجيدي وإخوانه وكافة آل المجيدي في مديرية شرعب السالم 
بتعز في وفاة المغفور له بإذن الله القيادي المؤتمري في الدائرة ٣٧ بشرعب السالم االستاذ 
محمد محمد المجيدي مدير ادارة التربية والتعليم بالمديرية والذي انتقل الى جوار ربه 
بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال التربية وخدمة المؤتمر الشعبي العام.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ،وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 
وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة، سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ أمين الزيادي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
الى الشيخ عبدالباسط علي محمد سعيد الزيادي وإخوانه وكافة ال الزيادي بمديرية 
مذيخرة بمحافظة إب، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهم القيادي المؤتمري وعضو 
اللجنة الدائمة بالدائرة (١٩٧) مديرية مذيخرة محافظة إب الشيخ أمين علي محمد 

سعيد الزيادي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والمؤتمر..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 
وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة، سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

ويعزي القيادي المؤتمري الشيخ أمين الجرزي بوفاة نجل شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
الى الشيخ أمين عبدالسالم الجرزي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة (٤٧) مديرية مقبنة 
محافظة تعز وكافة آل الجرزي في وفاة المغفور له بإذن الله نجل شقيقه الشيخ عمار 

احمد عبدالسالم الجرزي اثر حادث مروري اليم .
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.. سائًال العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

الصبر والسلوان.
ْيِه َراِجعوَن

َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ إِ

المجتمع الدولي يصيح لحصار قطر أليام 
ويتجاهل حصار اليمنيين ألكثر من عامين!

المؤتمر يزداد قوة باإلقبال الكبير 
للشباب لالنضمام إلى عضويته

عليكم بالمزيد من التالحم وتوحيد 
الصف في مواجهة العدوان

ثقوا بأن المؤتمر لن يتخلى عن أي 
ماَرس ضده انتهاكات

ُ
عضو ت

نثّمن عاليًا تضحيات أبطال الجيش واللجان 
الذين يصنعون النصر في مختلف الجبهات

 استطالع/ محمد شنيني بقش


