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رأس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب الشيخ 
يحيى علي الراعي، االمسية الرمضانية التي نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة صعدة -الخميس- بحضوراألستاذ أحمد النويرة عضو اللجنة العامة، 
واألستاذ غازي أحمد علي محسن عضو الهيئة الوزارية، والشيخ يحيى النجار 
رئيس دائرة التوجيه واإلرشاد،والدكتور رشاد الرصاص عضو اللجنة الدائمة 
والشيخ أحمد حسن بخاش رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صعدة، وذلك تجسيدًا 
لمضامين الميثاق الوطني وتحت شعار "معًا لتعزيز صمود الجبهة الداخلية 

لمواجهة العدوان واإلرهاب".
وفي اللقاء نقل الشيخ يحيى الراعي األمين العام المساعد للمؤتمر تحيات الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
للمشاركين في األمسية من قيادات وكوادر المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني في 
محافظة صعدة ومن خاللهم إلى كافة المؤتمريين والمؤتمريات في المحافظة 

وكافة أبناء صعدة األبية والشامخة.
وأوضــح األمين المساعد للمؤتمر أن محافظة صعدة نالها النصيب األكبر 
من العدوان وأن صمود وثبات أبناء المحافظة هو محط احترام وتقدير كل 
اليمنيين، محذرًا من مخاطر الصراع والتأجيج المذهبي الــذي تحاول بعض 
األطــراف الخارجية فرضه في عدد من بلدان المنطقة ويمثل قنبلة موقوتة. 
وجدد الشيخ الراعي دعوة المغرر بهم في الرياض وعواصم العدوان للعودة إلى 
الوطن والجلوس على طاولة الحوار، مؤكدًا استعداد المؤتمر وقيادته للتعالي 

فوق الجراح وطي صفحة الماضي لما فيه مصلحة اليمن.
كما القى الشيخ يحيى النجار رئيس دائرة التوجيه واإلرشاد كلمة وجه من خاللها 
التحية لقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء محافظة صعده 

الصامدة، مؤكدًا أن هذا الصمود سيظل محفورًا في ذاكرة األجيال.
وحث رئيس دائرة التوجيه واإلرشاد كوادر المؤتمر على التمسك بالميثاق 
الوطني والذي أجمعت عليه كل القوى السياسية والذي احتوى على مبادئ وقيم 
يصلح تعميمها على كافة الشعوب العربية وليس اليمن وحدها، ودعاهم إلى 
تجسيد الميثاق الوطني في واقع حياتهم باعتباره وثيقة وطنية وغير مستوردة 

من الخارج كما هو حال عدد من التنظيمات السياسية.
وكــان رئيس فــرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة الشيخ أحمد 
حسن بخاش قد القى كلمة رحب فيها بقيادات المؤتمر التي حضرت األمسية 

والمشاركين من قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر في محافظة صعدة.
ورفع رئيس مؤتمر صعدة نيابة عن كافة قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر 
وأحزاب التحالف بمحافظة صعدة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مؤسس 
التنظيم وباني نهضة اليمن الحديث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة شهر رمضان المبارك، مجددًا 

العهد والوالء للتنظيم الرائد تحت قيادته الحكيمة.
وقال: نؤكد اعتزازنا وفخرنا بتنظيمنا الرائد يمني األصل والمنشأ الذي يجمع 
وال يفرق ويبني واليهدم، حزب الوسطية واالعتدال والذي أثبت ذلك بصموده 

األسطوري الثابت منذ نشأته رغم المؤامرات التي مرت عليه.
مشيرًا إلى أن اإلقبال الحاشد من جميع المحافظات بطلب االنتماء الى المؤتمر إن 
دل على شيء فإنما يدل على حكمة وحنكة قيادتنا الشجاعة والحكيمة المتمثلة 
في الزعيم علي عبدالله صالح الذي قاد البلد على مدى ٣٣ عامًا وحقق الكثير من 
المنجزات التي لمس الشعب اليمني ثمارها ومن ابرزها تحقيق الوحدة المباركة 

التي كانت حلم كل أبناء اليمن.
ه رئيس فرع مؤتمر صعدة إلى أن عقد هذه األمسية يأتي في وقت استثنائي  ونوَّ
يتعرض فيه شعبنا ووطننا لمؤامرات كبيرة لتمزيقه وتقسيمه، ناهيك عن 
الدمار الشامل الذي يتعرض له، ومحاوالت شق الصف الداخلي والذي أوجب علينا 
اإلسهام بجدية في توحيد الصف الداخلي ونبذ الفرقة والعمل على حل الخالفات.

وأكد الشيخ أحمد بخاش أن سياسة ونهج المؤتمر هو الحوار وال شيء غير الحوار 
كونه الوسيلة المثلى واألولى لحل الخالفات والخروج بحلول تحفظ بالدنا وشعبنا 
من االقتتال والحروب، داعيًا جميع أبناء الشعب اليمني إلى نبذ الفرقة واالحتكام 

إلى الحوار ولم الصف الداخلي بدًال عن االنقسامات والتشتت.
والقى الشيخ أحمد محمد مقيت شيخ مشائخ خوالن بن عامر كلمة مشائخ 
صعدة، وجه من خاللها نيابة عن جميع مشائخ وشخصيات في محافظة صعدة 
التحية للزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- وحيا الجهود التي يبذلها في سبيل خدمة الوطن وإخراجه من 

محنته التي يمر بها.
وقال: إن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف 
الوطني تجاه ما يمر به البلد من مؤامرات وعدوان، مؤكدًا أن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر في محافظة صعدة سيظلون على العهد اوفياء لمبادئ وقيم المؤتمر 

الشعبي العام. 
كما القيت كلمة من شباب المؤتمر بمحافظة صعدة القاها األخ محسن عبدالله، 
شددت على دعوة كوادر وأنصار المؤتمر الى االسهام الفاعل في تنفيذ توجيهات 
قيادة المؤتمر بتفعيل النشاط التنظيمي في كافة المجاالت وقطع بطائق 
العضوية لجميع من يرغب باالنتساب إلى عضوية المؤتمر والتنسيق مع الدوائر 

المختصة.
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6االثنين: 

فرسان المؤتمر يؤكدون اصطفافهم ضــــــــد العدوان والتمسك بالدستور والقانون
في األمسيات الرمضانيــــــــــــــــــــــــــــــــة بالعاصمة والمحافظات

مؤتمر صنعاء القديمة يؤكد تمسكه بالثوابت 
ويدعو لتحصين الجبهة الداخلية

أقــام فرعا المؤتمر الشعبي 
الــعــام فــي الــدائــرتــيــن "١و ٢" 
ــعــاء الــقــديــمــة  ــة صــن ــري ــمــدي ب
بأمانة العاصمة صنعاء األمسية 
لسنوية تجسيدًا  نية ا لرمضا ا
ــمــيــثــاق الــوطــنــي  لــمــضــامــيــن ال
ــعــًا لتعزيز  ــحــت شــعــار "م وت
صمود الجبهة الداخلية لمواجهة 
الــعــدوان واإلرهـــاب" -الثالثاء- 

بقاعة المجلس المحلي.
وفـــي األمــســيــة دعـــا األســتــاذ 
محمد العيدروس -عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام- 
ــى التمسك بوثيقة الميثاق  ل إ
الوطني واالبتعاد عن المناكفات 

وثقافة المهاترات اإلعالمية الن الشعوب التبنى بالدسائس 
والمهاترات والشعارات الفضاضة المزيفة.. وحث على 
أهمية تنفيذ خطة األستقطاب التنظيمي لعضوية 
المؤتمر وصــرف بطاقات العضوية تنفيذًا لتوجيهات 
قيادة المؤتمر العليا ممثلة في رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح ونائب رئيس المؤتمر 
الشهيد الحي الشيخ صادق أمين أبو رأس، واألمين العام 

للمؤتمر األستاذ عارف الزوكا.
وأشار العيدروس إلى أهمية دراسة واستيعاب مفاهيم 
الميثاق الوطني الــذي يعتبر الدليل النظري والفكري 

للمؤتمر الشعبي العام.
وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن شعبنا اليمني العظيم 
يقف أمام عدوان غاشم وظالم منذ أكثر من عامين وظل 
ثابتًا وصــامــدا ومتامسكًا بحبل الله تعالى وبقوة وإرادة 
وعزيمة لن تلين معتمدًا على ما لديه من إمكانات وقدرات.
ووجــه الــعــيــدروس التحية واإلكــبــار ألبــطــال القوات 
ــلــجــان الشعبية ورجــــال القبائل  المسلحة واألمــــن وال
المتطوعين الذين يسطرون أروع المالحم والبطوالت 
في مواجهة العدوان واألعداء الغزاة المحتلين، ومترحمًا 
على الشهداء األبطال الذين رووا بدمائهم األرض اليمنية 

الطاهرة.
فيما تحدث رئيس دائــرة التوجية واإلرشــاد الشيخ - 
يحيي النجار عن الدالئل العظيمة لشهر رمضان المبارك، 
ــعــدوان  وحــيــا صــمــود الــشــعــب اليمني وثــبــاتــهــم ضــد ال

والــتــفــافــهــم حـــول المؤتمر 
الشعبي الــعــام إدراكـــًا منهم 
ــتــي  لــعــظــمــة اإلنـــــجـــــازات ال
حققها عبر برامجه وخططة 
المنبثقة من ميثاقه الوطني 
الذي أجمعت عليه كل القوى 

الوطنية. 
من جانبه حث رئيس فرع 
المؤتمر للدائرة األولى الشيخ 
ــى أن  ـــري، عــل ـــعـــزي مــحــمــد ال
يجعل الجميع الوطن فوق كل 
المصالح وأن نكون عونًا للقيادة 
السياسية ويجب أن تتضافر 
كل الجهود بين كل ابناء اليمن 
وكل القوى السياسية المخلصة 
والصادقة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 

وانصاره وأنصار الله وحلفاؤهم.
وأشـــار العزيري إلــى أن المؤتمر الشعبي الــعــام منذ 
تأسيسه هو الحزب الرائد والوسطي المعتدل الذي يقبل 
باألخر وال يقصي احدًا النه ال مكان فية للعصبية والتعصب 
الديني او المذهبي والمناطقي، والن مواقف المؤتمر 

الشعبي العام مواقف وطنية وحدوية.
الى ذلك أوضح رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 
الثانية االستاذ جمال األســدي، أن أبناء صنعاء القديمة 
كانوا ومازالوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن وصد 
العدوان ولم يبخلوا برفد الرجال لجبهات القتال والعزة 
والكرامة بجانب أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية، 
داعيًا الجميع الى لتوحيد الجبهة الداخلية لتحصينها من 
قوى العدوان الغاشم بكل اساليبه التي يسعى إليها عبر 
عناصره المأجورة.. وحيا في الوقت ذاته صمود الشعب 
اليمني وثباته أمــام العدوان المدجج بأحدث األسلحة 
المحرمة دوليًا وغاراته الجوية الغاشمة التي فشلت أمام 

صمود هذا الشعب العظيم.
وأكد األسدي أن حادثة مسجد النهدين بدار الرئاسة قد 
كشفت للجميع سيناريو التآمر من داخل الوطن وخارجه.

وحيا جميع الشباب المندفعين لطلب االنتساب لعضوية 
المؤتمر الشعبي العام الذي وصلوا فيه لقناعة بانضمامهم 
إليه النه حزب الوطن وحزب المنجزات وحزب كل شباب 

وابناء الوطن.

ــن المؤتمر الشــعبي العام أمســياته الرمضانية في فروعه بالمحافظات والمديريات والدوائر تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- ولخطة العمل  
ّ

دش
التنظيمي التي أقرتها األمانة العامة للمؤتمر للعام ٢٠١٧م. وأكد فرســان المؤتمر في أمســياتهم الرمضانية على التمســك بمضامين وروح الميثاق الوطني ومواصلة مواجهة 
صلف وإرهاب العدوان بقيادة الســعودية. وتحث برامج األمســيات الناس على اغتنام الشــهر الفضيل للتالحم والتراحم ومزيد من رص الصفوف في مواجهة العدوان واإلرهاب، واالبتعاد 

عن المناكفات والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتفقد أحوال الفقراء والمساكين وأسر الشهداء والجرحى.
كما تؤكد الكلمات المشــاركة في األمســيات على التفاعل مع كل موجهات العمل التنظيمية الرامية الى تعزيز لحمة التآخي ونشــر قيم المحبة والتسامح والسالم وتعزيز ُعرى التواصل 
والتفاعل الجماهيري لما يخدم المصلحة العامة ويطور من جهود العمل المجتمعي.. مع االهتمام التام بتنشــيط عملية االنتســاب واالســتقطاب بما يتناســب مع إقبال الناس وخصوصًا 

الشباب لاللتحاق بالمؤتمر الشعبي العام.

في أمسية لفرع المؤتمر بالبيضاء..

مجيديع: قيادة المؤتمر تثّمن عاليًا تضحيات أبناء البيضاء في مواجهة اإلرهاب
البيضاء- محمد المشخر

أقام فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء والجامعة يوم الثالثاء أمسية رمضانية 
بمدينة رداع، حضرها الشيخ عبدالله احمد مجيديع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
عضو مجلس الشوري، والدكتور علي مطهر العثربي عضو االمانة العامة رئيس دائرة الفكر 
والثقافة، ومحافظ المحافظة رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة الشيخ علي محمد 
المنصوري، ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الدكتور محمد عبدالولي السماوي واحمد سالم 
الطاهري مسئول الرقابة التنظيمية عضو قيادة المحافظة، وناصر المنصوري رئيس دائرة 
الشباب والطالب عضو قيادة المحافظة، والدكتور محمد النظاري المسئول التنظيمي بفرع 
جامعة البيضاء، وجمع غفير من قيادات المؤتمر التنظيمية والتنفيذية والمحلية والثقافية 
واألكاديمية والعلمية واالجتماعية والمشائخ والشخصيات االجتماعية والجماهيرية والشبابية 

من مختلف مديريات ودوائر المحافظة..
والقى الشيخ عبدالله احمد مجيديع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام كلمة نقل 
في مستهلها تحيات وتهاني الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر واألستاذ عارف الزوكا 
األمين العام، للمشاركين في اللقاء بمناسبة شهر رمضان المبارك وشهر الغفران وشهر 
الرحمة والى الحاضرين من قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر والمناضلين في محافظة البيضاء..

واثنى مجيديع على تضحيات أبناء محافظة البيضاء في الثورات اليمنية والجمهورية وقال: 
عليكم التراحم والتآزر والتآخي في مابينكم الن هذه المحافظة قدمت العديد من الشهداء 
عبر تاريخها الناصع بالوطنية والنضال وحتى تحقيق الوحدة المباركة وخاصة الذين يقفون 
ضد افة اإلرهاب منذ عدت سنوات ونقدم لكم أغلى التحايا من قيادة المؤتمر الشعبي العام 
لكم يا أوفى الرجال وانتم صامدون كصمود الجبال الرواسي والتهزكم العواصف وال العدوان 

الغاشم واإلرهاب بجميع اشكاله.
وأضاف مجيديع: ان اليمنيين صامدون على تراب بلدتهم الصامدة وعليكم ان تستشعروا 

ما يعاني اليمن من مؤامرات خارجية.
مثمنًا الجهود الجبارة والمواقف الوطنية المشرفة التي يقدمها المؤتمر الشعبي العام 
وقياداته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر، 
وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وكافة مديريات محافظة البيضاء والجمهورية مؤكدا 

ان المؤتمر مع تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الكلمة ودعم الجبهة الوطنية ودعم الجبهات.
من جانبه القى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الدكتور محمد عبدالولي السماوي كلمة رحب 
في بدايتها بالمشاركين في األمسية الرمضانية الموسعة، مؤكدًاا أننا نلتقي نحن اليوم احوج من 
أي تاريخ مضى لنجدد مضامين وروح ميثاقنا الوطني وصمام أمان الوطن وضمير المواطن وما 
احوجنا اليوم لفكرنا الوسطي ومنهجنا الواضح وقيمنا اإلنسانية اليمنية األصيلة.وان عهد «٣٣» 
عامًا من حكم المؤتمر الشعبي العام كانت شاهدة على عظمة ورقي فكر وأصالة منهاجه وسمو 
قيمه ومعتقداته في مقابل بضع سنوات من حكم قوى الطرف واإلرهاب والتبعية واالرتهان.

وقال الدكتور السماوي: ان اليمن قد مرت بمراحل وأزمات ومنعطفات كان المؤتمر الشعبي 
العام وقائدهالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام هو رائد التحوالت االيجابية وصانع المنجزات رافق مسيرته وحكمة األمن واالستقرار 

والنهضة والبناء واإلعمار..
موضحًا:" المؤتمر هو تنظيم المنجزات العمالقة وستبقى محفورة في قلوب وعقول كل 
شرفاء اليمن" وان قيادة وأعضاء وكوادر المؤتمر محافظة البيضاء يقفون صفًا واحدًا في 

مواجهة العدوان وتنفيذ خطة عمل فرع المؤتمر بالمحافظة للعام الحالي على مستوى مختلف 
المراكز التنظيمية، مؤكدًا على حشد الجهود والطاقات لمواصلة الثبات ومواجهة العدوان 
ورفد الجبهات بالمقاتلين.. مؤكدًا على سرعة تنفيذ توجيهات رئيس المؤتمر الزعيم على 
ات واالستقطاب لعضوية المؤتمر ونشر مضامين الميثاق الوطني  عبدالله صالح لعقد اللقاء

والتالحم واالصطفاف التنظيمي ومواجهة العدوان الغاشم..
ودعا الى تكاتف الطاقات وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وفقًا للنظام الداخلي 

للمؤتمر الشعبي العام وتنفيذ خطة العمل التنظيمي وتعزيز ثقافة الميثاق الوطني.
من جانبه أشار رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام جامعة البيضاء الدكتور سيالن احمد 
العرامي في كلمة القها نيابة عنه المسئول التنظيمي بفرع الجامعة الدكتور محمد حسين 
النظاري 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، باإلضافة الى ما تقوم به قيادة المؤتمر من جهود جبارة من اجل ايقاف العدوان ورفع 

الحصار الجائر.

وفي كلمة العلماء اكد فضيلة الشيخ محمد احمد الحبابي ان هذه األمسية تعد من المواساة 
وشد األزر وتمتين اللحمة للنسيج االجتماعي وبالتالي تعزيز الصمود والتماسك..

مشيرًا الى أهمية التسامح وإفشاء السالم والتسابق في الخيرات خصوصًا بشهر الصوم المبارك 
الذي تضاعف فيه الحسنات من خالل تكريس قيم التكافل االجتماعي والتراحم في وعي 

المواطنين خاصة في أيام شهر رمضان الكريم.
ومن جانبه القى طه علي العبسي كلمة عن شباب الميثاق بالمحافظة اكد فيها أن جميع 
شباب محافظة البيضاء فداء للوطن، معبرًا عن اعتزاز الشباب وفخرهم بانتمائهم للمؤتمر 
تنظيم الوسطية واالعتدال.. ومشيدًا بما تحقق للشباب في الوطني اليمني في المجال التعليمي 
وخاصة إنشاء العديد من الجامعات في مختلف المحافظات وهو ماسهل ومكن مئات اآلالف 

منهم من االلتحاق بالتعليم.
الى ذلك أكد محافظ البيضاء رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة الشيخ / علي محمد 
المنصوري في كلمته التي ألقاها في نهاية األمسية على أهمية تعزيز التالحم الوطني وتوحيد 
الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والثبات في وجه العدوان وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد 
الكلمة ودعم الجبهة الوطنية ودعم الجبهات.. موضحًا:" المؤتمر هو تنظيم المنجزات 

العمالقة وستبقى محفورة في قلوب وعقول كل شرفاء اليمن"
وشدد رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة على ضــرورة االنطالق نحو العمل 

التنظيمي الميداني وتنشيط عملية التواصل بين التكوينات المؤتمرية المختلفة.
وعبر المحافظ المنصوري عن فخره واعتزازه بتنظيم المؤتمر، مشيدًا بدور هذا الحزب 
الوطني والريادي منذ نشأته، وقــال: انه لم ولن يكون اال حزب الشعب المعبر عن ارادته 
وتطلعاته في الوحدة والتنمية والديمقراطية والحرية والسيادة الوطنية.. مبينًا ان المؤتمر 

الشعبي العام شريك أمين للسلطة المحلية في الحفاظ على األمن واالستقرار.. 
وحيا تضحيات أبطال قواتنا المسلحة واألمن واللجان الشعبيةوالمتطوعين من أبناء القبائل 
المرابطين في جبهات العزة والكرامة، مترحمًا على أرواح الشهداء، ومتمنيًا للجرحى الشفاء 

العاجل.
وقد تخلل األمسية تقديم القصائد من قبل مبخوت عبدويس ومحمد عامر الزبيري وسيف 
جحالن الجوفي ومحمد الجنيدي عبروا خاللها عن حضور االبداع والمبدعين في ملحمة الصمود 

والتحدي التي يخوضها اليوم المؤتمر في صف الوطن والشعب..

مؤتمر عنس يؤكد تعزيز تالحم الجبهة الداخلية

ذمار -عبده يحيى البنا

نظم فــرعــا المؤتمر بــالــدائــرتــيــن (١٩٦- ١٩٧) 
بمديرية عنس محافظة ذمار -االثنين الماضي- امسية 
رمضانية حاشدة بحضور الشيخ علي محمد المقدشي 
عضو اللجنة العامة واألستاذ/ حسن محمد عبدالرزاق 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة ومحمد احمد العلواني 
نائب رئيس فرع المحافظة وعبدالله السليماني وفهد 
عيسى وهــالل المشرع اعــضــاء قــيــادة فــرع المحافظة 
وحسين الخلقي ومحمد حسن عبدالرزاق عضوي قيادة 
فرع الجامعة والشيخ صادق يحيى ابو يابس عضو مجلس 
النواب واالستاذ/ نجيب الورقي عضو مجلس النواب واحمد 
العيزري ،رئيس فــرع الــدائــرة (١٩٦) والشيخ احمد 
محمد عمران نائب رئيس فرع الدائرة (١٩٧) والشيخ 
يحيى علي ابو يابس والعميد احمد المصقري مدير عام 
المديرية وأمين عام المجلس المحلي الشيخ محمد عبدالله 
عمران وأعضاء قيادة الدائرتين وأعضاء المجلس المحلي 

والمشائخ واألعيان.
وفي االمسية القى حسن عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة كلمة نقل في مستهلها تحيات الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام- للمشاركين وكافة اعضاء وكوادر المؤتمر 
بمديرية عنس، مستعرضًا المراحل النضالية للمؤتمر 
وقياداته والتضحيات والتنازالت التي قدمها في سبيل 

الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته واستقالله.
وأكد عبدالرزاق على ضرورة مواصلة الصمود وتوحيد 
الجبهة الداخلية في موقف واحد ويد واحدة لمواجهة 
العدوان الغاشم والحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز 
ــاء ونبذ التعصب المذهبي  لغة الحوار والتسامح واإلخ

والمناطقي واإلرهاب بكافة اشكاله وأنواعه.
وحث عبدالرزاق قيادة وأعضاء المؤتمر بالمديرية 
عــلــى تفعيل الــعــمــل التنظيمي واســتــكــمــال تجديد 
بطاقات العضوية وتوزيع استمارات االنتساب وعملية 
ات على  االستقطاب وإقامة الفعاليات واألنشطة واللقاء

مستوى كل مركز بالمديرية.
وحيا مواقف وتضحيات أبناء عنس في مختلف المراحل 
التاريخية ودفاعهم عن الثورة والجمهورية والوحدة 
ورفد الجبهات بالمقاتلين االشاوس وتمسكهم بالمؤتمر 

والثوابت الوطنية.
من جانبه القى االستاذ حسين الخلقي عضو قيادة فرع 
المؤتمر بالجامعة كلمة قال فيها:إن هذا اللقاء الحاشد 
خالصة الوفاء وخالصة الصادقين الذين ثبتوا على مبادئهم 

ومواقفهم الوطنية المشرفة من خالل التصدي للمؤامرات 
والعدوان السعودي الغاشم.

بدوره القى العميد احمد المصقري مدير عام المديرية 
كلمة رحــب في بدايتها بالحاضرين جميعًا ،مؤكدًا أن 
المؤتمر بمديرية عنس سيظل وفيًا لوطنه وقيادته 
التنظيمية والوطنية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 

-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر.
وقال:سنمضي في تنفيذ العمل التنظيمي وتنشيط 
عملية االتصال والتواصل بين التكوينات المؤتمرية 
بالمديرية بما يعزز تالحم الجبهة الداخلية وتوحيد 
الصف الوطني لمواصلة الصمود والثبات في وجه العدوان.
وأشار المصقري الى ما قدمه ويقدمه ابناء عنس من 
تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن حياض الوطن 
ووحــدتــه وأمــنــه واســتــقــراره وســيــادتــه فــي كثير من 
المحطات والمراحل التاريخية التي مرت بها امتنا ووطننا. 
وثمن الجهود والمواقف الوطنية التي قدمها المؤتمر 
والزعيم علي عبدالله صالح الذي خلد تاريخه في انصع 
الصفحات بمواقفه وشجاعته وحبه الــصــادق للوطن 

والشعب.
هذا وتخلل اللقاء قصيدة شعرية القاها الشاعر هالل 

المرادي، نالت االستحسان.

مؤتمر ميفعة عنس يؤكد السير على نهج الميثاق الوطني
نظم فرع المؤتمر بالدائرة ١٩٨ مديرية ميفعة عنس -الثالثاء- أمسية رمضانية للقيادات 
التنظيمية بالدائرة والمراكز، بحضور الشيخ علي محمد المقدشي عضو اللجنة العامة واألستاذ حسن 
محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة ،واألستاذ محمد علي السنباني القائم بأعمال رئيس 
فرع الجامعة واألستاذ حسين الصوفي رئيس احزاب التحالف بالمحافظة ومحمد احمد العلواني نائب 
رئيس فرع المحافظة ،واألستاذ نجيب الورقي عضو مجلس النواب والشيخ احمد العزيزي رئيس فرع 
الدائرة ٢٠١ وعصام الهروجي وعبدالخالق المنجر وهالل المشرع وحسين الخلقي وفهد عيسى 
أعضاء قيادة فرعي المحافظة والجامعة، وعلي حسين الكبسي مدير المديرية، وعلي القيسي أمين 

عام المجلس المحلي علي القيسي وأعضاء قيادة الدائرة واللجنة الفنية والمشائخ واألعيان.
وفي االمسية نقل االستاذ حسن عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر بالمحافظةس تحيات المناضل 
الجسور الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الذي يكن ألبناء محافظة 
ذمار بشكل عام وأبناء وقبائل ميفعة عنس بشكل خاص كل الحب والتقدير ،لمواقفهم الوطنية 

ووقوفهم الى جانب المؤتمر في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان السعودي الغاشم.
وأشاد عبدالرزاق بثبات وصمود قيادة وأعضاء وكوادر المؤتمر وأحزاب التحالف بالدائرة ١٩٨ 
في وجه العدوان، وتمسكهم بالثوابت الوطنية والمؤتمر كخيار وطني ال يمكن الحياد عنه الستمرار 

وبقاء الوطن متماسكًا وقويًا.
وأضاف قائًال: نحن جميعًا على سفينة واحدة وإذا غرقت سيغرق الجميع، وال يمكن ألي طرف 
أن يسير بمفرده، ويجب تنفيذ كل االتفاقيات بين المؤتمر وأنصار الله، وتفعيل مؤسسات الدولة 
والنظام والقانون، وها نحن نشاهد الخالف بين دول العدوان، وتهديد أحد االطراف بفضح مخطط 

وأهداف العدوان على اليمن. 
وحث رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، قيادة الدائرة والمراكز على مضاعفة الجهود وتفعيل 

ات التنظيمية في كافة المراكز، بهدف تعزيز الجبهة  العمل التنظيمي وإقامة االنشطة واللقاء
الداخلية ومواصلة الصمود والثبات.. شاكرًا أعضاء اللجنة الفنية بفرع الدائرة وكل من ساهم في 

إعداد وإنجاح الفعالية.
من جانبه القى االستاذ حسين الصوفي رئيس احزاب التحالف بالمحافظة كلمة قال فيها: أبعث لكم 
في هذا اللقاء الرائع كل التحية لما تمثلونه يا أبناء المؤتمر بميفعة عنس من قيم النضال والرجولة 
والوطنية الصادقة، فأنتم اولئك الرجال الذين نجدهم في مقدمة الصفوف مدافعين عن الوطن 

وأمنه واستقالله.
وأكد الصوفي انه مهما طال أمد العدوان ال بد ما ينتهي، وال بد من محاكمة من تآمروا على قتل 
وقصف وتدمير وطننا وشعبنا الذي حتمًا سينتصر برجاله االوفياء وثباتهم وصمودهم وتوحدهم.

ودعا أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الى التماسك والحفاظ على المؤتمر وحلفائه، 
باعتبار ذلك حفاظًا على الوحدة اليمنية والحرية والعدالة.

الى ذلك القى علي القيسي أمين عام المجلس المحلي بالمديرية كلمة الهيئة التنفيذية بالدائرة، رحب 
في بدايتها بالحاضرين والمشاركين في األمسية، مؤكدًا تماسك قيادة وأعضاء المؤتمر بالدائرة ١٩٨، 
وثباتهم على المبادىء الوطنية ونهج الميثاق الوطني والمؤتمر وقياداته الشجاعة التي سطرت أروع 
مالحم النضال والصمود بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر.

وحيا انتصارات وتضحيات الجيش واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات 
البطولة والشرف.. مترحمًا على ارواح الشهداء وفي مقدمتهم شهداء مجزرة عرس سنبان.. متمنيًا 

للجرحى الشفاء العاجل.
والقيت في االمسية قصيدتان شعريتان ألقاهما الشاعر عبدالله الحبيشي والشاعر بشير المنيفي، 

نالتا استحسان وإعجاب الحاضرين.

في أمسية رمضانية لمؤتمريي صعدة

الراعي: مستعدون للتعالي فوق الجراح وطي صفحة الماضي لمصلحة اليمن
صعدة نالها النصيب األكبر من العدوان وثبات أبنائها محط احترام كل اليمنيين


