
نظم فــرع المؤتمر 
ــــرة (٢٠١)  ــــدائ ــــال ب
مــــديــــريــــة الـــــحـــــداء 
ـــجـــمـــعـــة- أمــســيــة  -ال
رمـــضـــانـــيـــة بــحــضــور 
الــشــيــخ عــلــي محمد 
المقدشي عضواللجنة 
العامة، واألستاذ حسن 
ـــرزاق  ـــدال مــحــمــد عـــب
رئــيــس فــرع المؤتمر 
بالمحافظة، وعصام 
الهروجي عضو قيادة 
فرع المحافظة والشيخ 
احمد العزيزي رئيس 
فرع المؤتمر بالدائرة، 
والــشــيــخ عبدالحميد 
الــقــوســي عضو اللجنة 

الدائمة، والشيخ ناصر النصيري رئيس احزاب التحالف بالدائرة واعضاء قيادة 
الدائرة والمجلس المحلي والمشائخ واالعيان.

وفي األمسية القى األستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس الفرع كلمة، نقل في 
مستهلها تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر للحاضرين وكافة اعضاء وكوادر المؤتمر بالدائرة ٢٠١..مؤكدا على أهمية 
تفعيل العمل التنظيمي وتجديد بطاقات العضوية وعملية االنتساب الى صفوف 
المؤتمر تنفيذًا لخطة عمل فرع المؤتمر بالمحافظة وموجهات االمانة العامة 

للعام ٢٠١٧م.
وقال: اننا فخورون بمديرية الحداء بشكل عام والدائرة ٢٠١ بشكل خاص والتي 
نتعلم منها حب الوطن والدفاع عن المبادئ التي ناضل من اجلها المؤتمر الشعبي 

العام خالل ٣٦ عامًا وأكثر.
وأشار الى كلمة الزعيم علي عبدالله صالح التي القاها في اللقاء مع قيادات جامعة 
صنعاء وما تضمنته من رسائل وطنية وتنظيمية نلتزم بها جميعًا لتعزيز وحدة 

الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان وتفعيل العمل التنظيمي.
من جانبه القى الشيخ احمد العزيزي كلمة، رحب فيها بالحاضرين، رافعًا أسمى 
آيات التهاني والتبريكات نيابة عن قيادة وأعضاء المؤتمر بالدائر ٢٠١ لزعيم األمة 

المشير علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق 

رئيس المؤتمر.
الــى ذلــك أوضـــح الشيخ 
ــنــصــيــري رئــيــس  ــاصــر ال ن
احزاب التحالف بالمديرية 
أن المؤتمر حــزب الوطن 
والـــــســـــواد االعــــظــــم مــن 
الشعب ويجب أن تستمر 
عملية االتصال والتواصل 
لتكوينات  بــيــن مختلف ا
بما يعزز توحيد الجهود 
والتالحم والثبات في وجه 

العدوان الغاشم.
ــنــصــيــري نـــزالء  ودعــــا ال
فنادق الــريــاض من باعوا 
ضــمــائــرهــم ووطــنــهــم الــى 
العودة الى جــادة الصواب واالعتذار للشعب اليمني الــذي يتجرع اليوم ويالت 

الحرب والعدوان والحصار الظالم.
بدوره استعرض الشيخ عبدالحميد القوسي عضو اللجنة الدائمة في كلمته، 
مراحل المؤامرة ضد شعبنا ووطننا والتي بدأت بأزمة العام ٢٠١١م وما تالها 
من احداث وصوًال الى ما يتعرض له الوطن اليوم من عدوان همجي استهدف كل 

مناحي الحياة.
من جانبه القى األخ شداد ابو خلبه عضو المجلس المحلي بالمديرية كلمة أكد فيها 
على أهمية الحفاظ على كل مكتسبات الوطن بكل قوة وثبات وتماسك حتى ينهزم 

العدوان ويتحقق االنتصار.
وحيا محمد الطالعي في كلمته التي القاها عن شباب المؤتمر بالدائرة، انتصارات 
الجيش واللجان الشعبية في جبهات البطولة والشرف، مترحما على ارواح الشهداء، 

ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.
ولفت الى ما يمثله الشباب من أهمية ودور في تجديد روح الحيوية والنشاط 

للعمل التنظيمي والوطني..
هذا وتخلل األمسية العديد من القصائد الشعرية التي عبرت في مجملها عن 

تجديد العهد والوفاء للمؤتمر والوطن والزعيم.

أمسيات رمضانية العدد:  
(١٨٦٢)
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9االثنين: 

في أمسية رمضانية..

مؤتمريو إب: لن نتوانى عن مواجهة العدوان الغاشم
إب - بندر العنسي

دشــن فــرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة إب االمــســيــات الرمضانية 
ــــوادر وأعــضــاء  ــادات وك ــي بــمــشــاركــة ق

المؤتمر في المحافظة.
وأكد رئيس فرع المؤتمر في إب الشيخ 
عقيل فاضل في كلمته التي القاها في 
االمسية االولــى التي احتضنتها القاعة 
الملكية وتــحــت شــعــار (مــعــًا لتعزيز 
صمود الجبهات الداخلية والخارجية في 
مواجهة العدوان) ان المؤتمر الشعبي 
العام وجميع منتسبيه سوف يواصلون 
صمودهم في وجهه العدوان السعودي 
وحلفائه مهما كلفهم ذلك من تضحيات 
،مبينًا ان قواعد وأنصار المؤتمر كانوا 
السباقين في مواجهة العدوان الغاشم.

وأوضح فاضل ان المؤتمر الشعبي العام 
ممثًال برئيسه الرئيس االسبق الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- 
كانوا ومازالوا وسيظلون في الصفوف 

االمامية في مواجهة عدوان ١٧ دولة 
تقوده السعودية على اليمن منذ أكثر 
من عامين على التوالي، مشيرًا الى ان 
كًا 

ْ
اليمن هي وطــن الجميع وليست ِمل

لحزب أو جماعة بل وطن كل الوطنيين 
الشرفاء.

وأوضح رئيس فرع إب ان الفرع سوف 
يــواصــل اقــامــة االمــســيــات الرمضانية 
وســوف يتم مــن خاللها اللقاء بجميع 
ــواعــد  قـــيـــادات وكـــــوادر وأنـــصـــار وق

المؤتمر.
حضر االمسية االفتتاحية قيادات 
المؤتمر بالمحافظة وفـــروع الــدوائــر 
ــــقــــيــــادات الــتــنــظــيــمــيــة  وجـــمـــيـــع ال
والتنفيذية والجماهيرية والمجالس 
المحلية والقيادات الثقافية واإلعالمية 
واالكاديمية والمشائخ والشخصيات 
االجتماعية والعلماء والخطباء والقيادات 
ــويــة والــشــبــابــيــة وغــيــرهــم من  ــتــرب ال

القيادات والشخصيات.

في أمسية لمؤتمر جامعة ذمار

المقدشي: المؤتمر يحمل مشروعًا وطنيًا ويرفض المشاريع الصغيرة

في أجواء وطنية مفعمة بحب الوطن وسط حضور كبير 
نقل الشيخ علي محمد المقدشي عضو اللجنة العامة تحيات 
وتهاني الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- الى قيادة وأعضاء المؤتمر 

الشعبي العام بجامعة ذمار..
وعبر المقدشي عن سعادته بحضور هذه األمسية لفرع 
المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار وهو يشاهد كوكبة من 
األكاديميين أعضاء هيئة التدريس واإلداريــيــن والطالب 

يمثلون كل انحاء اليمن من جميع محافظات الجمهورية..
وأكد عضو اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام يحمل 
مــشــروعــًا وطنيًا ويــرفــض الــمــشــاريــع الصغيرة الفئوية 
أوالمناطقية أو المذهبية.. وهو الحزب الجامع لكل القوى 

السياسية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية..
وقال المقدشي : المؤامرة التي تستهدف الوطن كبيرة 
وهذا يحتم على كل القوى السياسية تغليب مصلحة الوطن 
واالقتداء بالمؤتمر الشعبي العام في انحيازه الى صف الوطن..

وأشاد عضو اللجنة العامة بنشاط فرع المؤتمر بجامعة ذمار 
ات التنظيمية  وحثهم على مضاعفة الجهود في تعزيز اللقاء
وتفعيل عمليتي االستقطاب والتوعية بمضامين الميثاق 

الوطني..
من جانبه أكد الدكتور محمد ضيف الله -نائب رئيس دائرة 
الفكر والثقافة واإلعالم، مستشار وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي- حرص المؤتمر الشعبي العام على تحييد مؤسسات 
التعليم عن العمل السياسي وأن يتم ممارسة العمل الحزبي 

خارج أسوار الجامعة..
وكان األخ األستاذ حسين أحمد الصوفي رئيس التحالف 
الوطني الديمقراطي بمحافظة ذمار قد أشاد بنشاط فروع 

المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات..
كما أشاد بصمود شعبنا في وجه العدوان وبانتصارات ابطال 
القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين من 

أبناء القبائل اليمنية..
وألقى األخ األستاذ محمد علي سعد السنباني -القائم بأعمال 
رئيس فرع المؤتمر بجامعة ذمار- كلمة ترحيبية، مطالبًا بأن 
يعمل كل من موقعه في تجسيد رؤى المؤتمر الشعبي العام..
الدكتور محمد حزام العماري عضو قيادة فرع الجامعة 
تحدث موضحًا أن المؤتمر هو الحامل الهداف الثورة اليمنية 
«٢٦ سبتمبر، ١٤ أكتوبر» وهــو صانع التنمية والوحدة 

والديمقراطية
الدكتور أحمد محمد يفاعه رئيس نقابة أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعة عضو اللجنة الدائمة، في كلمته على 
أهمية تنفيذ برنامج التوعية بمضامين الميثاق الوطني، وأن 
يتم االلتزام بتنفيذ اتفاقيات الشراكة الوطنية قوًال وعمًال..

من جانبه اشاد األستاذ مشعل ناصر شرهان -االمين العام 
المساعد لجامعة ذمار، رئيس النقابة العامة لموظفي الجامعة- 
بما حققه المؤتمر من مشاريع وانجازات في شتى المجاالت..
وقــال الدكتور عــادل علي عمر -رئيس فــرع كلية 
الزراعة والطب البيطري -عميد كلية المجتمع: إن 

المؤتمر ُوجد ليبقى النه من اليمن والجل اليمن..

.. ويشددون على أهمية تطوير العمل التنظيمي
نظم فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وجامعة إب 
أمسية رمضانية مشتركة ضمت عددًا من قيادات المؤتمر في 

المحافظة والجامعة.
 من االخوين المهندس عقيل 

ٍّ
وأقيمت االمسية برئاسة كل

حزام فاضل عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظة، واألستاذ الدكتور طارق المنصوب عضو 
اللجنة الدائمة رئيس جامعه إب رئيس فرع المؤتمر بالجامعة، 
وبحضور اعضاء قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة والجامعة 
وقيادة فرع المؤتمر بالجامعة وفــروع الكليات والقيادات 

التربوية والتعليمية بالمحافظة والمديريات،كما شملت ايضًا 
القيادات االكاديمية والعلمية والقيادات االداريــة والعلمية 
بالمعاهد الحكومية والخاصة. وتطرقت الكلمات التي القيت 
في االمسية الى عدد من المواضيع الخاصة بالعمل التنظيمي 
والوضع الراهن على الساحة المحلية ابرزها ملف العدوان 

السعودي على اليمن. 
وشــددت الكلمات على اهمية تطوير العمل التنظيمي 
ات والندوات ألعضاء وقواعد المؤتمر على مستوى  وعقد اللقاء

المحافظة والمديريات والدوائر والمراكز.

مؤتمريو الدائرة «٢٠١» يؤكدون التفافهم خلف قيادة المؤتمر مؤتمريو الدائرتين «١٦٥-١٦٩» يعّبرون عن اصطفافهم ضد التحديات التي تستهدف الوطن

اقامت فــروع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ١٦٥ 
بمديرية المراوعة والدائرة ١٦٩ بمديرية المنصورية 
أمسيات رمضانية في اطار البرنامج التنفيذي لألمسيات 
واالنشطة والفعاليات الرمضانية للمؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة الحديدة.
وفي االمسيات التي حضرها قيادات المؤتمر البرلمانية 
والتنفيذية والعلمية والثقافية واالبداعية واالجتماعية 
والشبابية نوقشت جملة من الهموم والقضايا والتطلعات 
المحلية والوطنية فــي مختلف الــجــوانــب التنظيمية 

والخدمية والسياسية.
كما عــبــرت االمــســيــات عــن اصــطــفــاف المؤتمريين 
والمؤتمريات في وجــه كل التحديات ســواء تلك التي 
تستهدف المؤتمر كتنظيم سياسي مدني وطني او التي 
تستهدف الوطن والشعب وابرزها العدوان الظالم الذي 

تتعرض له اليمن.

كما عبرت االمسيات عن الفخر واالعــتــزاز بمواقف 
المؤتمر وقيادته وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وشكرت االمسيات قيادة المؤتمر بالمحافظة ممثلة 
برئيس الهيئة التنفيذية، محافظ المحافظة اللواء حسن 
احمد الهيج ورئيس فــرع المؤتمر بالمحافظة الحاج 
عبدالجليل عبده ثابت ونائبه، االســتــاذ عبدالرحمن 
احمد خرجين على رعايتهم ومتابعاتهم واهتمامهم 
باألمسيات الرمضانية ومختلف انشطة فروع المؤتمر 

بمديريات ودوائر المحافظة.
ففي امسية فرع المؤتمر بالدائرة (١٦٥) مديرية 
المراوعة التي حضرها الشيخ اسامة محمد قاسم عمر 
عضو مجلس النواب واالستاذ قاسم ربيع شيدلي امين 
عــام المجلس المحلي بالمديرية واالســتــاذ علي محمد 
طاهر حمزة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ألقيت كلمات 

تمحورت حــول أهمية اغتنام الشهر الفضيل للتآخي 
والتراحم وأهمية تفعيل النشاط التنظيمي واالنتساب 
الجديد لعضوية المؤتمر والتوعية الفكرية - الميثاق 
الوطني- وتفعيل آلية االتصال والتواصل بين مختلف 

التكوينات لتعزيز وحدة المؤتمر.
واقام فرع المؤتمر بالدائرة(١٦٩) مديرية المنصورية 
أمسية رمضانية بحضور الشيخ علي هبه منصري عضو 
مجلس النواب، والوالد الشيخ احمد ابراهيم البحر عضو 
اللجنة الدائمة، وسعيد موسى حكمي مدير عام المديرية، 
والشيخ محمد أحمد الجبلي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة، 
وألقيت عدة كلمات أكدت على أهمية التالحم والوقوف 
صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الغاشم، بحضور قيادة 
الفرع وقــيــادات المراكز التنظيمية وأعضاء المجلس 
المحلي بالدائرة والمشائخ واألعــيــان والعقال واألمناء 

والتربويين والشباب.

مؤتمريو كحالن الشرف يشددون على مواجهة الفاسدين والعابثين بمقدرات الوطن
أحيت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية كحالن الشرف 

بمحافظة حجة امسية رمضانية.
وألقى االستاذ/ احمد يحيى سند _رئيس فرع المؤتمربالمديرية 
- كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام- والقيادة التنظيمية العليا للمؤتمر 
وعلى رأسها االستاذ عارف الزوكا االمين العام , والقيادة التنظيمية 
للمحافظة برئاسة الشيخ/ فهد دهشوش؛ لمؤتمريي المديرية بمناسبة 

شهر رمضان المبارك.
مشيدًا بالتفاعل التنظيمي والجماهيري الكبير والمميز ألعضاء وأنصار 
المؤتمر في المديرية وصمودهم العظيم امام كل التحديات وعواصف 

المؤامرة التي تستهدف الوطن والمؤتمر.
داعيًا جميع المؤتمريين في هذه المديرية الباسلة إلى التحلي بالصبر 
وصدق األقــوال واألفعال والمواقف، وان يكونوا خير قدوة لآلخرين 
من اجــل إثبات أنفسهم ومكانتهم في الساحة والحفاظ على ثقة 
الغير بهم واحترامهم لهم وان يحرصوا على ان يكونوا قريبين من 

الناس، مستشعرين همومهم ومعاناتهم، حريصين على خدمتهم 
ومساندتهم.

مؤكدًا على اهمية اصطفاف وتالحم جماهير الشعب من اجل مواجهة 
العدوان الخارجي الغاشم، والحفاظ على مقدرات ووحدة الوطن الغالي 

من الفاسدين والعابثين..
الفتًا الى اهمية تنشيط العمل التنظيمي والجماهيري والسياسي 
والعمل على انتظام االجتماعات الدورية وتفعيل قنوات التواصل 
التنظيمي مع االعضاء من قواعد التنظيم وبالمراكز التنظيمية من اجل 
القيام بالواجبات المنوطة بهم خالل هذه المرحلة وفقًا لخطة النشاط 
التنظيمي والتي تهدف الى تعزيز دور الصمود والتحدي لمواجهة 
العدوان الغاشم وتحقيق غاية الوفاق واالتفاق التي يمكن ان تخرج 

البالد من محنتها..
كما القيت خــالل االمسية عــدد من الكلمات من قبل المشاركين 
والحاضرين من القيادات وعن دائرة الشباب بالفرع اضافة الى ناشطي 

وطالب المؤتمر بالمديرية.

في أمسية حاشدة.. مؤتمريو الطويلة يؤكدون والءهم لوطنم وحزبهم 
المحويت - سعد الحفاشي

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الطويلة 
الدائرة ٢٤١ بمحافظة المحويت  امسية رمضانية 
برئاسة الشيخ محمد محمد ابوعلي رئيس فرع 
الموتمر بالمحافظة، كرست الستعراض هموم 
الــشــأن التنظيمي للمؤتمر بالمديرية والهموم 
العامة للمواطنين والتداعيات المختلفه الناجمة عن 
استمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر 

على بالدنا.
وفي االمسية ألقى الشيخ محمد ابو علي رئيس فرع 
المؤتمر كلمة نقل في مستهلها تحيات االخ رئيس 

الجمهورية األسبق الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبى العام- وإشادته الخاصة 
بتفاعالت ابناء مديرية الطويلة االوفياء ومواقفهم الوطنية الصادقة منذ اندالع أزمة العام ٢٠١١م 
وحتى اآلن وصمود وتضحيات مؤتمريي ومواطني هذه المديرية الباسلة من اجل إفشال المؤامرات 

الكثيرة التي استهدفت الوطن والمؤتمر الشعبي العام.
داعيًا إلى نبذ العنف والتطرف بكافة اشكاله وأنواعه، والعمل على لملمة الصفوف وتوحيد 

الجهود من اجل مصلحة الوطن والحفاظ على وحدة 
وعــزة البالد وصــون مقدراتها ومكتسباتها الغالية 
وتفويت الفرصة امام قوى العدوان الغاشمة واذنابهم 
من االستمرار في تدمير مقدراتنا ومكاسبنا الغالية 

وتمزيق بالدنا.
وكان االستاذ حمود حزام شمالن وكيل المحافظة 
نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة والشيخ شوقي 
احمد الصالحي مدير عام مديرية الطويلة رئيس 
فرع المؤتمر بالمديرية واالستاذ فؤاد الذيفاني رئيس 
الدائرة االعالمية للمؤتمر بالمحافظة قد تحدثوا في 
مستهل االمسية مشيدين بتفاعل وجهاء ومشائخ 
واعيان مديرية الطويلة وقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر وحلفائه على حضورهم الكبير والمتميز 
في هذه االمسية الحاشدة وعلى وفائهم في كل المواقف وتفاعلهم مع كل القضايا الهادفة الى 

خدمة الوطن والذود عن ترابه الغالي.
وقد تخلل االمسية عدد من القصائد الشعرية الرائعة، ألقاها عدد من شعراء المديرية، نالت 

استحسان وإعجاب الجميع وتصفيقهم.

في أمسية رمضانية حاشدة لمؤتمر عمران

 للمواطنين
ً

الديني: على السلطات المحلية االضطالع بمسئولياتها في مؤسسات الدولة خدمة
عمران/ محمد الموهبي 

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران أمسية رمضانية تحت شعار «معًا لتعزيز الصمود 
لمواجهة العدوان واإلرهاب» بحضور عضو المجلس السياسي األعلى عضو اللجنة العامة خالد سعيد 
الديني ووزير االتصاالت وتقنية المعلومات عضو اللجنة العامة جليدان محمود جليدان ورئيس الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر عزام سعد صالح ونائب مدير مكتب أمين عام المؤتمر طه عيظه وممثل أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي محمد القاز وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات 

االجتماعية والسلطة المحلية وقيادات وكوادر المؤتمر بالمحافظة.
وفي األمسية ألقى عضو المجلس السياسي األعلى عضو اللجنة العامة للمؤتمر خالد سعيد الديني 
كلمة نقل في مستهلها تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- وتثمينه العالي للمواقف المشرفة لكل المؤتمريين في محافظة عمران األبية على 
ثباتهم وصمودهم ووفائهم وتضحياتهم التي قدموها وسيقدمونها في سبيل الوطن والمؤتمر وكان 
لهم شرف التضحيات في مختلف المراحل النضالية وقدمت خيرة رجالها في الدفاع عن الجمهورية 

والوحدة ومواجهة العدوان السعودي الغاشم كغيرها من محافظات اليمن.
موضحًا أن محافظة عمران األرض واإلنسان قد تعرضت لالستهداف الممنهج من قبل العدوان الذي 
ارتكب أبشع المجازر الوحشية بحق أبنائها وقتل األطفال والنساء وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها 
وتدميره للبنية التحتية والمنشآت الحيوية منها مصنع أسمنت عمران المنشأة االقتصادية العمالقة 

والمجمعات والمباني الحكومية والخاصة.
مشيرًا إلى أن أبناء عمران كانوا ومازالوا وسيظلون مع بقية أبناء الشعب اليمني صامدين وثابتين ثبات 
الجبال الرواسي ومقاومين كعادتهم في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه.
مؤكدًا أن الحضور الكبير والزخم الجماهيري في األمسية يعكس حقيقة الوالء واالنتماء للوطن 
والمؤتمر الشعبي العام ولفكره الوسطي المعتدل المتمثل في الميثاق الوطني ومبادئه التي كان 
وسيظل ينتهجها في الوقوف بصف الوطن والشعب وكما هو الحال منذ انطالق عدوان التحالف الغاشم 
بقيادة السعودية على شعبنا ووطننا منذ أكثر من عامين وفرضهم حصارًا جائرًا، فقد كان المؤتمر 
وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح السباقين في إعالن موقفهم في مواجهة العدوان وقدموا 

تضحيات كبيرة ستظل قرابين في محراب الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته.
وقال الديني: إن ما يميز المؤتمر أنه تنظيم ُولد من رحم الهوية الفكرية والثقافية اليمنية وشارك 

كل اليمنيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم في تأسيس وصياغة دليله الفكري المتمثل في الميثاق 
 أي وثيقة يمنية أخرى باإلجماع عليها من قبل كافة القوى الوطنية كما 

َ
الوطني الوثيقة التي لم تحظ

كان اإلجماع على وثيقة الميثاق الوطني ولذلك استطاع المؤتمر خالل ثالثة عقود ونيف أن يتصدر 
المشهد الوطني ويكون هو التنظيم الذي يلبي طموحات المواطنين وتحقيق المنجزات في كافة 
المجاالت أبرزها المنجز التاريخي المتمثل في وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو عام ١٩٩٠م 

واستطاع أن يتجاوز كل التحديات والصعوبات على المستويين التنظيمي والوطني. 
مضيفًا: إن هوية المؤتمر اليمنية وعدم ارتباطه بالخارج ووسطيته واعتداله وقبوله باآلخر وتعايشه 
مع الجميع وحرصه على الحوار وحنكة وحكمة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح كلها عوامل 

أسهمت في أن يبقى المؤتمر التنظيم األقوى واألكثر جماهيرية وشعبية.
الفتًا إلى أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصًا على وحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية في 
مواجهة قوى العدوان واالحتالل وعلى أن يلتزم الجميع بتفعيل مؤسسات الدولة وأدائها لواجباتها 

وفقًا للدستور والقانون وان المؤتمر سيقف بكل قوة وصالبة في مواجهة الغلو والتطرف واإلرهاب 
اآلفة الخطيرة التي باتت تهدد اليمن وكل العالم وهو ماجعل المؤتمر قيادات وقواعد أحرص في 

الحفاظ على الفكر القائم على الوسطية واالعتدال.
مبينًا أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل األساس المتين في القدرة على مواجهة العدوان الغاشم 

وحصاره الجائر والمؤامرات والتحديات التي تستهدف وحدة الوطن وسيادته واستقالله.
داعيًا كافة أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفًا واحدًا والتصدي بصالبة لكل المؤامرات والمحاوالت 

البائسة التي تسعى إلى تمزيق الوحدة اليمنية والنسيج االجتماعي.
مشيدًا بوفاء وثبات وصمود قيادات وقواعد المؤتمر وأنصاره في عمران، وحثهم على بذل المزيد 
من الجهود في تفعيل الجانب التنظيمي وخاصة فيما يتعلق باالنتماء إلى صفوف المؤتمر ورفده بدماء 
جديدة سيما الشباب والشابات خاصة وهناك إقبال متزايد لكافة شرائح المجتمع على االنضمام إلى 
صفوف المؤتمر نتيجة القناعات التي رسخت لديهم أن المؤتمر هو التنظيم الجامع الرافض للمناطقية.

وشدد على ضرورة أن تضطلع السلطة المحلية بمسؤولياتها في مؤسسات الدولة وتقديم كافة 
الخدمات ألبناء المحافظة بما يخفف عن كاهلهم األعباء الناجمة عن العدوان والحصار.

منوهًا إلى أن قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح ستظل تبادلهم الوفاء بالوفاء وستظل 
دومًا وأبدًا تقف إلى جانب الشعب والوطن والحفاظ على ثوابته الوطنية ومصالحه العليا ولن تفرط فيها 
مهما كانت التحديات ومهما بلغ حجم التضحيات , مترحمًا على أرواح الشهداء الوطن من أبناء الجيش 
واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الحفاظ على 

األمن واالستقرار والدفاع عن األرض والِعرض.
كما ألقى رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة صالح زمام المخلوس ورئيس فرع المؤتمر 
بمديرية جبل يزيد رئيس اللجنة التحضيرية لألمسية منصور الضاوي كلمتين أشارتا في مجملهما 
إلى ان إقامة األمسية الرئيسية للمؤتمر تعد تدشينًا لفعاليات العمل التنظيمي وسبل تطويره على 
مستوى المديريات وعملية استقبال المنتسبين الجدد من الشباب الراغبين في االلتحاق بصفوف 
المؤتمر الشعبي العام حزب الوسطية واالعتدال والتنمية التنظيم الرائد والخالد على امتداد الوطن.

من جانبه محافظ عمران فيصل جعمان أكد حرص أبناء عمران على وحدة الصف والتالحم الشعبي 
وتماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والتحدي والثبات في مواجهة العدوان وإفشال المخططات 
اإلجرامية التي يحيكها األعــداء الحاقدون على اليمن وأبنائه، واستمرار رفد الجبهات بالمقاتلين 
لمواجهة الغزاة والمحتلين الجدد الطامعين في احتالل اليمن، وتقديم التضحيات الجسيمة في سبيل 

رابه من كل غاٍز وعميل حتى ينعم باألمن واالستقرار.
ُ
عزة وكرامة الوطن وتطهير ت

كما ألقى الشاب غسان عبدالله بدر الدين كلمة الشباب أعلن فيها انضمامه لحزب المؤتمر تلبية 
لدعوة الزعيم الصالح بفتح باب االنتساب للشباب إلى هذا الحزب الرائد الذي بات همه الوطن والمواطن 

أوًال وأخيرًا.
مشيرًا إلى أن دوافع انضمامه للمؤتمر هي مواقفه الوطنية المشرفة وتضحياته من أجل سالمة 
الوطن وأمنه واستقراره والصمود في وجه العدوان والتصدي له بكل بسالة والدفاع عن كرامة وعزة 

وشموخ اليمن وأبنائه والحفاظ على الثوابت الوطنية والنسيج االجتماعي.
هذا وقد تخلل األمسية قصيدة شعرية صدحت بها حنجرة الشاعر أمين عيشان بعبير الكلمات 
في الوطن وصانع وحدته الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.


