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4االثنين: 

فـرســـان المـؤتـمـــر يـؤكــــدون علــــــــــــــى الصمــود والدفـاع عن وحدة الوطن
في األمسيات الرمضانيــــــــــــــــــــــــــــــــة بالعاصمة والمحافظات

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 لمؤتمريي محافظة تعز

الزوكا يدعو لتفعيل المجالس المحلية ويؤكد أن تعز ستنتصر على العدوان واإلرهاب

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا االمسية 
الرمضانية التي نظمها فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز تجسيدًا 
لمضامين الميثاق الوطني وتحت شعارًا معًا لتعزيز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة 
العدوان واإلرهـــاب» وإحياء لذكرى استشهاد عزيز اليمن االستاذ عبدالعزيز 
عبدالغني وبحضور عضوي اللجنة العامة عضوي الهيئة الوزارية االستاذ حسين 
حــازب واللواء محمد القوسي وعضو الهيئة الوزارية غالب مطلق وعضو اللجنة 
العامة رئيس فرع المؤتمر بتعز الشيخ جابر عبدالله غالب وعضو اللجنة العامة 
رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة االستاذ عبده محمد الجندي والقيادات 

التنظيمية والتنفيذية والمشائخ والشخصيات االجتماعية.
وفي االمسية القى االمين العام كلمة نقل في مستهلها الى الحاضرين تحيات الزعيم 
الرمز علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.. 
وقال: وهو يحييكم في هذه مناسبة ذكرى استشهاد عزيز اليمن االستاذ عبدالعزيز 
ه من اجل هذا الوطن هذا  عبدالغني رحمه الله هذا الشهيد الذي بذل حياته وعطاء

المناضل الذي كان لليمن ولم يكن لتعز او لمحافظات معينة.
وأضاف االمين العام: استشهد الشهيد عبدالعزيز عبدالغني بسبب حادث جامع 
النهدين في نكبة الوطن ٢٠١١م، هذه النكبة التي حاول البعض ممن قاموا بما 
سموه ثورة الربيع العبري ورفعوا الشعارات الزائفة والبراقة عن بناء الوطن، واليوم 
نقول لهم هذا هو ما كنتم ترفعونه في ساحة تعز وساحة الجامعة، هذا هو العدوان 
على اليمن هذا شتات اليمن سحل ابناء اليمن، العمل على شرذمة ابناء اليمن العمل 
على تمزيق اليمن العمل على اهانة اليمن هذه هي االفعال التي كنتم تتشدقون بها 

هذا ما اوصلتم اليمن اليه بشعارات زائفة كنتم ترددونها.
وتابع الزوكا وما يؤسفني وأنا في تعز اليوم ان اقول ان التآمر على تعز(من ابناء تعز 
ابناء تعز ومن بعض القيادات واألحزاب السياسية الذين اسهموا في تمزيق هذه 

المحافظة وأسهموا في فناء هذه المحافظة.
وأضــاف:نــحــن في المؤتمر الشعبي العام بذلنا كل الجهود في سبيل السالم 
واالستقرار في تعز وفي كل ربوع اليمن ومازلنا نرفع شعار السالم في كل مكان 
فالمؤتمر الشعبي العام سيظل صمام امان وفي مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن 
للدفاع عن الثورة للدفاع عن الجهورية والوحدة والنظام والقانون والتصدي للعدوان 
والتصدي لالحتالل الى ان يغادر آخر محتل اراضينا اراضــي الجمهورية اليمنية 

الحبيبية.
وأكد الزوكا ان ابناء تعز الباسلة ينتشرون في كل ربوع الوطن داعيًا السلطة 
المحلية وكل مشائخ وشخصيات تعز الى الوقوف صفًا واحدًا في وجه العدوان وفي 
الحفاظ على امن واستقرار هذه المحافظة وكل من يحاول تخريب هذه المحافظة 

او تمزيق اوصالها.
وأضاف االمين العام:نحن مع السالم في تعز.. تعز هي عاصمة السالم.. تعز عاصمة 
الثقافة.. تعز العز هذه المحافظة االبية الشامخة ينبغي ان تعود الى ماكانت عليه 
تعز ستعود الى ماكانت عليه ،وأنا احيي كل الشرفاء من ابناء محافظة تعز الباسلة 
هذه المحافظة االبية على مواقفهم الصامدة على مواقفهم البطولية الصامدين.. 
أما اولئك المتآمرون فال اسف عليهم تآمروا على محافظتهم تأمروا على وطنهم 
ولكن التاريخ لن يرحمهم ولن يرحم هؤالء المتآمرين على تعز وكل متآمر على وطن 

الثاني والعشرين من مايو لن يرحمهم التاريخ.
وقال االمين العام: وفي هذه المناسبة ذكرى استشهاد عزيز اليمن والتي تصادف 
يوم الثاني والعشرين من رمضان اليوم قيادة المؤتمر الشعبي العام في فرع محافظة 
تعز وفرع الجامعة يقيمون هذه االمسية لعزيز غاٍل على كل ابناء الوطن االبي 
والصامد سيضل عبدالعزيز عبد الغني في قلوبنا، قتلتم عبدالعزيز عبدالغني لكن لم 
تقتلوا مآثره لم تقتلوا تضحياته لم تقتلوا اليمن هذا رفيق درب الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.. علي عبدالله صالح 

الذي اليفرط في رفاقه ال يفرط في وطنه وال يفرط في ثوابته الوطنية.
واضاف:نقول الولئك المرجفين اولئك الحاقدين الذين ال همَّ لهم غير تمزيق 
اوصــال اليمن: سيظل وطن الـ ٢٢ مايو الموحد سيظل ابناء اليمن موحدين.. 

وادعوكم الى مزيد من التالحم الى مزيد من رص الصفوف الى مزيد من توحيد الجبهة 
الداخلية نحن في امس الحاجة الى توحيد الجبهة الداخلية وأن نكبر فوق الصغائر 
ويجب ان نقف ضد كل من يحاول شق وحدة الصف.. وعلينا في كل محافظات الوطن 

الباسلة االبية ان نتمسك بالدستور والقانون والنظام.
وتابع:ادعو ايضًا الى تفعيل دور المجالس المحلية التي شهدت في ٢٠١١م بعض 
المؤامرات ضدها ونقول ان المجالس المحلية هي التي لعبت دورًا مهمًا في االستقرار 
وفي التنمية وعلينا جميعًا ان ندعمها ونقف الى جانبها.. ونحن في المؤتمر الشعبي 

العام نعتبر المجالس المحلية هي رفيدة للتنمية واالستقرار.
واختتم الزوكا كلمته بالقول:احييكم يا أبناء تعز الباسلة وصلنا الى تعز والطائرات 
تحوم فوقنا ألننا لسنا افضل من ابناء تعز والبد ان نعمل جميعًا الى اعادة تعز الى 
حضن الوطن وستعود تعز الى حضن الوطن بأبنائها وبكل الشرفاء من ابناء هذا 

الوطن.
من جانبه القى الشيخ جابر عبدالله غالب رئيس فرع المؤتمر كلمة رحب فيها 
باألمين العامين والقيادات المؤتمرية الحاضرة في االمسية وقال اننا نعيش هذه 
االيام لحظات حاسمة بعد مرور عامين وعدة اشهر من العدوان الغاشم، والشعب 

اليمني صامد هذا الصمود االسطوري الذي لم يصمده أي شعب.
وأضاف: ان العدوان الغاشم استهدف كل محافظات اليمن لكن على وجه الخصوص 
محافظتي تعز وصعدة حسب تأكيدات االمم المتحدة التي اشــارت الى ان تعز 

وصعدة اكثر محافظتين عانتا من ويالت العدوان والحصار.
وتابع غالب:حاولنا تجنيب تعز الصراعات وويالت هذا الدمار والحرب والسلب 
والنهب ولكن النفوس المريضة رفضت وأبت إال االستمرار في القتل واآلن المدينة 
تعاني من القتل ونهب اموال الناس ومعظم ابنائها نازحون وتم تشريدهم من 

داخل المدينة.
وأضاف رئيس فرع تعز:نحن في المؤتمر لم نتعود إال على الحوار والسالم ولم 
الشمل ونقول يا ابناء تعز ويا ابناء كل اليمن كفانا حروبًا ودماء ويكفي ان اآلخرين 

يلوموننا فكيف ال نلوم انفسنا.
وأكد ان هذه االمسية تأتي ضمن برنامج اختطته االمانة العامة بتوجيهات من 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
ونستغلها لندعو الجميع لالصطفاف لمواجهة لعدوان الغاشم، وندعو الجميع الى 
رمي السالح والتعايش، أما من اراد السوء لهذا البلد فقد انعكس السوء عليهم في 

مجلس الخراب الخليجي.
من جانبه القى االستاذ عبده محمد الجندي رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بتعز 
ات للمؤتمر في  كلمة اشار فيها الى ان االمسية تأتي في اطار سلسلة امسيات ولقاء
كل المحافظات لتؤكد ان المؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح 
تنظيم يتميز بشعاره «بالروح بالدم نفديك يايمن» وتنظيم ال يمكن ان يدار من 

الخلف او تديره فئة مارقة تقتل االطفال والنساء.
وقال الجندي: ان المؤتمريلتقي اليوم مع انصار الله من اجل القضية الوطنية 
وهي قضية الدفاع عن اليمن.. مضيفًا: ونحن دعاة للسالم القائم على العدل والحق.

وتابع محافظ تعز: نقول للذين خرجوا من اليمن وشاركوا في العدوان ان المصالح 
ليست كل شيء وهناك قضايا اوطان وكان عليكم ان تتعلموا من الزعيم علي عبدالله 
صالح الذي وقف بجانب وطنه وشعبه ،والزعماء العظماء ال يساومون على اوطانهم، 

أما من يبيع وطنه فهو على استعداد لبيع شرفه وعرضه.
وأضاف: نحن هنا اليوم والطائرات تحوم فوق رؤوسنا ولكن قدرنا ان نموت رافعي 
الرؤوس كما حدث في مجزرة القاعة الكبرى، وسنصمد في كل جبهة وفي كل ميدان 

من ميادين البطولة ألننا اصحاب قضية والحق ينتصر على الباطل.
واختتم الجندي كلمته بالتحية والتقدير لزعيم المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله 
صالح ولقيادات المؤتمر وللجيش وللجان الشعبية وألنصار الله، مترحمًا على الشهداء 

وفي مقدمتهم عزيز اليمن الشهيد عبدالعزيز عبدالغني.
وفي االمسية القى عضو قيادة فرع المؤتمر االستاذ عبدالرحمن الرميمة كلمة 
عن اسر الضحايا الذين تم التنكيل بهم في تعز، استعرض فيها ما تعرض له ابناء 

مشرعة وحدنان والصراري من تنكيل وسحل وقتل للرجال والنساء واألطفال وهم 
اسرى، مشيرًا الى انه لم يتم نقل شيء مما حدث للضحايا بسبب عدم وجود االعالم.

وقال الرميمة: في هذه الليالي اعتاد المؤتمر هذا الحزب الرائد الذي يمتلك نظرية 
صاغها الشعب واقرها هي الميثاق الوطني وكانت هي فكر الشعب وصياغته وميثاقه 
وعامًال فيما تحقق له من منجزات وهانحن اليوم نلتقي بأعضائنا في الميدان لنحثهم 

على التعاون والعمل الجاد من اجل خدمة المجتمع.
وحيا الرميمة االنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية قائًال: نرفع لهم 
تحية اكبار واعتزاز وندعو المؤتمر وأنصار الله الى العمل معًا في مواجهة العدوان 

واحباط محاوالته في شق الصف الوطني.
وقال: أما العمالء في الداخل فنقول لهم كفاكم قتًال وسحًال أال يكفي تعز انها 
اصبحت عاصمة للخراب وانها دمرت وانها بعد أن كانت قبلة لكل اليمنيين اصبحت 

وكرًا لمجموعة من اللصوص.
كلمة االكاديميين القاها رئيس فرع المؤتمر بجامعة تعز االستاذ نبيل الحمادي 
اشار فيها الى ان المؤتمر هو الشريك االساسي في اعادة توحيد الوطن والمبادر 
الى ربط قيام الوحدة بالتزام الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي 

للسلطة انطالقًا من قيم ومبادئ ميثاقه الوطني.
ات والمضامين التي تضمنها الميثاق الوطني  وقدم الحمادي جملة من االيضاء
مؤكدًا انه وانطالقًا من تلك المضامين فقد تحمل المؤتمر الشعبي العام مسؤولية 
البناء والتحديث وحماية الثوابت الوطنية ومواجهة كل من يحاول المساس بها اثناء 
توليه قيادة البالد وهو لم يكن انجازًا حزبيًا او فرديًا بل انجازًا وطنيًا لكل ابناء الوطن.
وقال: ان المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يحمل مسؤولية حماية الثوابت 
الوطنية والوقوف الى جانب تحقيق كل ما يتطلع اليه الشعب اليمني في المستقبل 
وسيدافع عن كل تلك االنجازات كما دافع عنها عبر المراحل السابقة من القوى 
المتربصة التي حاولت عبر المؤامرات والمخططات زعزعة االمــن واالستقرار 

وتفكيك النسيج االجتماعي الداخلي والنيل من الثوابت الوطنية.
وتابع: وبنفس المخطط وتغير االسلوب تعود تلك القوى التآمرية لتنفيذ 
مخططها بشنها عدوانًا همجيًا مستهدفًا بشكل منهجي كل ما له صلة بجوانب 
العيش والحياة للمواطنين ومستهدفًا وحدتنا الوطنية ارضًا وإنسانًا، وهذا لن يتحقق 
لتلك القوى مهما اوغلت في سفك الدم اليمني الن شعبنا ال يقبل الضيم وال يقبل 

الذل والهوان وسيدافع عن كرامته وعزته حتى يتحقق النصر وليس غير النصر.
كما القى عبدالله احمد امير وكيل محافظة تعز كلمة حيا فيها باني نهضة اليمن 
الحديث الزعيم علي عبدالله صالح قائًال: تحية اكبار لمن علمنا ابجدية العطاء والبناء 
الزعيم علي عبدالله صالح الذي كسر حواجز الخوف واخرجنا الى الديمقراطية، وقال 

ذات يوم ان الديمقراطية سترشد نفسها.
وقال امير: نعيش العام الثالث للعدوان وهامتنا مرفوعة، وكلما استمر العدوان 
فلن يزيدنا إال صمودًا، وهناك من يقاتلون ويحققون االنتصارات في الجبهات وهناك 

من يقاتلون في الداخل من اجل أال تنحني هذه الهامات.
وأضاف: بوركت مسيرة المؤتمر الشعبي العام الذي يعلمنا ان الصمت ليس ضعفًا، 
فالمؤتمر قوي بدون غرور ومتواضع بدون ضعف وهذا سر قوته التي لم يستعرضها 
يومًا ولكنه يمتلك الحب لكل الناس على كل ارض اليمن ،وقد جرب المؤتمر عبر 

السنوات الطويلة فكان العمالق الذي يعمل بثقة وبإيمان وينظر للبعيد.
والقى الشيخ عادل االصبحي كلمة باسم المشائخ اكد فيها ان المؤتمر الشعبي العام 

مثل سفينة نجاة لليمنيين وهو تنظيم ُوجد ليبقى ولن ينتهي إال اذا نحن انتهينا.
وقال االصبحي: ومن هذا المكان نبعث رسالة ألولئك المغرر بهم جميعًا وندعوهم 
للسالم والى كلمة سواء بيننا، كما قال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
ة الفاتحة على روح شهيد اليمن  هذا وقد وقف الحاضرون في االمسية دقيقة لقراء
وعزيزها االستاذ عبدالعزيز عبدالغني وكل شهداء الوطن.. كما القيت قصيدة 

شعرية للشاعر عبدالله منصور البحر، نالت استحسان الحاضرين.

في أمسية رمضانية لمؤتمريي مأرب

الزوكا يشيد بصمود وتضحيات أبنــــــــــــــاء مـــأرب ويدعــو المغــرر بهــم للعــودة إلى حضــن الوطـن

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الــزوكــا امسية رمضانية نظمها فــرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة مــأرب بحضور االستاذ حسين حــازب عضو اللجنة 
العامة عضو الهيئة الوزارية ،والشيخ عبدالله مجيديع عضو 
اللجنة العامة عضو مجلس الشورى ،والشيخ محمد عبدالعزيز 
االمير عضو اللجنة العامة،والشيخ يحيى النجار عضو االمانة العامة 
رئيس دائرة التوجيه واالرشاد بالمؤتمر ،واألستاذ ذياب بن معيلي 
عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر ،وعدد من المشائخ والشخصيات 
االجتماعية في مأرب ،والقيادات التنظيمية والتنفيذية وعدد 
من اعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطة المحلية بالمحافظة 
وأعضاء اللجنتين الدائمة الرئيسية والمحلية وحشد كبير من 

قيادات وكوادر المؤتمر بمحافظة مأرب.
وفي االمسية القى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام كلمة نقل 
في مستهلها الى الحاضرين تحيات الرمز المناضل البطل الجسور 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
وأشــار االمين العام الى ان هذه االمسية تتزامن مع ذكرى 
متميزة في تاريخ االسالم وهي ذكرى انتصار بدر، معربًا عن 
امله ان يكون هذا التزامن هو عنوان النصر القادم النصر المؤزر 

بإذن الله تعالى.
وحيا الزوكا ابناء مأرب البواسل والتاريخ والحضارة واألشاوس 
ورجال الرجال الذين هبوا للدفاع عن الوطن، مثنيًا على ما جاء 
في كلمة الشيخ محمد عبدالعزيز االمير من دعوة للتصالح، 
مذكرًا بأن قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة في الزعيم الرمز 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- كانت حريصة 
كل الحرص على حقن دمــاء اليمنيين وإبعاد الوطن عن اتون 
الصراعات، وال يوجد ابلغ تعبير لذلك من تنازل الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق طواعية وعن قناعة 
عن كرسي السلطة حقنًا للدماء وهو يمتلك المال والسالح والجيش 
والرجال، مؤكدًا ان تسليم الزعيم السلطة جاء ادراكًا منه للمؤامرة 
التي كانت تستهدف الوطن ورغبته في تجنيب اليمن الدماء 

والحروب االهلية.
وقال الزوكا:المؤتمر الشعبي العام تنظيم الحوار تنظيم الوطن 
تنظيم السالم وتنظيم البناء وتنظيم التضحية من اجل الوطن، 
مذكرًا بمبادرة مشائخ وقيادات المؤتمر في مأرب من اجل حقن 
الدماء وتواصلها مع قيادة المؤتمر التي بذلت الجهود مع كل 
اطراف الصراع في مأرب لكن تلك الجهود قوبلت برفض االطراف 
لت ان تقف مع العدوان على وطنها وعلى اخوانها 

َّ
االخرى التي فض

وعلى شعبها واعتقادًا منها ان بمقدورها ابادة اآلخرين.
وأشار الزوكا الى جهود المؤتمر المتواصلة في االبتعاد عن 
المماحكات وعــن المناكفات وعــن االقتتال الداخلي ورفضه 
االصطفاف مع طرف ضد آخر، ودعوته للمصالحة الوطنية الشاملة 

وهي جهود كلها قوبلت بالرفض من اآلخرين.
وأكد ان المؤتمر ما كان له ان يقف موقف الحياد حين انطلق 
العدوان الخارجي على الوطن ولذلك هب المؤتمر الشعبي العام 
وبدعوة واضحة وصريحة من الزعيم علي عبدالله صالح للقتال 
وللدفاع عن امن وسيادة واستقالل الوطن من العدوان الخارجي 

الغاشم.
وقال:هذا مبدأنا الثابت وال يمكن للمؤتمر الشعبي العام ان 
يحيد عنه، ومن يقول غير ذلك ففي تضحيات قيادات وأعضاء 

المؤتمر الشعبي العام خير دليل على ذلك..
وأشار االمين العام الى ما تعرضت له مأرب ومديرياتها من 
استهداف من قبل الــعــدوان والتي مسحت بعض مديرياتها 
بالكامل خاصة مديرية صرواح ومنازل المواطنين في االشراف 

والجدعان وحريب وغيرها لكن ابشع استهداف حصل لمديرية 
صرواح ومع ذلك كله ظلت مأرب وصــرواح شامخة ابية واقفة 

في وجه العدوان.
وحيا الزوكا ابناء محافظة مأرب الواقفين الصامدين، مؤكدًا 
ان مأرب برجالها وشجعانها وأبنائها مازالت في حضن الوطن 
وستظل في حضن الوطن وال يمكن لها ان تقبل احدًا على ارضها.
وأكد االمين العام ان المؤتمر مع السالم، وان الذين يقفون في 
صف العدوان يعرفون انهم على خطأ وعلى باطل، موجهًا إليهم 
تساؤًال مع من انتم اليوم مع عدوان على بلدك مستحيل.. مع 
من يطالب باالنفصال وشرذمة اليمن مستحيل.. اين ستكون اين 

سيكون موقفكم وموقعكم؟!
وجدد الزوكا دعوة المغرر بهم للعودة الى رشدهم والى حضن 
الوطن الثاني والعشرين من مايو، وقــال: الوطن وطننا جميعًا 
ات  الوطن يتسع لنا جميعًا في اطار ثوابت الوطن بعيدًا عن االمالء
ات من هنا او هناك بعيدًا عن االنفصال  الخارجية بعيدًا عن االغراء

بعيدًا عن االستهداف فكل قطرة دم تسيل هي يمنية.
وأكد ان محافظة مأرب قلب اليمن النابض لن تكون سهلة 
وستظل عصية على كل من يحاول استهدافها وستظل في 
المقدمة للدفاع عن هذا الوطن، مقدرًا التضحيات التي قدمها 
ابناء مأرب سواء من الشهداء والجرحى او من خالل ممتلكاتهم التي 

دمرها العدوان او من خالل معاناة النازحين من ابنائها.
وقال: انه ورغم كل ما فعله العدوان من استهداف وتدمير 
لمنازل وبيوت ابناء مــأرب فانه لن يستطيع ان يثني الشعب 
اليمني او يثني ابناء مأرب عن موقفهم الثابت تجاه محافظتهم 
والحفاظ على امنها واستقرارها وعن الوطن وأمنه وسيادته 

واستقراره ووحدته.
وجــدد االمين العام التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام 
سيظل على مبادئه وثوابته التي لن نتزحزح عنها مهما حاول 
المروجون، وقال: شعبنا اليمني يعرف من هو المؤتمر الشعبي 
العام ومن هو علي عبدالله صالح وال داعي لكثر التفسيرات وكثر 
الترويجات واإلشاعات نحن في غنى عنها نحن في وطن يدمر، 
في وطن ُيستهدف في كل مقدراته وممتلكاته، ُيستهدف في 

كرامته، ُيستهدف في ارثه التاريخي.
وأشــار الــى استهداف الــعــدوان ومرتزقته لآلثار والمعالم 
التاريخية، معبرًا عن الشكر والتقدير لموقف مشائخ وشخصيات 
محافظة مأرب الذين هبوا للدفاع عن اآلثار ورفضوا استهدافها.
وحث االمين العام قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام على 
مزيد من التالحم والصمود والعمل المثابر، مؤكدًا ان المؤتمر ال 
يهمه اصحاب المواقف المتقلبة وإنما يهمه الرجال الصامدون 
الذين ال تؤثر عليهم المغريات وهم كثير، وقال:والمؤتمر 
الشعبي الــعــام يعج بــقــيــادات وشخصيات اساسية ومهمة 
ومحافظة مأرب واحــدة من هذه المحافظات االبية الصامدة 
المثابرة، مخاطبًا ابناء مأرب:سنكون الى جانبكم ولن نتخلى عن 
محافظة مأرب الحضارة والتاريخ.. مأرب عائدة الى حضن الوطن 

بإذن الله تعالى.
وكان االستاذ نائف عبدالله مجيديع القى كلمة باسم اللجنة 
التحضيرية لألمسية رحب فيها باالمين العام للمؤتمر االستاذ 
عارف الزوكا، شاكرًا اياه على حضور هذه االمسية التي يقيمها 
فرع المؤتمر الشعبي العام في مــأرب في اطــار تنفيذ الخطة 
التنظيمية للعام ٢٠١٧م وتدشين برنامج العمل التنظيمي 
والتعريف بمفاهيم الميثاق الوطني والحث على توحيد الصف 

الداخلي ومواجهة االرهاب.
وقال مجيديع: اننا ومن خاللكم نرفع اسمى التحايا والتهاني 
للمناضل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق 

في أمسية لمؤتمريي نهم وبني حشيش

الشريف يحث على مزيد من توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان

دشن فرعا المؤتمر الشعبي العام بمديرتي بني 
حشيش ونهم بمحافظة صنعاء األمسية الرمضانية.

وأكد عضو اللجنة العامة خالد عبدالوهاب الشريف 
أن مبدأ الشراكة الذي انتهجه المؤتمر الشعبي العام مع 
المكون الوطني انصار الله، متمثل في التصدي للعدوان 
وإدارة مؤسسات الدولة وفقًا للدستور والقانون، داعيًا 
في الوقت ذاتــه الجميع الى االبتعاد عن المهاترات 
الحزبية والسياسية واإلعالمية والتي ليس من شأنها 

أن تخدم العدوان وتشق الصف الوطني.
وحث الشريف على توحيد الجبهة الداخلية لنتمكن 
جميعًا من صد كل المؤامرات ومواجهتها والدفاع 

عن الوطن.
وإشار في كلمته إلى أن الميثاق الوطني الذي أجمعت 
عليه كل القوى السياسية واالجتماعية والفكرية 
والثقافية واالقتصادية في اغسطس ١٩٨٢م قد 
عززت به توحيد الصف الداخلي والتماسك بالثوابت 
الوطنية التي انطلق بها المؤتمر بمبدأ الوسطية 
واالعتدال وهي مستنبطة من ديننا اإلسالمي الحنيف، 
وبالتالي نجد أن الدفاع عن الوطن والوالء له هو مبدأ 

عقائدي إسالمي وفرض عين.
وأشاد عضو اللجنة العامة بما شاهده من إقبال كبير 
لطلب االنتساب لعضوية المؤتمر عن قناعة بأنه حزب 
الشعب وصمام أمــان الوطن، وبالتالي فمن الصعب 
إلغاؤه من الخارطة السياسية، والمؤتمر الشعبي العام 

رقم صعب تجاوزه.
من جانبه أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
بني حشيش عضو اللجنة الدائمة أحمد الحميدي، أن 
مانشاهده اليوم من فعاليات وأنشطة تنظيمية 
للمؤتمر فــي مختلف محافظات الجمهورية غير 
مسبوق واقبال جماهيري واسع لالنضمام واالنتساب 

للمؤتمر الشعبي الــعــام يــدل على حــب المواطنين 
والــنــاس لهذا التنظيم الوطني الــرائــد ومعرفتهم 
بواقع المؤتمر ونهجه للوسطية واالعتدال وتحقيقه 

لألهداف الوطنية.
وأوضــح الحميدي أن األقبال الجماهيري للمؤتمر 
لم يكن من فراغ وإنما تاريخ المؤتمر وانجازاته هي 
الشواهد التي لمسها الشعب اليمني، الن المؤتمر 
الشعبي العام يحمل برنامجًا وطنيًا، وألن المؤتمر يمني 
المنشأ وال يحمل أي فكر ونهج خارجي، مما جعله على 

الساحة اليمنية الحزب الرائد..
وأضــاف الحميدي: أنــه يحق لكل منتسبي وقــادة 
المؤتمر الشعبي العام أن يتفاخروا بوطنيتهم ويرفعوا 
أصواتهم الوطنية، ألن ميثاقنا الوطني قد جاء فيه: 
أن الوالء الوطني مبدأ شريف ال ينسجم بأي حال من 

األحوال مع التبعية ايًا كان شكلها او نوعها.
وأكد رئيس فرع مؤتمر مديرية بني حشيش أننا 
نمد ايدينا للسالم سالم األقوياء الشجعان وليس سالم 
االستسالم، خاصة وان العدوان قد ارتكب كل انواع 
المجازر البشعة وجرائم الحرب وتجاوز كل اخالقياتها 
ـــي جــبــان هــدفــه إركــــاع هــامــات  فــي ظــل صــمــت دول
اليمنيين.. ومبينًا انهم رغم اعتمادهم على بعض 
المرتزقة من الداخل والخارج وتآمرهم ومحاولتهم 

تمزيق وتفتيت النسيج اإلجتماعي إال أنهم فشلوا.
ونوه الحميدي: قد نختلف مع انصار الله في بعض 
الــروئ واألفكار والتباينات السياسية ولكننا نجتمع 
في نقطة مهمة نتوحد فيها وهو الوطن والحفاظ 

والدفاع عنه.
وحــث فــي ختام كلمته اعــضــاء وقــيــادات ورؤســاء 
المراكز التنظيمية والمشائخ والشخصيات االجتماعية 
على االستمرار في قطع استمارات وبطائق عضوية 

ات االنتساب. المؤتمر، وتسهيل اجراء
فيما أوضــح رئيس فــرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية نهم عضو اللجنة الدائمة الشيخ عبدالله 
عاصم أن الميثاق الوطني بفكره الوطني يعبر عن 
نبض اليمن، كون المؤتمر الشعبي العام الذي ننتمي 
لعضويته ونعتز ونفخر به جاء بالوسطية واالعتدال.

وشــدد عاصم على التركيز فــي توحيد الجبهة 
داس كل مؤامرات العدوان تحت 

ُ
الداخلية لكي تنهار وت

أقدام المقاتلين في جبهات القتال من رجال القوات 
المسلحة واألمن واللجان الشعبية والقبائل اليمنية.

كما أفاد أمين عام المجلس المحلي بمديرية بني 
حشيش، الشيخ إبراهيم محمد الجيالني، أن تزامن هذه 
األمسية الرمضانية المؤتمرية مع توجيهات الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية 
األسبق- بتوحيد الجبهة الداخلية، وبالتالي نحن نستمد 
صمودنا من صمود الزعيم الذي حكم لها بكل االجتهاد 
والتفاني واالخالص وحقق لليمن كل المنجزات وجعل 
لها مكانة في وسط المجتمع الدولي من خالل تحقيق 
الوحدة الوطنية التي تآمر عليها دول الجوار واعلنوا 

العدوان بعد فشل الكثير من مؤامراتهم.
ونوه الجيالني الى ان عملية التأطير داخل صفوف 
المؤتمر تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، لكي يكون 
المؤتمر اكثر قــوة بعد خلوه من العمالء والخونة 
والمندسين فيه، وايضًا ان عملية التأطير هي دعوة 
صادقة لمزيد من الصمود ورص الصفوف والمحافظة 
على الجبهة الداخلية لتكون الصخرة التي تنكسر 

عليها كل المؤامرات.
وفي األمسية ألقيت قصيدة شعرية نالت اعجاب 

الحاضرين.

مؤتمريو بيت الفقيه:

 األمسيات جّسدت وعي 
المؤتمريين بقضايا الوطن

أقام فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية بيت 
الفقيه محافظة الحديدة أمسية رمضانية.

وفي كلمة فرع المؤتمر بالمحافظة قال عضو 
اللجنة الدائمة االستاذ قاسم مهدي: إن قيادة 

المؤتمر بالمحافظة يتابعون باهتمام بالغ واغتباط كبير 
هذه الفعاليات التي منها هذه االمسية التي احتشد لها مؤتمريو الدائرة، مؤكدين 

الوالء لله ثم الوطن وتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي الذي نفخر جميعًا باالنتماء اليه ونشعر 
بالتميز اكثر عندما نرى مثل هذا التفاعل الرائع الذي يجسد حقيقة وعي المؤتمريين وشعورهم 

بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم كمؤتمريين.
مشيرًا الى ان المؤتمر الشعبي العام بقيادة مؤسسه الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- سيظل حزب اليمن والمناضل من اجل اليمن.
كما القى باألمسية عضو اللجنة الدائمة السيد عبدالقادر البحر كلمة مؤسسي المؤتمر وعضو 
اللجنة الدائمة، أمين عام المجلس المحلي بالمديرية الشيخ مهدي عبدالله مهدي كلمة الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بالمديرية واالستاذ منصور حلبي كلمة العلماء وعضو قيادة فرع الدائرة السيد 
محمد عبده البحر كلمة الفرع وعضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بكلية االدارة الدكتور احمد 
عمر ونس كلمة االكاديميين والقاضي عبدالملك مسعود كلمة القضاة والمستقلين، عبروا فيها عن 
اهمية االصطفاف الوطني وعظمة اغتنام الشهر الفضيل إلفشاء السالم والتراحم وتطهير النفوس، 
مشيدين بالمؤتمر ومواقفه الوطنية، مؤكدين أن مدينة بيت الفقيه عاصمة قبيلة الزرانيق تقف 

ومعها كل المديرية ضد العدوان وال تساوم في سيادة واستقالل وامن الوطن.
ودعت كلماتهم الى المزيد من االلتحام وتعزيز الثقة بالنصر، مؤكدين وقوف مؤتمريي الدائرة 
صفًا واحدًا مع الوطن، مشيدين بصمود وثبات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم صالح رئيس المؤتمر 

الذي لم يزده العدوان إال صمودًا وثباتًا على عهده ومبدئه الوطني.

مؤتمريو مبين يرّحبون 
بالمنتسبين الجدد إلى المؤتمر

حجة - صادق شلي
اقام فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية مبين أمسية رمضانية، 
وقد نقل االستاذ مجاهد سالم 
عضو قيادة المؤتمر بمحافظة 
حجة للحاضرين تحيات وسالم 

الزعيم القائد المؤسس علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله ورعاه.. وعبر 

عن فخر واعتزاز قيادة المؤتمر بشموخ وثبات ابناء مديرية مبين مع الوطن والمؤتمر 
والزعيم وكل مديريات المحافظة واكد على ضرورة استمرار النشاط التنظيمي على نفس 
الزخم وأكثر، مشيرًا الى أن المؤتمر هو تنظيم المنجزات العمالقة والكبيرة في كافة 
المجاالت، مثمنًا صمود وثبات وتالحم ابناء شعبنا اليمني العظيم في وجه العدوان السعودي 

االمريكي الصهيوني.. وترحم على أرواح الشهداء األبرار ودعا بالشفاء للجرحي ..
وألقى العقيد حسن المطري أمين عام المجلس المحلى بالمديرية كلمة اكد فيها وقوف 

ابناء مبين مع الوطن والمؤتمر والزعيم في كافة الظروف ..
وألقى الشيخ عبدالقادر شمسان كلمة المؤتمر بالمديرية اكد فيها أن الوطن والشعب 
 ال يتجزأ لذلك فإن المؤتمر هو الشعب والشعب هو المؤتمر، مؤكدًا 

ٌّ
والمؤتمر والزعيم كل

استمرار العمل التنظيمي والنزول الميداني وتسليم وصرف بطائق العضوية الجديدة 
واالنتساب.. وألقى الشيخ نبيل راجح كلمة الشباب مؤكدًا ومجددًا تمسك شباب المديرية 

والمحافظة بالمؤتمروالزعيم..
والقيت عدد من القصائد الشعرية التي نالت االستحسان.


