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5االثنين: 

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

في أمسية رمضانية لمؤتمريي مأرب

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

رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي له صفحات مشرقة سطرها في 
خدمة هذا الوطن والشعب خالل فترة حكمه.

وأضاف: انا متأكد أنه لو كل واحد منا قرأ الميثاق الوطني مرة في 
الشهر فسيجد فيه الحلول الكافية لكافة مشاكل وقضايا وأزمات 
اليمن.. اشكركم جميعًا على تلبية النداء واشكر االخــوة اعضاء 
اللجنة العامة واألمانة العامة واللجنة الدائمة والمشائخ والشخصيات 

االجتماعية والوزراء وكافة الحاضرين.
من جانبه القى نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمأرب حسين 
صالح دغمس كلمة رحب فيها بقيادات المؤتمر الحاضرة في االمسية 
ناقًال باسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر في مأرب التحية 
للزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- بمناسبة شهر رمضان ،معبرًا عن الشكر والتقدير 

للحاضرين من قيادات وكوادر المؤتمر في االمسية.
وقال دغمس: ما يحز في النفس ان هذه األمسية هي االولى التي 
نقيمها في العاصمة صنعاء التي احتضنت كل الشعب اليمني وبعيدًا 
عن مركز محافظة مارب الذي اصبح بقبضة قوى الشر واإلرهاب 
بدعم ومساندة من قوى العدوان السعودي الغاشم الذي قتل االنفس 
المحرمة من الشباب والنساء واألطفال والشيوخ ودمر المستشفيات 
والجامعات والمساجد والــمــزارع والطرقات واألســـواق والموانىء 

والمطارات وحاصر الشعب اليمني برًا وبحرًا وجوًا.
وأضــاف: ولكن الشعب اليمني ومن ضمنه انتم يا رجال المؤتمر 
ومناصروه الى جانب الجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل المساندة 
لهم وقفتم في مواجهة هذا العدوان الذي يسعى الحتالل وطن الثاني 
والعشرين من مايو هذا المنجز الذي تحقق في ظل قيادة الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- هذه الوحدة المباركة التي يجب ان نحافظ عليها في وجه 

المؤامرات التي تسعى لتقسيم اليمن الى دويالت متعددة.
ودعا دغمس حكومة االنقاذ الوطني الى ايالء الرعاية واالهتمام 
بأبناء محافظة مارب خاصة النازحين الذين فقدوا منازلهم وشردوا 
من بيوتهم ومزارعهم وممتلكاتهم التي دمرها العدوان، مطالبًا 
قيادات المؤتمر العليا بعقد دورات تأهيلية في معهد الميثاق الوطني 
ات التنظيمية  لقيادات وكوادر المؤتمر في مأرب وضرورة عقد اللقاء

وتفعيل النشاط التنظيمي.
من جانبه القى الشيخ محمد عبدالعزيز االمير عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر كلمة باسم المشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية في 
مأرب حيا فيها باسم المشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 
قيادات المؤتمر العليا وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح 

-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكــد االمير ان قــيــادات وكـــوادر المؤتمر في مــأرب والمشائخ 
والشخصيات االجتماعية والعقال كانوا السباقين الى مواجهة العدوان 

الذي سارع الى استهداف مأرب منذ االيام االولى.
وقال الشيخ محمد االمير: نحن ال نؤيد الحرب الداخلية وال يشرفنا 
سفك دماء اليمنيين فيما بينهم وهي فرصة ان اوجه رسالة إلخواننا 
في مأرب ونقول لهم اننا نمد ايدينا للتصالح وعليهم أال يضيعوا 

الوقت.
وأردف: أما العدوان فنقول لهم اعتديتم على الشعب اليمني وقلتم 
انه شعب جاهل وغير متعلم، والحقيقة انكم انتم الجهلة وغير 
المتعلمين وبنيتم عدوانكم على حسابات خاطئة ،والشعب اليمني 
اثبت قوته وصموده، ولو استمر العدوان سنين فلن يركع الشعب 

اليمني، ونحن كما قال الشاعر:
انا اناس ال توسط بيننا لنا الموت دون العالمين او القبر 

واختتم االمير كلمته بالتاكيد على ما جاء في كلمة قيادة فرع 
المؤتمر الشعبي العام في المحافظة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي.
من جانبه القى الشيخ يحيى النجار رئيس دائرة التوجيه واإلرشاد 

بالمؤتمر كلمة العلماء حيا في مستهلها الحاضرين، وقــال: ايها 
المؤتمريون الصامدون الصادقون هذه امسية تتزامن مع ذكرى 
خالدة في التاريخ االسالمي وهي ذكرى اول انتصار لإلسالم والمسلمين 

في غزوة بدر ذكرى انتصار الحق على الباطل ،والعدل على الظلم.
واضاف: يا ابناء مارب لقد اثبتم من خالل دماء الشهداء والجرحى ضد 
العدوان اننا نعيش بدر الثانية وان النصر قريب ال محالة وثقوا انكم 
ستنتصرون على من اعتدى عليكم الى عقر داركم وخرب بيوتكم 

وقتل اطفالكم ونساءكم ودمر ونهب وسرق ممتلكاتكم.
كلمة المنظمات الحقوقية في مأرب القاها االستاذ حسن الزايدي 
وأشار فيها الى ان مأرب حباها الله بالغاز والكهرباء والنفط، والصراع 

فيها يؤثر على مختلف جوانب الحياة للشعب اليمني كله.
وأوضح الزايدي ان قيادة االخوان المسلمين اختارت مأرب منطلقًا 
لها لتستولي على هذه المصالح وتستثمرها لصالحها ثم جاء العدوان 
ليدمر الحياة، لكن مــارب قدمت اروع صــور البطوالت وقدمت 
الشهداء، وما معارك صرواح ونهم وحريب وغيرها إال خير دليل 

على ذلك.
وكشف الزايدي ان العدوان السعودي شن اكثر من ٢٢ الف غارة 
على مديرية صرواح مستخدمًا القنابل العنقودية والفسفورية، ولكن 

صرواح صمدت وهذا دليل على شجاعة المحارب اليمني.
وقال: دمرت المنازل والمساكن وشردت االسر من هذه المحافظة 
ستهدف من قبل العدوان بالصواريخ والقنابل 

ُ
العريقة، وكل شيء ا

العنقودية المحرمة حتى الــمــزارع استهدفت بقنابل فسفورية 
واستشهد اكثر من ٤٥٠ مواطنًا مدنيًا ونزحت اكثر من ١٥ الف 
اسرة الى صنعاء، ولألسف الشديد فإن رفض اهالي مأرب النزوح الى 
دول العدوان واالنضمام اليهم جعلهم يحقدون على هذه المناطق 

ويدمرونها.
وأضاف الزايدي: ولم يكن امام المؤتمريين اال الصمود رافضين 
ات التي قدمت لهم ولــذلــك تــم استهداف منازلهم  كــل االغــــراء
وممتلكاتهم، وما استهداف منزل القيادي مجيديع إال خير برهان.

وتابع: االخوان المسلمون كلما دعوناهم الى ادانة جرائم العدوان 
بادروا الى التبرير لها، ونحن نرصد كل الجرائم التي طالت االنسان 

والمقدرات واإلرث التاريخي الحضاري الذي يمثل ارثًا لإلنسانية 
كلها كما حصل في استهداف مدينة براقش وسد مأرب وعرش 
بلقيس ومن يرصد ما فعله العدوان سيجد ان هناك ُبْعدًا تاريخيًا 

فالعدوان يستهدف الوطن تاريخًا وحضارة وإنسانًا.
وأضــاف: هناك اسر تم تدمير منازلها بالكامل، ففي مديرية 
صرواح فقط دمر اكثر من ١٥٠٠ منزل باإلضافة الى تدمير المنازل 
في مناطق االشراف وحريب والجدعان وغيرها ،ولكن ابناء هذه 

المناطق رفضوا االنضمام الى المرتزقة ونزحوا الى صنعاء.
وألقى صدام حسين حازب كلمة الشباب والطالب في المحافظة 
وجه فيها اربــع رسائل وقــال: الرسالة االولــى هي انه ال حرية بال 
ديمقراطية وال ديمقراطية بال عدالة والعدالة بــدون تطبيق 
سيادة القانون، وهذا هو الشعار الذي أتى من اجله علي عبدالله 
صالح وفاز في االنتخابات ومن اجله سلم السلطة في ٢٠١١م، 
ونحن كشباب في المؤتمر الشعبي العام ماضون في تمثل هذا 

الشعار وجوهره ..
واضاف صدام حازب: الرسالة الثانية هي مارب فجزء منها يعاني 
من العدوان وجزء آخر من االهمال ومارب هي قلب اليمن وهي التي 
خرج منها شريان الحياة لليمنيين كلهم، وصرواح وقفت وصمدت 
امام العدوان وتكسرت عليها جحافل المد االسود وقدمت الغالي 
والنفيس وذلك ليس بغريب على صرواح وقبائلها وأبنائها الن فيها 

رجال العزة والكرامة.
وتابع:الرسالة الثالثة هي تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ونؤكد 

ان الحل لالزمة في اليمن لن يكون إال يمنيًا.
واختتم القيادي صدام حازب كلمته بالرسالة الرابعة التي وجهها 
عبر االمين العام الى الزعيم علي عبدالله صالح وقال فيها: ان ما يمر 
به الوطن اثبت ان المؤتمر هو حزب االحزاب وهو خير االحزاب وانه 
ال خالص لليمنيين إال عبر المؤتمر وهذا يحّمل المؤتمر وقيادته 
مسؤولية كبيرة، داعيًا الى تنشيط قنوات االتصال والتواصل مع 

كل قيادات وقواعد المؤتمر.
من جانبه القى الشيخ مبارك طعيمان امين عام المجلس المحلي 
بمديرية صرواح كلمة المناضلين حيا فيها نيابة عن كل قيادات 
وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمأرب المناضل الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
وكل رفاقه المناضلين معه في خندق الدفاع عن الوطن مخاطبًا 
اياه بالقول:لله درك ودر ابيك لقد نلت هذا الوسام وهذا الشرف 
فيكفي انك لم تتقلد لون العمالة يومًا قط، بينما هرول وهرع اليها 

اآلخرون هرولة.
وأشاد بالصمود الشعبي في مواجهة العدوان الذي يستهدف 
اليمن وسيادته ووحدته واستقالله وباالنتصارات التي يحققها 

ابطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون من ابناء القبائل.
ودعا طعيمان الى حوار يمني داخلي بين االطراف اليمنية تكون 
مرجعيته كتاب الله والدستور والقانون اليمني والثوابت الوطنية 

المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والسيادة واالستقالل.
هذا وقد اكدت االمسية على ان مصير مأرب ال يحدده ويفصل 
فيه محافظ وال قبيلة وال حزب وإنما يحدده ابناء محافظة مأرب 
وقبائلها وكبارها المعروفة والمفوضة من قبائلها وفقًا لعاداتها 
عي انه مؤتمري وهو  وتقاليدها ،كما اكدت االمسية على ان من يدَّ
في حضن العدوان فهو ال يمثل المؤتمر وال قواعده وال رجاله 
فالمؤتمريون ال يمكن ان يكونوا عمالء وال مساندين للعدوان، 

َسم المؤتمر يؤكد ذلك.
َ
وق

هذا وقد قرأ المشاركون في االمسية الفاتحة على ارواح الشهداء 
من محافظة مارب وشهداء الوطن.. وألقيت قصيدتان شعريتان 
للشاعر عزيز الردماني وللشاعر الشيخ محمد علي المنصوري 

القرموشي، نالتا استحسان الحاضرين.

ذمار -عبدالباري عبدالرزاق
رأس االمــيــن الــعــام المساعد للمؤتمر 
رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي 
الراعي األمسية الرمضانية الحاشدة التي 
نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف الوطني بمحافظة ذمار بحضور 
الشيخ علي محمد المقدشي عضو اللجنة 
العامة واالستاذ طارق الشامي رئيس دائرة 
اإلعالم والفكر والثقافة عضو االمانه العامة 
والدكتور محمد بن حفيظ عضو الهيئة 
الــوزاريــة وزيــر الصحة العامة، واإلستاذ 
محمد أحمد العنسي عضو مجلس الشورى، 
،واالستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة، واالستاذ حمود 
عباد رئيس الهيئة التنفذية للمؤتمر 

محافظ المحافظة، واالستاذ حسين الصوفي 
رئيس احزاب التحالف بالمحافظة، واالستاذ محمد علي السنباني رئيس 
فرع المؤتمر بالجامعة، واالستاذ محمد العلواني نائب رئيس فرع المؤتمر 

بالمحافظة وعدد من القيادات التنظيمية والمسئولين التنفيذين.
وفي اللقاء الجماهيري القى الشيخ يحيى علي الراعي االمين العام المساعد 
للمؤتمر رئيس مجلس النواب، كلمة قال فيها: االخوة قيادة وأعضاء 
وكودار المؤتمر واحزاب التحالف بمحافظة ذمار، أنقل لكم تحيات الزعيم 
المناضل علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر- 

وأحييكم جميعا على هذا الحشد الجماهيري الكبير.
واستعرض كافة االحداث والمراحل التي يمر بها الوطن خالل ما يقارب 
ثالثة اعوام من العدوان، وما سبقها من أحداث والى اين وصل حال من 

باعوا وطنهم وشعبهم.
وأشاد رئيس مجلس النواب االمين العام المساعد للمؤتمر بالنشاط 
التنظيمي المتواصل لقيادة المؤتمر بالمحافظة وفروع الدوائر.. مشيرا 
إلى كلمة الزعيم األخيرة التي وجه فيها العديد من الرسائل للمرتزقة 

والعمالء وللعدوان السعودي.
وأكد الراعي على اهمية تماسك أبناء المحافظة وتسامحهم وتوحيد 
الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود والثبات، وقطع الطريق على الحاقدين 
ومحاوالت المغرضين التي فشلت في جر هذه المحافظة نحو العنف..
داعيا المغرر بهم في فنادق الرياض ومارب للعودة الى جادة الصواب 

وترك العمالة واالرتزاق.
وحث جميع قيادات وقواعد ومكونات المؤتمر على تعزيز روح التسامح 
واإلخاء والتآلف بين جميع ابناء المحافظة كون المحبة والتآلف هي السالح 

األقوى لمواجهة كل محاوالت شق الصفوف وخلخلتها.
من جانبه القى االستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة كلمة، رحب فيها بالحاضرين جميعا، مستعرضا سلسلة 
األنشطة التنظيمية التي نفذها وأقامها فرع المؤتمر بالمحافظة في كافة 

الدوائر والمديريات بناء على توجيهات 
فخامة الزعيم علي عبدالله صالح واألخ 
األمين العام عــارف الــزوكــا وخطة عمل 

فرع المحافظة وموجهات االمانة العامة.
ات التنظيمية  وأوضح عبدالرزاق ان اللقاء
واألمسيات التي أقيمت اظهرت مدى ما 
تحمله القواعد المؤتمرية من والء صادق 
للوطن والمؤتمر،ناهيك عن وقوفهم بثبات 

وصمود في وجه العدوان.
وثمن جهود ودور قــيــادات المؤتمر 
بالدوائر وأعضاء المؤتمر الفرسان الذين 
ات  أشعلوا بحماسهم الطاقات والكفاء
مواصلين صمودهم في وجه العدوان وكل 

المؤامرات.
وأكــد عبدالزراق تمسك فرع المؤتمر 
بالمحافظة بتوجيهات القيادة السياسية 
واألمانة العامة بتفعيل العمل التنظيمي الذي وصل عدد الشباب الذين 
تم استقطابهم وقطع البطائق لهم خالل األيام القليلة الماضية، الى نحو 
١٣٠٠٠ عضو، مطالبا األمانة العامة بتزويد الفرع بمائة الف استمارة، 
نظرا لإلقبال الكبير الذي تشهده الدوائر والمديريات من المطالبين 

باالنضمام لعضوية المؤتمر الشعبي العام.
بدوره القى االستاذ حمود محمد عباد محافظ المحافظة رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر كلمة رحب في بدايتها بالضيوف وكل القيادات 
المؤتمرية والمجالس المحلية والمشائخ معبرا عن شكره لقيادة فرع 
المؤتمر بالمحافظة وقيادات الدوائر الذين أعادوا إحياء عملية تفعيل 
ات الموسعة واالمسيات بكل انتظام في  العمل التنظيمي وعقد اللقاء

جميع دوائر ومديريات المحافظة.
وأكــد على صــدق والء القيادات والقواعد المؤتمرية لله ثم للوطن 
وللمؤتمر الشعبي العام الذي برهن للعالم أنه حزب الوسطية واالعتدال 
الذي احتضن كل المكونات السياسية في عهده وكان مثاال للتعايش 
وخدمة اليمن من أقصاها الى أقصاها في ظل قيادة فخامة األخ الزعيم 

علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر.
الى ذلك القى االستاذ حسين الصوفي كلمة أحزاب التحالف الوطني أشاد 
فيها بمواقف قيادات وقواعد المؤتمر من خالل دفاعهم عن الثورة 

والجمهورية والوحدة وصمودهم في وجه العدوان بكل ثبات وصالبة.
وأكد ان محافظة ذمار تقدم الشهداء تلو الشهداء دفاعا عن الوطن 
ضد العدوان السعودي حيث بلغ عددهم من أبناء ذمار ٢٢٩٠شهيدا. 

وعبر الصوفي باسم قيادات وقواعد المؤتمر واحــزاب التحالف عن 
الشكر والعرفان لفخامة األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، 

لمواقفة الوطنية والشجاعة. 
لقيت في االمسية قصيدتان شعريتان للشاعر محمد حمود 

ُ
كما أ

الموشكي والشاعر علي ناصر القعشمي، نالتا استحسان الحضور.

في أمسية لمؤتمر محافظة ذمار

الراعي يحث على تعزيز روح التسامح 
واإلخاء ووحدة الصف

أبناء الدائرة «٢٠٥» يجددون العهد للمؤتمر والزعيم

أقام فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ٢٠٥ 
مديرية ضوران آنس بذمار أمسية رمضانية.

وفــي األمسية القى االســتــاذ حسن عبدالرزاق 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، كلمة قال فيها، 
في البداية باسمي ونيابة عن اعضاء قيادة فرع 
المحافظة أحييكم على هذا الحشد الجماهيري 
الكبير وانقل لكم تحيات الزعيم علي عبدالله صالح 

-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر.
وأوضح عبدالرزاق ان الزعيم علي عبدالله صالح، 
دائمًا يحث على تجسيد سلوكيات الميثاق الوطني، 
الدليل الفكري للمؤتمر، ألن الميثاق يعبر عن 

عقيدة وفكر وطموح الشعب اليمني.
ــد رئيس فــرع المؤتمر بالمحافظة، على  وأك
ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية 
لمواجهة العدوان، واحترام الدستور وإعادة هيبة 
مؤسسات الدولة والنظام والقانون، من خالل تنفيذ 

االتفاقيات الموقعة بين المؤتمر وانصار الله.
وشدد على تنشيط عملية التواصل بين مختلف 
التكوينات المؤتمرية، وتجديد قطع بطائق 
العضوية وعملية االنتساب الى صفوف المؤتمر 
واقامة الفعاليات واالنشطة وفقًا لخطة عمل فرع 

المؤتمر بالمحافظة وموجهات االمانة العامة.
من جانبه نقل االستاذ حسين الصوفي رئيس 

احزاب التحالف بالمحافظة تحيات قيادة احزاب 
التحالف للمشاركين في الحشد الجماهيري.. وقال: 
نلتقي اليوم في أنس البطولة والتضحيات التي ترفد 
الجبهات بالمقاتلين، آنس الوفاء والمحبة للمؤتمر 
والزعيم المناضل علي عبدالله صالح -رئيس 

المؤتمر حفظه الله.
بنى اليمن إال بالشراكة 

ُ
وأكــد انــه ال يمكن أن ت

الحقيقية التي تحقق النصر على اعداء الوطن، داعيًا 
المغرر بهم من يقاتلون الى صف العدوان للعودة 

الى صوابهم ووطنهم.
الــى ذلــك القى االخ محمد الفضلي عضو قيادة 
فرع المؤتمر بأمانة العاصمة كلمة، أكد فيها ان 
ابناء الــدائــرة ٢٠٥ ومديرية آنــس بشكل عام، 
مؤتمريون أوفياء للمؤتمر والزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق- كون المؤتمر 

حزب يمني المنشأ والفكر.
وأشار الى ان المؤتمر بنى دولة وحقق المنجزات 
التي يستهدفها العدوان اليوم ،مشيدًا بالدور 
الوطني لقيادة المؤتمر ودافاعهم عن الوطن بكل 

ثبات وصمود.
كما القى كلمة فــرع المؤتمر بالدائرة الشيخ 
اسماعيل غشيم نائب رئيس الفرع، كلمة رحب في 
بدايتها بالحاضرين، مؤكدًا ان الوالء لله ثم الوطن 

والمؤتمر واجب وطني يتمسك به اعضاء وكوادر 
المؤتمر بالدائرة ٢٠٥.

من جانبة قال عضو قيادة فرع المؤتمر بالجامعة 
حسين الخلقي في كلمته: أنتم يا ابناء الدائرة ٢٠٥ 
بمديرية أنس أوفياء للثورة والجمهورية والوحدة، 
وما هذا الحشد الكبير إال دليل صادق على صدق 
حبكم للوطن والمؤتمر والزعيم علي عبدالله صالح 

-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر.
الى ذلك أشار عبدالخالق المنجر مشرف الدائرة 
عضو قيادة فــرع المحافظة، الــى ان هــذا الحشد 
الجماهيري رسالة قوية ألعــداء الوطن، وتعبير 
صــادق على تمسك ابناء الدائرة ٢٠٥ بالمؤتمر 

واليمن الموحد.
ودعا المشاركين في األمسية الى توحيد الصفوف 
والـــوقـــوف الـــى جــانــب الــوطــن، وتفعيل العمل 

التنظيمي وعملية االنتساب الى صفوف المؤتمر.
كما القى االخ اكرم حفظ الله جبهان كلمة، أكد 
فيها ان الدائرة ٢٠٥ مديرية آنس ستبقى مديرية 
الصمود والعزة والكرامة، وهي تجدد العهد والوفاء 
للزعيم علي عبدالله صالح تقديرًا لمواقفه الوطنية 

والشجاعة.
هذا وتخلل األمسية عدد من القصائد الشعرية 

التي نالت اعجاب واستحسان الحاضرين.

مؤتمر أفلح يشيد بصمود الشعب في مواجهة العدوان
أقــام فــرع المؤتمرالشعبي العام بمديرية افلح 
اليمن امسية رمضانية في اطار تنفيذ خطة العمل 
التنظيمي وتعزيزًا للجبهة الداخلية في مواجهة 

االرهاب والعدوان.
وفي كلمتة باالمسية الرمضانية ثمن الشيخ يحي 
ــرع المؤتمر  علي مــوســى الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس ف
بالمحافظة الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادات 
المؤتمر المؤسسون بأفلح اليمن وبجميع مديريات 
المحافظة. وأكد أن المؤتمر وقيادته هم صمام امان 
الوطن في كل قرية وسهل وواٍد.. وقال: مسئوليتكم 
كبيرة في هــذه الفترة بالذات في تعزيز وصمود 

وثبات الجبهة الداخلية وتحصينها والوقوف بقوة في وجه العدوان الغاشم.
وأشاد باالندفاع الكبير وأكد على االستمرار والمضي قدمًا في قطع البطاقات واالستقطاب 

للمنتسبين الجدد.

وطالب بمزيد من الصمود والثبات في وجه 
ــذي استهدف المنجزات التي بناها  الــعــدوان ال
المؤتمر، وبعدم االنــجــرار وراء مرضى النفوس 

الذين يريدون شق جبهتنا الداخلية القوية.
وقــد ألقى االســتــاذ علي المحمري مدير عام 
المديرية كلمة ترحيبية اكد فيها التفاف جميع 

ابناء الوطن مع القيادة ضد العدوان.
وألقى االستاذ احمد جراد رئيس فرع المؤتمر 
بالمديرية كلمة اكد فيها تجديد ابناء افلح اليمن 
ــوالء لله ثم للوطن وللمؤتمر وللقائد  العهد وال
الرمزالمؤسس الزعيم علي عبدالله صالح- حفظه 
الله ورعاه. والقى الشيخ أحمد حسن ظافر كلمة مشائخ المديرية عبر فيها عن التفاف جميع ابناء 

المديرية مع المؤتمر والزعيم. 
لقيت قصيدتان شعريتان نالتا االستحسان.

ُ
وأ

مؤتمريو الطويلة يدعون إلى نبذ العنف والتطرف
المحويت - سعد الحفاشي

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الطويلة الدائرة 
٢٤١ بمحافظة المحويت امسية رمضانية.

وفي االمسية القى الشيخ محمد ابو علي رئيس فرع المؤتمر 
كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة 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 افشال المؤامرات الكثيرة التي 

استهدفت الوطن والمؤتمر الشعبي العام..
مثمنًا لمشائخ ووجهاء واعيان مديرية الطويلة واعضاء 
ـــوادر المؤتمر عامة تفاعلهم الكبير فــي المشاركة  وك
في االمسية التي تجسد عمق وفائهم وصــدق تمسكهم 
بتتظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي العام وزعيمه المناضل 

علي عبدالله صالح.
داعيًا إلــى نبذ العنف والتطرف بكافة اشكاله وأنواعه 
والعمل على لملمة الصفوف وتوحيد الجهود من اجل مصلحة 
الوطن والحفاظ على وحدة وعزة البالد وصون مقدراتها 
ومكتسباتها الغالية، وتفويت الفرصة امام قوى العدوان 
الغاشمة واذنــابــهــم مــن االســتــمــرار فــي تدمير مقدراتنا 

ومكاسبنا 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.
مؤكدين ان هذا التفاعل الجماهيري المؤتمري الكبير 
يعكس حجم الصدق والوالء والوطنية الخالصة التي يتمتع 
بها ابناء الطويلة عامة وانه لمؤشر حي يؤكد صدق ما يجسده 

ابناء هذه المديرية من التفاعل والمشاركة في كل الفعاليات 
والتداعيات الوطنية والتنظيمية المهمة.

واشــارت الكلمات الــى ان المؤتمر الشعبي العام يشمخ 
عاليًا باعضائه ورجاله الشرفاء في كل مكان والذين يتجسد 
تفاعلهم من خالل هذه الحشود البشرية الهائلة التي تتدفق 
ات واالمسيات  يوميًا الــى المراكز والــعــزل لحضور الــلــقــاء
الرمضانية التي تنظمها فروع المؤتمر بالمديريات والتي من 
خاللها يؤكدون صدق والئهم التنظيمي لتنظيمهم المؤتمر 

وتمسكهم بزعيمه الخالد علي عبدالله صالح"
وقد تخلل االمسية عدد من القصائد الشعرية الرائعة التي 
القاها عدد من شعراء المديرية والتي نالت استحسان واعجاب 

الجميع.


