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6االثنين: 
بحضور األمين العام

مؤتمريو «حضرموت والضالع وأبين وسقطرى» يؤكدون 
على الصمود والدفاع عن وحدة الوطن

بحضور االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا واألمين العام المساعد رئيس مجلس النواب 
الشيخ يحيى الراعي وأعضاء اللجنة العامة محمد العيدروس 
وعبدالرحمن االكوع ومحمد القوسي وأعضاء الهيئة الوزارية 
علي القيسي وغــازي علي محسن وغالب مطلق ومحمد 
المشجري ومحمد بن حفيظ وعبيد بن ضبيع وعــدد من 
اعضاء مجلسي النواب والشورى ،ورئيس فرع المؤتمر بالضالع 
احمد عبادي المعكر واحمد غالب الرهوي وكيل محافظة 
أبين وهاشم السيد وكيل محافظة سقطرى وعــدد من 
القيادات التنظيمية للمؤتمر نظمت فروع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظات (حضرموت والضالع وأبين وسقطرى) 
امسية رمضانية تجسيدًا لمضامين الميثاق الوطني وتحت 
شعار «معًا لتعزيز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان 

واإلرهاب».
وفي االمسية القى االمين العام المساعد للمؤتمر رئيس 
مجلس الــنــواب كلمة نقل فــي مستهلها تحيات وتهاني 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- الى الحاضرين والى كل مديريات 

المحافظات االربع.
واشــار الراعي الــى خطاب الزعيم صالح الــذي دعــا فيه 
المتواجدين في الرياض للعودة الى الوطن والى ضرورة ان 
يكون الحوار مع السعودية باعتبارها هي المعتدية على 

الشعب اليمني.
ــى االتــهــامــات الموجهة  ولفت رئيس مجلس الــنــواب ال
لبعض مستشاري هــادي بــاإلرهــاب، متوقعًا ان تسلمهم 
الرياض ،مذكرًا بموقف الزعيم علي عبدالله صالح اثناء 
توليه الرئاسة ورفضه المطلق تسليم عبدالمجيد الزنداني 
للواليات المتحدة االمريكية وإصراره على ان يسلموا اليمن 
االدلة ضده لمحاكمته ،وكذا موقفه في العمل على اعادة 
المؤيد من امريكا بعد ان ُسجن وكيف انقلب هؤالء وذهبوا 

لتأييد العدوان.
وأشار الراعي الى انه تخاطب مع البرلمانيين الموجودين في 
الخارج وقال لهم: اذا لديكم أي رؤى فأرسلوها وسنعرضها 

في البرلمان ونتحاور حولها لكنهم لم يقدموا شيئًا.
وذكر أنه مثلما احتضنت صنعاء الذين كانوا يفرون من عدن 
والجنوب فإن عدن وحضرموت كانت تحتضن الذين يفرون 
من صنعاء وتعز وان اليمنيين متعايشون مع بعضهم وال 

خالفات بينهم إال بسبب التعبئة المقيتة.
واستغرب رئيس البرلمان من صمت مجلس االمن حيال 
الحصار المفروض على اليمن منذ اكثر من عامين وحديثه 
عن الحصار على قطر، داعيًا الى التماسك والتوحد لمواجهة 
العدوان الذي يستهدف اليمنيين جميعا قائًال: نحن معنا 

الله وانتم ووحدتنا. 

وكان احمد عبادي المعكر رئيس فرع المؤتمر بالضالع 
القى كلمة رفع في بدايتها التهاني للزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي 

العام.
ووجــه المعكر في كلمته عــددًا من الرسائل حيث قال 
الرسالة االولى نوجهها الى االحرار فرسان المؤتمر ليس في 
المحافظات االربع فقط بل في كل الوطن والى انصار الله 
وكل شرفاء الوطن ان يوحدوا الصف ويحذروا من ان تشهد 

االيام في صفهم تحت السماوات انقسامًا.
وأضــاف : أمــا الرسالة الثانية فنوجهها الــى ابناء جلدتنا 
واخواننا في فنادق الرياض والدول االخرى ونقول لهم هل 
اكتفيتم من قتل اطفالكم وامهاتكم وابنائكم وتدمير كل ما 
بني في اليمن، عودوا الى رشدكم وابحثوا عن حلول ومخارج 

لتعودوا بماء الوجه.
وتابع المعكر : الرسالة الثالثة لدول العدوان انتم تريدون 
ان نقول لكم انكم انتصرتم وربما تكفوا اذاكم عنا ونحن نقول 
لكم انكم انتصرتم بقتل اطفالنا ونسائنا وبسرقة البسمة 
من وجوه اطفالنا في الحدائق وجعلتموهم يتدربون على 
حمل السالح في كل الحارات وكيف يواجهونكم، فهل آن 
االوان لتكفوا أذاكم وقد ابتدأ الربيع الخليجي الذي سيؤدي 

الى تدميركم.
وقال القيادي المؤتمري : ورسالة الى مجلس االمن الذي 
تعلمنا انه يحمي الضعيف والطفل والمرأة ولكننا فوجئنا 
ان مجلس االمن وخاصة بعض الدول دائمة العضوية وفي 
مقدمتها امريكا اصبح برميل النفط السعودي لديها اغلى 
من ٢٧ مليون يمني ،لقد قلتم انكم دعاة حرية وديمقراطية 
وحماية حقوق االطفال والنساء لكن برميل النفط اصبح 

لديكم اغلى من اليمنيين.
واختتم رئيس فرع الضالع بالقول :ننصح اخواننا واهلنا 
بالعودة الى وطنهم وان نجلس على طاولة واحدة ونتنازل 
لبعضنا وندرك ان من يصنعون القنابل ال يصنعون السالم 

ومن يصنعون الشر ال يمكن ان يصنعوا الخير.
من جانبه القى احمد غالب الرهوي كلمة باسم مؤتمر ابين 
حيا فيها الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام مؤسس اليمن الحديث 

ومحقق وحدته.
وقال الرهوي : نحيي كل اعضاء المؤتمر الذي استمد فكره 
من الميثاق الوطني الذي صاغته عقول وجهاء وشخصيات 
وعلماء واكاديميي اليمن فكان عصارة افكارهم ،والمؤتمر 
تنظيم يمني المنبع وال يستمد وال يتكىء وال يعتمد على أي 

نظرية خارجية وبالتالي هو تنظيم يقبل بالشراكة.
وتابع : اليمن للجميع اليمن يتسع ليكون يمن الشراكة 

واإلخاء والمحبة ويمن البناء والصمود. 

وقال القيادي الرهوي : الوحدة التنظيمية مهمة جدًا في 
تماسكنا والميثاق الوطني يحصننا ويحصن عقيدتنا والوحدة 
الوطنية مهمة ايضًا وهو ما يترجم اليوم الى جانب انصار 
الله في الدفاع عن االرض وتقديم التضحيات في سبيل عزة 
وشموخ اليمن الضارب بجذوره في اعماق التاريخ والحضارة.
واضــاف :هــذا قدر اليمنيين ان يتحملوا ويواجهوا هذا 
العدوان البربري الوحشي الذي ال يستند الى أي سند قانوني، 
واليوم وبعد ٨٠٩ ايــام اليمنيون يتوحدون ويجترحون 
االنتصارات في جبهات العزة والشرف وسيظلون صامدين.

وعن محافظة سقطرى القى هاشم السيد وكيل المحافظة 
كلمة اشاد فيها بصنعاء عاصمة اليمن وقال: اننا موجودون 

في صنعاء منذ بداية العدوان وهي تحتضن كل ابناء اليمن.
واضــاف : التحية لمن بنى سقطرى بعد ان كانت سجنًا 
ومعتقًال للرفاق ،ونقول للمعتدين ان اليمن واحد موحد 

حتى قيام الساعة.
وعن ابناء حضرموت القى وزير شؤون المغتربين محمد 
المشجري كلمة شكر فيها معدي االمسية وتوجه بالتحية 
للزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
واستعرض ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار واآلثار 
الكارثية لذلك على حياة اليمنيين وكل المتطلبات والخدمات 
الضرورية للناس ،مؤكدًا انه ورغــم ذلك فالشعب اليمني 

سيظل صامدًا ويتحمل المعاناة حتى النصر.
وأكــد المشجري ان الوحدة راسخة رســوخ الجبال ونحن 

وحدويون وسننتصر على العدوان والمؤامرات.
من جانبه القى وزير االشغال العامة غالب مطلق كلمة 
حيا في مستهلها رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، وقــال: ان هذه 
االمسية فرصة للدعوة للتصالح والتسامح وان الوطن يتسع 
للجميع وااليام اثبتت ان العدوان لم يأِت اال بالدمار والفشل.
وأكد زيف مزاعم العدوان حول اليمن، مشيرًا الى ان ايران 

ليست موجودة في اليمن وإنما في جزر الخليج.
ودعا مطلق المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله الى تجسيد 
الشراكة الوطنية ،مشيرًا الى ان معاناة ابناء المحافظات 
الجنوبية لن تحل اال من خالل ارادة ابناء الشعب اليمني، 

قائًال: فالشعب اليمني هو صاحب القرار بمصير اليمن.
وتابع : اثبت التاريخ ان اليمنيين اختلفوا واستمرت الحرب 
بين الملكيين والجمهوريين لسنوات ولــم تحل بالحسم 
ــذي استمر في حل  العسكري وإنما بالحوار السياسي ،ال
الخالفات بين اليمنيين حتى تحقيق الوحدة المباركة، ونحن 
ابناء الضالع سنسلك الطرق التي سلكها عنتر ومصلح وشائع.

وأشار في ختام كلمته الى ان صنعاء تحتضن كل ابناء اليمن 
الذين يمارسون فيها كامل حقوقهم.

أكد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر العواضي على 
ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية داخل مؤسسات الدولة وفقًا للدستور والقانون، 
وليس خارج والدستور، مشددًا كذلك على اهمية " الحفاظ على الجبهة الداخلية 
مع شركائنا في الوطن من جميع القوى السياسية وفي مقدمتهم أخواننا األنصار"، 
وقال االمين العام المساعد للقطاع التنظيمي: " هذا واجب ديني ووطني لنعزز 
ذلك في مواجهة العدوان، ومادامت الصواريخ السعودية على رؤوسنا يجب ان 
نتحمل كل شيء ويتم التوافق على كل شيء"، واوضح القيادي المؤتمري البارز 
أن " العدوان بكل أدواته واساليبه يحاول باستمرار زرع الفتنة الطائفية وتمزيق 
النسيج االجتماعي في اليمن والوطن العربي"، مضيفًا: " ومن هنا يجب تعزيز 
الصمود والجبهة الداخلية كواجب ومنهج كامل لنا في المؤتمر الشعبي العام، 
ويجب ان نحافظ عليه بقوة ونتجاوز أي خالفات هنا او هناك ونحلها "، معبرًا عن 
أمله من الجميع الترفع عن صغائر األمور التي قد تحدث شرخًا كبيرًا في الجبهة 
الداخلية، وأضاف االمين العام المساعد: " وأن نحافظ على الدولة والدستور 
والقانون ونتمسك بالثوابت الوطنية والنظام والجمهوري الذي لن نفرط به ال 

تحت مبرر العدوان أو غيره ". 
جاء ذلك في كلمته التي القاها في اختتام األمسية الرمضانية التي نظمها فرع 

المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء.
وفي مستهل كلمته نقل االستاذ ياسر العواضي للمشاركين في األمسية تحيات 
السفير احمد علي عبدالله صالح ،" الذي كان معه في اتصال هاتفي ومتمنيًا 
لهم مزيدًا من النجاح والصمود والثبات ويحثهم على تجسيد شعار األمسيات 

الرمضانية للمؤتمر عمًال بتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان".
وكشف األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عن عروض مغرية 
كثيرة، ُعرضت على السفير أحمد علي عبدالله صالح، " ليتنازل عن مبادئه 
وتمسكه بالثوابت الوطنية" لكن تلك العروض قوبلت بالرفض التام، وقال:" 
ومازالوا يعرضو عليه حتى هذه اللحظة"، مضيفًا:" فلقد تجاوزوا مرحلة خيانتهم 
لوطنهم، ولكنهم يريدونه ان يدخل معهم في الخيانة لوطنه".. وأكد األمين 
العام المساعد، رفض السفير احمد علي لذلك وهو تحت اإلقامة الجبرية"، وقال 
العواضي متحدثًا عن السفير احمد علي:" رفض عروض الخيانة لوطنه ورد 
عليهم بالقول: " إن باطن األرض خير من ظاهرها"، وأضاف مؤكدا " رفض 

السفير أن يكون على وطنه أي وصاية أو عدوان".
وأشار االمين العام المساعد إلى أن محافظة صنعاء هي الرأس والجمجمة 
لليمن وليست مديرياتها مديريات الطوق كما يطلق عليها البعض، وقال: "إذا 
سقطت محافظة صنعاء سقطت كل اليمن "، ولهذا فإن العدوان السعودي لم 
يتمكن من هز معنويات ابنائها رغم تدميره للبنية التحتية ومنجزات الوطن 
التي تحققت منذ خمسين عامًا، كما نتج عن ذلك العدوان استشهاد وجرح عدد 

كبير من المواطنين األبرياء، ودمرت منازلهم.
وحث القيادي المؤتمري العواضي ابناء صنعاء على أهمية استمرار صمودهم 
في وجه العدوان الذي يريد أن يلحق األذى باليمن كما الحقوا الدمار واألذى 
بالعراق وسوريا وليبيا ،" وبالتالي يجب أن نكون أكثر تصميمًا على مواجهة 
العدوان ألنها قضية مصير وفيها نكون أو ال نكون "، منوهًا الى أن اليمن ثابتة 
وكل من حولها يتحركون، ولن يستطيعوا أن يلغوا تاريخ وجغرافيا اليمن، 
وسيظل التاريخ يؤرخ كل المراحل التاريخية والجغرافية التي لن يستطيع 

أي كائن إزالتها.
ولفت األمين العام المساعد الى أن بعض الناس يغفل حقائق يجب أن يفهموها 
وهو أن من يدعي الشرعية لعبدربه منصور هادي وكأنه مازال رئيس الجمهورية 
او تم انتخابه مثًال من جديد فإنه ال يحق له أو غيره كرئيس جمهورية أن يطلب 
التدخل الخارجي والعدوان على الشعب، واوضح العواضي: " ومن هنا ال شرعية 
للعدوان وال شرعية دولية او اقليمية تعطيهم أحقية العدوان والتدخل في 
شؤون اليمن، فقرار مجلس األمن الدولي لم يتخذ ويصدر اإل بعد العدوان، 
والجامعة العربية لم تجتمع اال في ثالث يوم من العدوان"، مما كشف ذلك للعالم 

وللشعوب اجمع عن حقد العدوان المبيت والمتعمد لليمن وشعبها وتاريخها 
وحضارتها وجغرافيتها، وقال: "وبالتالي فإن الزمن والتاريخ لن يعفي كل من 
تحالف مع السعودية في عدوانها ضد اليمن ،وسيظل تاريخ العدوان تتوارثه 
ذاكرتنا وذاكرة كل األجيال اليمنية، وكل يوم الحقد والشرخ يزداد مالم ينصاعوا 

إلى الحق وكلمة سواء بيننا وبينهم".
كما أكد مسئول الدائرة السياسية بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
صنعاء، الشيخ احمد بن عبدالله الصوفي، على ضــرورة احترام االتفاقات 
السياسية الموقعة بين المؤتمر وحلفائه وانصار الله وحلفائهم والتي على 
ضوئها تم إنشاء المجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ الوطني، وقال:" على 
كل القوى السياسية احترام ذلك االتفاق وعدم التدخل في صالحيات المجلس 
السياسي والحكومة وممارسة الصالحيات وفقًا للدستور والقوانين" ،مؤكدًا 
على ضرورة صرف مرتبات القوات المسلحة أسوة بموظفي جهاز الدولة، ورفد 

الجبهات بالمتطوعين والمال.
وحث الصوفي الجميع على االبتعاد عن التعصب األعمى الذي ال يثمر اال الشر 
كما جاء في إحدى حقائق الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام، والتي اكدت 

أن أي محاوالت ألي فئة متعصبة للقضاء على اآلخرين قد فشلت عبر التاريخ.
كما قدم عضو جمعية علماء اليمن الشيخ مقبل الكدهي، موعظة إرشادية 
توعوية عن ليلة القدر وفضائلها، والميثاق الوطني، واستعرض المؤامرات 
التي حيكت على الشعب اليمني وعلى نظامه الجمهوري وقال:- " إن المؤتمر 
الشعبي العام من له الفضل في بناء الوطن ومن شيد هذا الوطن، فلماذا ال نرفع 

رؤوسنا عالية " 
واشار الكدهي الى ان حزب" اإلخوان في التجمع اليمني لإلصالح" عندما كانوا 
يوزعون التمر او كيلو لحم يأتون بوسائل اإلعالم ويقيمون القيامة عند وضع 
الدجاجة لثالث بيض..، " وعندما قام المؤتمر الشعبي العام ببناء الطريق 
والجامعات والمدارس والمستشفيات واإلتصاالت واإلعالم والوحدة الوطنية 
اغلى منجز لم ُيشر إليها او يتم التحدث عنها". وأضاف الكدهي: " علينا أن 
نا بعد أن ندرس أنفسنا ونثقفهم ونخبرهم انه كانت هنا دولة ويمشي  ندرس أبناء
فيها الناس من الحديدة الى المهرة ومن عدن حتى صعدة ومن صنعاء حتى 

حضرموت اليخاف اال الله والذئب على غنمه.
بدوره استعرض عضو اللجنة الدائمة، الدكتور خالد معصار، مراحل تأسيس 
وتكوينات المؤتمر، وأشار الى اهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصف 
الداخلي سواء في الحروب أو غيرها خاصة وان تنظيمنا المؤتمر الشعبي العام هو 
اكثر القوى السياسية والحزبية حرصًا في الحفاظ على الجبهة الداخلية بقيادة 

الرئيس المؤسس للمؤتمر علي عبدالله صالح.
وأوضح ان الظروف اجبرت المؤتمر على ان يكون في خندق واحد مع انصار 
الله، وهذا االتجاه االجباري إما ان نكون فيه وإما أن نفنى جميعًا، أو نكون خدمًا 
وعبيدًا ألولئك المتسولين والخدام على أبواب الخليجيين، ولذا علينا جميعًا 
ان نقف صفًا واحــدًا، وفي نفس الوقت نحافظ على نهجنا المؤتمري الذي هو 
وطني دون االنجرار إلى النظريات والمرجعيات والمذهبيات، وقال: " نحتاج 
لرص الصفوف وإلى التكاتف أكثر مما هو موجود اآلن "..، منوهًا الى ان المؤتمر 
مشارك مع انصار الله في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وليس من اجل 

السلطة او المال.
وفي كلمة الشباب والمنظمات الجماهيرية القى األستاذ أمين الغديفي، كلمة 
اكد فيها أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الوطني والرائد في اليمن والذي 
اثبت انه حزب الوطن ويتزعمه القائد الوحدوي الرمز الزعيم علي عبدالله صالح، 
الذي نجدد له العهد والوفاء. واوضح أن رجال المؤتمر الشعبي العام في محافظة 
صنعاء كانوا ومازالوا السد المنيع والبوابة القوية التي تحطمت عليها مؤامرات 
الربيع العبري، واضــاف مخاطبًا الحاضرين: " كنتم صمام امان اليمن وليس 
للعاصمة فقط، فأسقطتم كل المحاوالت اليائسة التي أراد مرتزقة العدوان ان 

يحدثوا بها شرخًا في الصف اليمني".

في أمسية مؤتمر صنعاء..

العواضي: مواجهة العدوان قضية مصيرية ولن يستطيعوا إلغاء اليمن
مقبل الكدهي مؤكدا: " صايح واحد والناس سيهبون الى المؤتمر الشعبي العام"

مؤتمريو الدائرتين «١٧٢ - ١٨٢» بالحديدة 
يؤكدون التصدي للعدوان

مؤتمريو ملحان يحشدون لرفد الجبهات

أقـــام فــرعــا الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
بالدائرة ١٧٢ - الحسينية - مديرية 
بيت الفقيه والـــدائـــرة ١٨٢ مديرية 
جبل راس محافظة الحديدة أمسيتين 
رمضانيتين لقيادات المؤتمر التنظيمية 
والتنفيذية واالجتماعية الجماهيرية 
وكوادره العلمية واالكاديمية واالبداعية 

والشبابية من مختلف مراكز الدائرتين.
ففي الدائرة١٧٢ اقيمت األمسية التي 
حضرها عضوا اللجنة الدائمة الدكتور 
عبده هديش رئيس فرع المؤتمر بجامعة 
الحديدة والشيخ مهدي عبدالله مهدي 
األمين العام للمجلس المحلي بالمديرية 
ورئيس فــرع المؤتمر بالدائرة الشيخ 
نزار شعيب الفاشق، والقى عضو اللجنة 
الدائمة االستاذ قاسم مهدي كلمة فرع 
المؤتمر بالمحافظة نقل في مستهلها 
تحيات قيادة المؤتمر بالمحافظة، وعبر 
فيها عن االغتباط والدهشة الكبيرين 
لما برزت به هذه االمسية من االحتشاد 
الالفت والحضور المميز لقيادات واعضاء 
المؤتمر بــالــدائــرة المترامية االطــراف 
والممتدة من اقاصي شرقها بالجبال عند 
حدود محافظتي ذمار وريمة شرقًا الى 
شواطئ البحر االحمر غربًا بطول يبلغ 

نحو ٧٠كلم.
وقال مهدي: ان هذا الحضور والتفاعل 
ــنــاء قبيلة  المميز لــيــس غــريــبــًا عــلــى اب

الزرانيق األباة الذين يؤكدون بحضورهم 
لكبير عظمتهم األصيلة وايمانهم  ا
الراسخ بالمؤتمر الشعبي العام الذي نفخر 
جميعًا باالنتماء اليه والعمل تحت رايته 

من اجل اليمن.
كما القى عضو اللجنة الدائمة رئيس 
الهيئة التنفيذية بالمديرية، مدير عام 
المديرية االســتــاذ حسين سهل كلمة 
الهيئة التنفيذية بالمديرية، والقى عضو 
قيادة فرع الدائرة االستاذ حسن سهل 
دهل كلمة الفرع أشادا فيهما بالمؤتمر 
ومواقفه الوطنية المشرفة وانجازاته 
التاريخية العمالقة، مؤكدين أن فرسان 
المؤتمر بــالــدائــرة هــم احــفــاد الزرانيق 
الذين سطروا اروع صفحات البطولة في 
تاريخ النضال الوطني وهم اليوم يقفون 
صفًا واحدًا في وجه كل التحديات وأولها 

العدوان.
ولــفــت رئــيــس تــنــفــيــذيــة الــمــؤتــمــر 
بالمديرية وعضو قيادة فرع المؤتمر 
بالدائرة الى أن طلبات االنتساب للمؤتمر 
بالدائرة في تدفق مستمر، األمــر الذي 
ألجله تم توزيع اكثر من ٥٠٠ استمارة 
طلب انتساب على الحاضرين في االمسية 
من شباب الدائرة الذين تقدموا الى فرع 

الدائرة بطلبات انتسابهم للمؤتمر.
هذا وقد القى الشاعر جودت مشعفل 
قصيدة شعرية ألهبت حماس الحاضرين.

وفي الدائرة ١٨٢ مديرية جبل راس 
رفــعــت االمسية التهاني للزعيم علي 
عبدالله صالح بخواتم الشهر الكريم، 
معبرة عن الثبات على العهد وفاًء لقيم 
ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة 

والسيادة الوطنية.
وفـــي األمــســيــة الــتــي حــضــرهــا رئيس 
فــرع المؤتمر بــالــدائــرة الشيخ مطهر 
الجنيد القى األمين العام للمجلس المحلي 
بالمديرية ابراهيم احمد علي كلمة الهيئة 
التنفيذية، والقى عبدالرحمن الجنيد 
عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة كلمة 
را فيهما عن رفضهم للعدوان،  الفرع، عبَّ
مشيدين بالصمود االسطوري للشعب 
ــذي يــواجــه الــعــدوان  اليمني العظيم ال

بثبات وصبر وايمان بالنصر العظيم.
كما أكدا على ان الشائعات لم ولن يكون 
مآلها اال الفشل امام وعي الشعب اليمني.. 
مشددين على اهمية المزيد من االلتحام 

ووحدة الصف في وجه كل التحديات.
هــذا وقــد تخلل االمسية قصيدتان 
لكبيرين الشيخ مطهر  للشاعرين ا
ــوارث  ــدال ــفــرع وعــب الجنيد رئــيــس ال
النمري، وفقرات انشادية للمنشدين 
المتألقين محمود الــعــواضــي واحمد 
القاضي، فكانت االمسية بمذاق فنون 
ــزاخــرة بالعلماء  وابــــداع الــمــديــريــة ال

والمبدعين المتميزين.

أقــام فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية ملحان الدائرة ٢٣٦ 
بمحافظة المحويت امسية رمضانية.

وفي األمسية القيت العديد من الكلمات المهمة من الشيخ /العزي 
محمد الشجاف وكيل ألمحافظة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية 
والشيخ/محمد بكير عمر صــالح عضو مجلس الــنــواب، واالستاذ 
علي احمد عواض مدير عام مكتب االتصاالت عضو قيادة الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة، والشيخ/مهدي محمد الشنيف رئيس 
فرع المؤتمر بالمديرية، والشيخ محمد يحيى عبده امين عام المجلس 
المحلي بالمديرية، واالستاذ عبدالله محمد سعد عضو قيادة دائرة 
الشباب والطالب للمؤتمر بالمديرية، نقلوا في مستهلها تحيات 
وتهانى القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها المناضل 
الوحدوى الزعيم/علي عبدلله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، واالستاذ/عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام، الى كل اعضاء وانصار المؤتمر عامه في مديرية ملحان 
الشامخة بشموخ جبالها وثبات ابنائها ورجالها االوفياء، شاكرين لهم 

جميعا هذا التفاعل المتميز والمهيب للمشاركة في هذه االمسية.
مؤكدين أن المؤتمر الشعبي العام يفخر ويشمخ بأعضائه ورجاله 
الشرفاء االوفياء في كل زمان ومكان بكونهم من يجسدون على الدوام 
أروع مواقف الوفاء والتالحم الوطني والسباقون في رسم اروع صور 

التميز والتفرد لما يخدم الوطن الغالي ويصون امنه واستقراره.
ونوهت الكلمات الى أهمية اصطفاف الجميع لمواجهة العدوان 
واإلرهاب والدفاع عن البالد والحفاظ على مكاسبها وتوحيد الصف 
وردع كل من تسول له نفسه شق الصف او اإلخالل باألمن واالستقرار 

بالبالد
مؤكدين على المهام المنوطة بجميع تكوينات المؤتمر في 
الجماعات والمراكز التنظيمية والهيئات المحلية والتنفيذية وقطاعى 
الشباب والمرأة حيث يستوجب عليهم ترجمتها وفقا لمواجهات 
خطة العمل التنظيمى والجماهيرى للمؤتمر الشعبي العام من اجل 

تفعيل االنشطة التنظيمية والجماهيرية.
ورحبت الكلمات بكافة االعضاء الجدد الذين يتسابقون لالنضمام الى 

صفوف المؤتمر الشعبي العام، معتبرين " المؤتمر هو حزب العزة 
والكرامة المستمد نهجه من فكر الميثاق الوطني" وألنه الحزب الرائد 
الذي " صنع مجد اليمن واسس وبنى كل ما تشمخ به اليمن من منجزات 

ومكاسب تنموية وخدمية واقتصادية" 
ودعت الكلمات ابناء مديرية ملحان خاصة وابناء محافظة المحويت 
ــى الحفاظ على لحمتهم الوطنية واالجتماعية والنأي  عــامــة، ال

بمناطقهم بعيدا عن الصراعات القبلية والسياسية والطائفية.
معبرين عن اعتزاز ابناء هذه المحافظة باالنتصارات العظيمة 
التي يحققها ابطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال للنيل 
من غطرسة العدوان وامتهانه لسيادة وكرامة شعبنا العظيم، 
داعين كافة القوى السياسية والوطنية وجماهير شعبنا الى مزيد 

من االصطفاف لتعزيز قدرات الصمود والتحدي للعدوان الظالم.
وقد تخلل فعاليات االمسية قصائد شعرية للشعراء علي محمد 
الحسنى واالستاذ بلغيث سليمان وعلي صغير احمد الصبري نالت 

استحسان وتصفيق المشاركين..

مؤتمريو المفتاح: سنظل جنودًا للدفاع عن الوطن
أقام فرع المؤتمرالشعبي العام بمديرية المفتاح 
-محافظة حجة- أمسية رمضانية.. وقد نقل الشيخ 
عادل فرحان وكيل المحافظة في مستهل كلمته 
للحاضرين تحيات القائد المؤسس الرمز الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- واالمين العام األستاذ عارف 
الزوكا.. واكد ان المؤتمر والمؤتمريين سيظلون 
جنودًا مجندة مع الوطن والمواطن.. مشيرًا إلى 
أن المؤتمر والمؤتمريين هم صمام امان الوطن.. 
منوهًا الى أن المرحلة بالذات تحتاج منا جميعًا مزيدًا 
من التنسيق والتكاتف لمواجهة العدوان الظالم، 
والوقوف بقوة في وجه كل من يحاول المساس بأمنه 

واستقرار الوطن. مشيدًا باالدوار البطولية لقواتنا المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين 
من ابناء القبائل في دحر العدوان ومرتزقته.. مطالبًا بدعم الجبهات بالمال والسالح والرجال.. 

وترحم على أرواح الشهداء األبرار.. وتمنى الشفاء 
العاجل للجرحى.

ثم ألقى الشيخ زيد الحاشي رئيس فرع المؤتمر 
بالمديرية كلمة أكد فيها تجديد ابناء المفتاح العهد 
والوالء لله ثم للوطن وللثورة والجمهورية والوحدة 
وللمؤتمروالزعيم مؤكدًا أن النشاط التنظيمي للفرع 
يسير وفقًا لتوجيهات الزعيم وقيادة المؤتمر 
بوتيرة عالية. وألقى االستاذ عبدالرحمن الملحاني 
مديرعام التخطيط والتعاون الدولي كلمة قيادة 
المؤتمر بالمحافظة أشار فيها إلى أن ثبات وصمود 
أبناء شعبنا اليمني العظيم لم يأت من فراغ بل تلبية 
لتوجيهات القائدالمؤسس الزعيم علي عبدالله 

صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله ورعاه.
والقيت في االمسية عدد من الكلمات والقصائد والمداخالت.


