
مؤتمريو جبل الشرق يؤكدون والءهم للوطن والمؤتمر
أقام فرع المؤتمر بالدائرة ٢٠٣ مديرية جبل الشرق، أمسية 

رمضانية.
وفي األمسية ألقى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة االستاذ حسن 
عبدالرزاق كلمة، نقل في بدايتها تحيات وتهاني الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر- ألبناء الدائرة ٢٠٣ 

بمناسبة خواتم الشهر المبارك.
وقال: احيي مديرية جبل الشرق مديرية الصمود والثبات والنضال 
التي قدمت وتقدم قوافل الشهداء دفاعًا عن الثورة والجمهورية 
والوحدة ومواجهة العدوان السعودي الغاشم، والتي انجبت االبطال 

والشجعان الذين قارعوا االحتالل العثماني.
واستعرض رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، آلية تفعيل العمل 
التنظيمي، والتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها المؤتمر الشعبي 
في كافة المراحل التي مر ويمر بها الوطن منذ تأسيس المؤتمر 

وحتى اليوم.
وأكد على أهمية ترجمة مضامين الميثاق الوطني قوًال وعمًال.

وأشاد بدور وجهود قيادة وشباب الدائرة التي كانت السباقة في 
عملية تجديد بطائق العضوية واالنتساب الى صفوف المؤتمر، داعيًا 
في الوقت نفسه الى رفد الجبهات بالمقاتلين، وتعزيز روح االخوة 

والتسامح بين ابناء اليمن الواحد.
من جانبه القى االستاذ محمد محمد المطري نائب رئيس فرع 
المؤتمر بالدائرة، كلمة رحب فيها بالحاضرين جمعيًا، مؤكدًا ان هذه 
ات التنظيمية التي ينفذها فرع المؤتمر  االمسية تأتي تواصًال للقاء

بمديرية جبل الشرق التي تمتلك رصيدًا نضاليًا كبيرًا في الدفاع عن 
الوطن حيث بلغ عدد الشهداء من أبناء المديرية ٣٠٧ شهداء في 

مواجهة العدوان.
وحيا المطري مواقف قيادات المؤتمر وفي المقدمة الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر.. مؤكدًا 
تمسك قيادة واعضاء وكوادر المؤتمر بالدائرة، بالمبادى الوطنية 
والوفاء للمؤتمر والزعيم وااللتزام بتنفيذ خطة العمل الواردة من 
فرع المحافظة وموجهات االمانة العامة للعام الحالي والوقوف الى 

جانب المؤتمر وقيادته السياسية. 

الى ذلك أوضح الشيخ هالل المقداد مدير عام المديرية في كلمته، 
ان الصمود االسطوري للمؤتمر واحزاب التحالف وكل الشرفاء، شكل 
حائطًا وسدًا منيعًا أمام تحالف الشر وقوى العدوان، وهذا خير دليل 
على حنكة وحكمة القائد المؤتمري الزعيم علي عبدالله صالح- 

رئيس المؤتمر.
وأكد على االستمرار في مواجهة العدوان بكل الوسائل الممكنة 

والمتاحة، حتى تحرير كل شبر من أرضنا.
لقيت قصيدتان شعريتان نالتا استحسان 

ُ
وفــي االمسية أ

الحاضرين.
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7االثنين: 
في أمسية لمؤتمر الضالع

الزوكا: أبناء المحافظات الجنوبية وحدويون والدفاع عن الوطن شرف وكرامة

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا االمسية الرمضانية 
التي نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الضالع بحضور االستاذ حسين حازب 
واللواء محمد عبدالله القوسي عضوي اللجنة العامة عضوي الهيئة الوزارية واالستاذ غالب 
مطلق عضو الهيئة الوزارية واالستاذ احمد عبادي المعكر رئيس فرع المؤتمر بالضالع 
والقيادات التنظيمية والمشائخ والشخصيات االجتماعية واعضاء اللجنة الدائمة وقيادات 

فروع المديريات وحشد كبير من اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر في الضالع.
ة الفاتحة على ارواح مؤسسي المؤتمر  وفي االمسية التي ُبدئت بالنشيد الوطني وقراء
في دمت وارواح شهداء المؤتمر وشهداء الوطن، القى االمين العام للمؤتمر كلمة نقل في 
مستهلها الى الحاضرين تحيات ابن اليمن البار مؤسس اليمن الحديث وباني نهضته الحديثة 
ومحقق وحدته وحامي حماها القائد الرمز الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وعبر الزوكا عن سعادته ان يكون في محافظة الضالع المناضلة االبية التي تمتلك تاريخًا 

من النضال في مختلف المجاالت.
واشــار االمين العام الى ان الوطن يتعرض اليوم ألبشع عــدوان في التاريخ وجزء منه 
يتعرض الى احتالل غاشم ومناطق اخرى تتعرض الى ارهاب ممنهج ومدعوم من دول 

العدوان..
وقال االمين العام:عندما اتحدث عن احتالل جزء من وطننا الغالي وترابنا الغالي، ماذا 
سيقول الشهداء من ابناء محافظة الضالع بل ماذا سيقولون اذا علموا وفي مقدمتهم عنتر 
ومصلح وشايع، ماذا سيقولون الولئك الذين يجترون اذناب العمالة للعدوان في وطنهم.. 
متسائًال: ألم تدافع محافظة الضالع ضد االستعمار البريطاني وقاتل ابناؤها وكل ابناء اليمن 

في جنوبه وشماله حتى خرج آخر جندي بريطاني من وطننا الحبيب.
واضاف: ألم نقرأ التاريخ تاريخ آبائنا وأجدادنا الذين ناضلوا ضد كل الغزاة المحتلين.. 

مستغربًا ان يأتي اليوم من يبرر هذا العدوان ومن يبرر االحتالل.
وقال: بأي منطق وبأي حق وبأي لغة من لغات التاريخ تريد أن تقنعنا ونحن تتلمذنا 
وتعلمنا على أيادي المناضلين من أبناء هذا الوطن أن الدفاع عن الوطن ضد الغزاة المحتلين 

هو شرف وكرامة.
واكد أن ابناء محافظة الضالع الوطنيين الشرفاء وابناء الوطن قاطبة لن يقبلوا باحتالل على 

قطعة من اراضي الجمهورية اليمنية جمهورية الثاني والعشرين من مايو.
نا وأقول ألبنائنا الذين لم يمر عليهم التاريخ ولم يعرفوا  نا وأخواننا وأبناء ر آباء

ّ
وقال الزوكا: أذك

الحقائق بل هناك من حاول أن يحجب عنهم هذه الحقائق ألم نتربَّ ونتعلم في مدارسنا على 
الشعار لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية ألم تعلمونا خالل 
مراحل تعليمنا في المدارس هذا الشعار فبأي حق اليوم تريد أن تقنعني وأنا تتلمذت وتربيت 
وترعرعت على شيء اسمه النضال من أجل الوحدة اليمنية هل انعكست اآلية اليوم ولديكم 

شعار آخر، ال تضحكوا على عقول الشباب المغرر بهم وال تضحكوا على عقولكم.
واوضح ان دعاة االنفصال هم قلة وال يمثلون أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين 

هم وحدويون حتى النخاع النهم يعرفون ماذا تعني لهم الوحدة اليمنية.
واكد خطأ رؤية من يحاول تعليق االخطاء والسلبيات على الوحدة اليمنية، قائًال: كل 
مرحلة لها أخطاؤها، مشيرًا الى ان من شوهوا الوحدة اليمنية هم اليوم يقاتلون مع العدوان.
وقال: ثورة سبتمبر وثورة اكتوبر دافع عنها ابناء الشمال وابناء الجنوب قاطبة الوحدة 
اليمنية تحققت بفضل ابناء اليمن قاطبة شماله وجنوبه، فاليوم علينا أن نعمل جميعًا صفًا 
واحدًا ولحمة واحدة في الحفاظ على وحدة الثاني والعشرين من مايو ونصحح االخطاء تعالوا 
نناقش قضايانا بيننا البين، لكن أن ندمر وطننا هذا كالم ال يمكن البناء هذا الوطن العقالء 

والوحدويين والمناضلين أن يقبلوا به.
واشار االمين العام الى ان هناك فئة صامتة مؤكدًا انها الفئة الغالبة والفئة الكبرى وسيأتي 
دورها وستنتفض ضد العدوان وضد االحتالل والحفاظ على وحدة الثاني والعشرين من مايو.

نا في كل مكان وهم يتحدثون عن االرهاب، فيما  وقال الزوكا: ان االرهاب اليوم يقتل ابناء
العدوان وأذنابه ومن معه يدفعون باالرهاب لقتل اطفالنا ونسائنا وابنائنا في كل مكان، 
داعيًا كل ابناء الوطن للوقوف ضد هذه اآلفة الخبيثة وفي الوقت نفسه دعا المجتمع الدولي 
الى التعامل مع االرهاب بمعيار واحد ال بمعيارين، مستغربًا ان يكون االرهاب في اليمن 

مباحًا أما في غيرها ال.
وانتقد االمين العام موقف االمم المتحدة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان 
وحصارًا مشيرًا الى ان االمم المتحدة لم ُيسمع لها دور وكأن اليمن لم يعد موجودًا على 

الخارطة لديها.
وقال: نعرف أن هناك موقفًا متخاذًال من مجلس االمن واالمم المتحدة تجاه شعب ُيقتل 

وُيدمر وُيحاصر ولم تستطع أن تقول كلمة واحدة.
وحيا الزوكا كل أبناء محافظة الضالع الشرفاء والمخلصين من قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وأنصاره وحلفائه والشرفاء من ابناء محافظة الضالع بكل مكوناتهم السياسية، 
معبرًا عن سعادته لمشاهدة تدشين توزيع البطاقة العضوية العضاء المؤتمر الشعبي 
العام، قائًال: ان ذلك يدل على وسطية واعتدال المؤتمر الشعبي العام الذي ال يحمل الحقد، 
وان المؤتمر تنظيم الوسطية واالعتدال تنظيم الوطن تنظيم التنمية تنظيم الحوار 

تنظيم البناء.
وقال:عمر المؤتمر الشعبي العام يوما ما منتقمًا.. ما كان ضيق األفق.. المؤتمر الشعبي 
يتسع للجميع ومن مميزاته انه حزب واضح ال توجد لديه سياسات سرية وكل اجتماعاته 

اته مفتوحة وما يهمه هو الوطن. ولقاء
وقال: نؤكد لكم أن المؤتمر الشعبي العام سيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن 
ووحدته وأمنه واستقراره، وأجدها فرصه أيضًا أن أدعو كل أبناء محافظة الضالع وكل أبناء 
الوطن وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفاؤه للذود 
عن هذا الوطن ورفد الجبهات بالمقاتلين والعمل صفًا واحدًا والحفاظ على وحدة الجبهة 

الداخلية.
وعبر االمين العام عن سعادته لمشاهدة عدد من المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام 

في محافظة الضالع، داعيًا إلى االهتمام بالمؤسسين في الضالع وكل محافظات الوطن.
وجدد الزوكا دعوة المغرر بهم للعودة الى جادة الصواب العودة إلى الصف الوطني 
والعودة إلى بين أبنائهم والعودة إلى الحفاظ على وحدة الثاني والعشرين من مايو والحفاظ 
على الوطن وأمنه واستقراره والوقوف ضد كل الغزاة المحتلين في أرضنا اليمنية الحبيبة.

وقال االمين العام: أخيرًا وليس بأخير الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ظل عنوانًا للوفاء وسيظل عنوانًا للوفاء والصمود 
وثقوا كل الثقة أن قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الرمز الزعيم علي عبدالله 
صالح ستظل وفية لوطنها سنظل أوفياء ألعضائنا ولقياداتنا سنظل أوفياء للدستور 

والقانون والنظام.
مضيفًا: أدعو الجميع الى االحتكام إلى الدستور والقانون.. ال يمكن أن يحكمنا شيء غير 
الدستور والنظام والقانون.. علينا جميعًا أن نلتزم بالدستور والنظام والقانون هو الحكم وهو 
ما اتفقنا عليه ال بديل غير االلتزام بالدستور والقانون ال بديل غير احترام بعضنا البعض 
واحترام الرأي والرأي اآلخر والعمل صفًا واحدًا لمواجهة العدوان والتقرب من المواطنين 

واالهتمام بمشاكلهم ومعاناتهم.
مردفًا: نحن نعرف أن المعاناة صعبة لكني أدعوكم بمزيد من الصبر والثبات والتالحم.. 
والوضع صعب ومعقد لظروف العدوان وأتمنى أن ال نزيد معاناة المواطنين، نحن أبناء 

الوطن الواحد علينا أن نعمل على تخفيف كل ما نستطيع تخفيفه من معاناة المواطنين.
واختتم االمين العام كلمته بالقول: في الختام النصر لشعبنا اليمني المناضل الصامد 
والخزي والعار للغزاة المحتلين وللعدوان الغاشم على أرضنا األبية.. والرحمة والخلود 

لشهدائنا األبرار.
من جانبه القى رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع االستاذ احمد عبادي المعكر كلمة 

رحب فيها باالمين العام وقيادات المؤتمر الحاضرة في االمسية.
وتحدث المعكر عن اسباب تقدم الكثير من المواطنين والشباب لطلب االنتساب الى 
عضوية المؤتمر مرجعًا ذلك الى العواصف التي مرت بها البالد منذ العام ٢٠١١م.. وقال: 
انه منذ الربيع العبري لم توضع طوبة واحدة في اليمن بينما كانت المحافظات تشهد 
تنمية شاملة وكنا متعودين ان تشهد المناسبات الوطنية العظيمة سبتمبر واكتوبر 
ونوفمبر ومايو وضع احجار االساس وافتتاح المشاريع لكننا فقدنا ذلك واصبحنا نبكي 

ونودع الشهداء جراء العدوان.
واضاف: المواطنون والشباب في الجامعات يتدفقون لالنتساب الى المؤتمر النهم 
عملوا مقارنة ووجدوا انه في عهد علي عبدالله صالح الذي كان يصفه البعض بالفساد، 
د الجسور والمستشفيات وعملية  بأنه بنى الجامعات والمدارس وشق الطرقات وشيَّ
التنمية المتكاملة في كل مناحي الحياة وفي عموم اليمن، فهل هذا هو فساد علي 

عبدالله صالح.
وتابع المعكر أما من يتحدثون عن الشرعية التي انتهت فنقول لهم ان علي عبدالله 
صالح كان باقيًا له من شرعيته عامان ولكنه ترك السلطة حقنًا للدماء وحفاظًا على الوطن 

ومنجزاته، بينما جاء العدوان في يوم ٢٦ مارس ٢٠١٥م بحجة اعادة شرعية انتهت، 
ونحن نتساءل هل الشرعية في تدمير جسر جبن وهل الشرعية وايران في جسر بنا وقتل 

االطفال واالمهات وتدمير اليمن؟!
واضاف المعكر: نحن في المحافظات الجنوبية وانا واحد منهم نجد اخواننا في عدن 
تقتلهم الحرارة ولم تستطع الشرعية وال المشرعون لها اعادة الكهرباء.. مضيفًا: لو كنتم 
اعدتم الكهرباء والمياه لعدن او اصلحتم طرقها افضل من الصواريخ والمدافع ودعم الخاليا 

االرهابية التي تقتل اخواننا وتدمر منجزاتنا.
واختتم رئيس فرع الضالع كلمته بالقول: ابناؤنا يريدون حدائق بدًال عن الصواريخ والقتل 

وآباؤنا يريدون جوامع بدًال عن المدافع والقصف.
من جانبه القى المسؤل السياسي بفرع المؤتمر بالضالع االستاذ مثنى المنتصر كلمة عبر 
فيها عن الشكر والتقدير والعرفان لقيادات واعضاء المؤتمر بالضالع، مؤكدًا ان ما يميز 
هذه االمسية هو وجود المؤسسين للمؤتمر واالعضاء الجدد، معتبرًا ان ذلك يحصل الول 

مرة في مؤتمر الضالع ان يلتقي جيل القدامى بالجيل الجديد.
واضاف المنتصر، كما اننا سعيدون ان يكون بيننا اليوم االمين العام االستاذ عارف الزوكا 
الذي جاء الى منصبه من اوساط قواعد المؤتمر وهذه ميزة تساهم في تلمس هموم االعضاء 

والتواصل معهم.
وتابع القيادي المؤتمري: اقدم الشكر لقيادات واعضاء المؤتمر من جبن وقعطبة والضالع 
ودمت ومن جميع المديريات الذين لبوا النداء وحضروا هذه االمسية ردًا على اولئك الذين 
زعموا ان المؤتمر في هذه المحافظة انهار، لكنهم هم من انهاروا النهم يحملون الحقد 

واالقصاء، والمؤتمر اليحمل الحقد على اآلخرين النه حزب الوطن.
كلمة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية دمت القاها عضو قيادة فرع دمت عضو اللجنة 
الدائمة االستاذ جبر ناجي علي جابر اكد فيها ان المؤتمر الشعبي العام ال يمكن ان يبيع 

ويشتري في القضايا الوطنية وقد اكد ذلك منذ بداية العدوان على شعبنا ووطننا.
واضاف: المؤتمر الشعبي العام يقدم الكثير من الشهداء من اعضائه وقياداته ويرفد 
الجبهات بالرجال والمال، ولذلك تحاول االيادي الخارجية النيل من هذا الحزب وقيادته 
السياسية بسبب وطنيته وحبه لوطنه، ولكن المؤتمر سيظل متماسكًا وصامدًا ومحافظًا 

على مبادئه الوطنية.
هذا وقد قام رئيس فرع المؤتمر بالضالع االستاذ احمد عبادي المعكر ونائبه االستاذ 
سيف الجلهم بتوزيع نماذج من بطاقات العضوية للمنتسبين الجدد الذين بلغ عددهم 

حتى اآلن اكثر من (٤٣٠) عضوًا جديدًا.
والقيت في االمسية قصيدتان شعريتان االولى القاها الشيخ مسعد محمد الظاهري 

والثانية القاها الشاعر جابر جير.
واختتمت االمسية بقيام االمين العام االستاذ عارف عوض الزوكا بتكريم عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر االستاذ صقر المريسي بشهادة تقديرية نظيرًا لنشاطه التنظيمي وجهوده 

الكبيرة.

في أمسية رمضانية لمؤتمريي بالد الروس

ر المشهد بوسطيته واعتداله عزام صالح: المؤتمر يتصدَّ

برئاسة الشيخ/ عبدالعزيز راوع رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بالدائرة (٢٣٢) بمديرية بــالد الــروس 
محافظة صنعاء وبحضور االستاذ/ عزام صالح عضو اللجنة 
العامة والدكتور/ عبدالواحد اآلنسي نائب رئيس الدائرة 
االعالمية والشيخ/ احمد الصوفي عضو قيادة فرع المؤتمر 
بمحافظة صنعاء, والدكتور/ عبدالكريم ثامر رئيس نقابة 
االطباء وعدد من المشائخ والشخصيات االجتماعية، نظم 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (٢٣٢) بمديرية بالد 

الروس أمسية رمضانية.
وفي األمسية القى االستاذ عزام صالح عضو اللجنة العامة 
كلمة حيا في مستهلها الحضور الكبير في هذه االمسية 
وماشاهده من حماس يعكس حقيقة الوالء واالنتماء للوطن 
وللمؤتمر الشعبي العام ولفكره الوسطي المعتدل المتمثل 

بالميثاق الوطني الذي يجسده ويؤكده الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية االسبق- رئيس المؤتمر الشعبي 
ات والمناسبات والــذي يؤكد مرارًا  العام في جميع اللقاء
وتكرارًا ان ما يميز المؤتمر انه تنظيم ُولد من رحم الهوية 
الفكرية والثقافية اليمنية وشارك كل اليمنيين بمختلف 
مشاربهم وتوجهاتهم في صياغة دليله الفكري المتمثل 
 أي وثيقة يمنية أخرى 

َ
الميثاق الوطني الوثيقة التي لم تحظ

باإلجماع عليها من قبل كافة القوى الوطنية كما كان اإلجماع 
على وثيقة الميثاق الوطني، ولذلك استطاع المؤتمر خالل 

ثالثة عقود ونيف مضت أن يتصدر المشهد الوطني.
واشار الى أن المؤتمر هو التنظيم الذي يلبي طموحات 
المواطنين وحقق المنجزات في كافة المجاالت، لعل اهمها 
المنجز التاريخي المتمثل في اعادة وحدة الوطن في الثاني 

والعشرين من مايو عام ١٩٩٠م، وكل المنجزات التنموية 
االخرى التي اليتسع المجال لحصرها وذكرها.

مــن جانبه اكــد الشيخ عبدالعزيز راوع رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بالدائرة "٢٣٢" في كلمته ان 
تنظيم فرع المؤتمر الشعبي العام لألمسية الرمضانية يأتي 
تأكيدًا على ضرورة التمسك بمضامين ومفاهيم الميثاق 
الوطني، الى جانب التأكيد على االستمرار في الصمود في 

وجه العدوان.
تخلل اإلمسية كلمة للسلطة المحلية بمديرية بالد 
الــروس القاها الشيخ صرقح علي صرقح األمين العام 
للمجلس المحلي بالمديرية، الى جانب عدد من الكلمات 
لقطاع الشباب وعــدد من القصائد الشعرية التي نالت 

استحسان الحاضرين.

مؤتمر الدائرة ١٩٥ يدعو إلى مزيد من استشعار المسئولية
ذمار - عبده البنا

نظم فــرع المؤتمر الشعبي 
العام بالدائرة (١٩٥) مديرية 
ذمار امسية رمضانية موسعة 
بــحــضــور الــشــيــخ عــلــي محمد 
المقدشي عضو اللجنة العامة 
رئــيــس دائــــرة الــحــكــم المحلي 

بالمؤتمر.
وفي األمسية القى حسن محمد 
ــرزاق كلمة قـــال فيها:  ــدال عــب
احــيــيــكــم بــاســمــي ونــيــابــة عن 
اعضاء قيادتي فرع المحافظة 
والــجــامــعــة وأحـــــزاب التحالف 
الوطني انقل لكم تحيات الزعيم 

علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر- ومباركته 
ات التنظيمية التي تشهدها محافظة ذمار. بهذه اللقاء

وأضــاف: وهــذا ان دل على شيء فإنما يدل على حرص قيادات وأعضاء 
وكــوادر المؤتمر على تفعيل االداء التنظيمي والوقوف الى جانب الوطن 

والمؤتمر.
وأكد على أهمية وحدة اللحمة الوطنية والجبهة الداخلية وتجسيد مضامين 
الميثاق الوطني في سلوكياتنا قوال وعمًال وهو االمر الذي يحثنا عليه الزعيم 

علي عبدالله صالح- حفظه الله ورعاه.
ودعا الجميع الى استشعار المسئولية خاصة في مثل هذه الظروف ونحن 

امام عدوان غاشم استهدف كل مناحي الحياة في بالدنا.
وشدد على تفعيل العمل التنظيمي في الدائرة وتجديد بطاقات العضوية 
وعملية االنتساب الى صفوف المؤتمر وإقامة االنشطة والفعاليات في المراكز 

بالدائرة.

من جانبه القى رئيس الهيئة 
التنفيذية مدير عام المديرية 
مــحــمــد احــمــد الــســيــقــل كلمة 
اكد فيها تالحم وتماسك ابناء 
ــرة (١٩٥) وصمودهم  ــدائ ال
ــعــدوان  وثــبــاتــهــم فــي وجـــه ال
ــى جــانــب المؤتمر  ــوقــوف ال وال
وقـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة ممثلة 
بــالــهــامــة الــوطــنــيــة الشامخة 
الزعيم علي عبدالله صالح- 
ــيــس الــجــمــهــوريــة االســبــق  رئ

رئيس المؤتمر.
وأوضــح السيقل ان الميثاق 
الوطني هو الوثيقة التي اجمعت 
عليها كل نخب المجتمع من سياسيين وعسكريين وعلماء ومثقفين وأدباء 
وشخصيات اجتماعية ليكون الدليل الفكري للمؤتمر الحزب الذي نبع من 
اوساط هذا البلد والوطن.. حزب الوسطية واالعتدال والبناء والسالم وحزب 

الصمود والتحدي.
الى ذلك القى محمد العومري رئيس فرع المؤتمر بالدائرة كلمة رحب في 
بدايتها بالحاضرين، مؤكدًا ان المؤتمر الشعبي العام صاحب القلب الكبير 
واأليادي البيضاء الذي يحق لكل عضو فيه ان يرفع رأسه عاليًا النتمائه لهذا 
التنظيم ولن تنحني هاماتنا اال لله، مستمدين العزيمة من مبادئ الثورة 

السبتمبرية واالكتوبرية والجمهورية والوحدة.
هذا وتخلل االمسية العديد من القصائد الشعرية التي عبرت في مجملها 

عن تجديد العهد والوفاء للوطن والمؤتمر والزعيم.
حضر األمسية عدد من قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وأعضاء 

السلطة المحلية.

مؤتمريو باجل: ثابتون على العهد والوالء لوطننا ومؤتمرنا

اقام فرعا المؤتمر الشعبي العام بمديرية باجل (١٩٢ المدينة و١٩٣ الريف) بمحافظة الحديدة امسية رمضانية.
وقد القى عضو اللجنة الدائمة قاسم مهدي كلمة فرع المؤتمر بالمحافظة.

أكد فيها على اهمية بذل المزيد من االصطفاف وتعزيز لحمة الجبهة الداخلية والتعامل الواعي والمسؤول مع مختلف 
القضايا برؤى ناضجة تمثل فكر ونهج المؤتمر المستند على الميثاق الوطني الذي يمثل خالصة فكر الشعب اليمني 

ويجسد الوسطية واالعتدال..
وفي األمسية القيت الكلمات من رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمديرية االمين العام للمجلس المحلي االستاذ محمد 
معافا، وفضيلة الشيخ علي الهتاري عن العلماء ومن قيادة المؤتمر بالفرعين االستاذ علي محمد جابر عضو قيادة فرع 
الريف واالستاذ احمد اآلنسي عضو قيادة فرع المدينة، مؤكدين في كلماتهم ثبات المؤتمريين بالمديرية على العهد 

وانهم لم ولن يفرطوا في الثوابت الوطنية ولن يكونوا اال مع الشعب مهما كانت التحديات والمغريات
وطالبت الكلمات بالمزيد من الفعاليات واالنشطة الهادفة الى تعزيز وحدة الصف ورفع قدرات االداء المؤتمري خصوصًا 
في هذه الظروف التي تستدعي تفعيل التواصل التنظيمي والتفاعل مع قضايا المواطنين والعمل على رفع او تخفيف 
معاناتهم. هذا وقد تخلل االمسية قصيدتان شعريتان للشاعرين االستاذ محمد سالم محمدي ونضال احمد محسن نالتا 

االستحسان.


