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8االثنين: 
في أمسية لمؤتمريي الدائرتين «١٦-١٧»

بنى بالمناكفات والمهاترات والشعارات المزيفة
ُ

العيدروس: الشعوب ال ت

سامي غيالن
نظم فرعي المؤتمر الشعبي العام في الدائرتين (١٦) و(١٧) بأمانة العاصمة صنعاء، أمسية رمضانية 
بحضور األستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة.. رئيس معهد الميثاق، والشيخ الصفي الكاهلي، 
واألستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة اإلعالمية، والشيخ يحيى النجار رئيس دائرة التوجيه واإلرشاد، 
واألستاذ شرف القليصي وزير األوقاف واإلرشاد.. عضو الهيئة الوزارية، واألستاذ عائض الشميري نائب 
رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة، وقيادات فروع المؤتمر والدوائر والمراكز التنظيمية والمشائخ واألعيان 

بالدائرتين (١٦، ١٧) العاصمة صنعاء.
وفي األمسية القى األستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة.. رئيس معهد الميثاق كلمة نقل في 
مستهلها تهاني وتبريكات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق.. 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى جميع الحاضرين من قيادات وكوادر 

وأنصار المؤتمر.
وقال العيدروس: لقد تابعتم خطابات الزعيم علي عبدالله صالح التي تضمنت التوجيهات والتأكيدات 
المستمرة لقيادات وأعضاء المؤتمر وأنصاره بأهمية دراسة واستيعاب مفاهيم الميثاق الوطني الذي 

يعتبر الدليل الفكري والنظري للمؤتمر الشعبي العام.
وتابع: "بهذا الميثاق الوطني ظل المؤتمر بوسطيته واعتداله هو البيت الكبير والواسع لكل اليمنيين 
ضاربًا مثًال ونموذجًا في الديمقراطية والتسامح واإلخاء وفي نهج الوسطية واالعتدال الذي عبرت عنه 
مضامين وثيقة الميثاق الوطني.. ولهذا سيظل المؤتمر عالمة مضيئة وراسخة في سماء وطننا اليمني 

وسيبقى دائما وفي كل المراحل رافعًا رايته السمحاء رأية الوسطية واالعتدال والنظام والقانون". 
ودعا األستاذ محمد العيدروس كافة القوى الوطنية لالبتعاد عن المناكفات والمهاترات االعالمية، 
وقال: الشعوب ال تبنى بالدسائس والمهاترات والشعارات الفضفاضة المزيفة ولكن تبنى بإرادة الرجال 
الصلبة والجهود المخلصة ووحدة الصف وأصحاب الوجه الواحد غير المتلون والمبادئ الوطنية الصادقة.

وأكد عضو اللجنة العامة أن الشعب اليمني وقف أمام عدوان غاشم وظالم منذ أكثر من عامين وظل ثابتًا 
وصامدًا بقوة وأرادة وعزيمة ال تلين معتمدًا على ما لديه من قدرات وامكانيات، مشيرًا إلى أن هذا العدوان 
اعتدى على أرضنا وشعبنا وقتل األطفال والنساء والشيوخ والشباب في منازلهم والمدارس وفي األسواق 
والطرقات وفي المساجد والمستشفيات ودمر البنية التحتية مستخدمًا األسلحة الحديثة والمتطورة بما 

في ذلك األسلحة المحرمة.
موجهًا التحية واإلكبار إلى أبطال قواتنا المسلحة واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء 
القبائل الذين سطروا أروع المالحم والبطوالت في مواجهة األعداء الغزاة المحتلين، وإلى 
الشهداء األبطال الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن وألسر وذوي الشهداء األبرار. 
وكان الشيخ يحيى النجار رئيس دائرة التوجيه واإلرشاد قد القى محاضرة حيا فيها كوادر المؤتمر 
الشعبي العام في الدائرتين وتوجه بالشكر لكل من حضر هذه األمسية، مشيدًا بصمود كوادر المؤتمر 

وكافة أبناء الشعب اليمني في كل الظروف والمنعطفات التي مر بها الوطن.
كما القى األستاذ عائض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر في العاصمة صنعاء كلمة أكد فيها أن الميثاق 
الوطني يمثل وثيقة إجماع وطني حيث اتسم بالوسطية واالعتدال والحفاظ على الثوابت الوطنية ونبذ 

التطرف واإلرهاب.
وشدد نائب رئيس فرع المؤتمر على ضرورة العمل بالدستور والقانون في إدارة مؤسسات الدولة، مؤكدًا 

حرص المؤتمر على وحدة الصف الداخلي وسالمة النسيج االجتماعي.
بدوره رحب الشيخ عمار عبدالوارث المصري رئيس فرع المؤتمر في الدائرة (١٦) في كلمة القيادة 
التنظيمية للمؤتمر بالدائرتين (١٦، ١٧) باسم القيادة التنظيمية للمؤتمر ممثلة برؤساء وقيادتي 
الدائرتين ورؤساء وأعضاء قيادات المراكز التنظيمية وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية الثورة، بالضيوف الذين حضروا األمسية من القيادات التنظيمية واإلدارية والشخصيات الوطنية.
وجدد رئيس مؤتمر الدائرة (١٦) العهد والوالء المطلق لله والوطن وقيادة المؤتمر الحكيمة ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي اثببت بمواقفها 

وصمودها حكمتها وحنكتها القيادية.
من جانبه القى األستاذ عصام الجائفي أمين عام المجلس المحلي بمديرية الثورة كلمة الهيئة التنفيذية 

للمؤتمر بمديرية الثورة.
دعا فيها كافة القوى السياسية لتوحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الخطاب االعالمي والقرار السياسي 
ات واالحتكام للدستور والقانون وتفعيل مؤسسات  واالبتعاد عن المناكفات والمكايدات السياسية واالقصاء

الدولة وعدم التدخل في شئونها.
كما القيت في األمسية قصيدة شعرية القاها األخ علي الراعي نالت استحسان الحاضرين.

في أمسية لشباب المؤتمر في عتمة

مجيديع: المؤتمر يحرص على دعم وتحفيز 
الشباب في مختلف المجاالت

في أمسية رمضانية لمؤتمر إب

الرويشان: المؤتمر حزب أبناء الوطن 
ورمز الصمود والوفاء

نظم شــبــاب المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية عتمة أمسية رمضانية.

وفي األمسية أكد الشيخ/عبدالله احمد 
مجيديع - عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام -أن المؤتمر يحرص دومًا 
على دعــم وتشجيع وتحفيز الشباب 
مــن أجــل المشاركة الفاعلة فــي الحياة 
الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
والتوعوية وبما يخدم مصالح الوطن 

والمجتمع اليمني الواحد.
وأشار مجيديع الى أهمية هذه االمسية 
التي جاءت لتؤكد مدى حرص الجميع على 
االلتقاء للتشاور واالستماع الى اآلراء حول 
قضايا تنظيمية وسياسية وغيرها بهدف 
الخروج برؤية واجماع يصب في أتجاه 
خدمة توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة 
تحديات ومخاطر العدوان الغاشم الذي 

يهدد البلد أرضًا وانسانًا.
وشكر الشيخ مجيديع شباب المؤتمر 
الحاضرين هذه االمسية وتأكيدهم على 
االلتزام بتوجيهات رئيس الجمهوريه 
االســبــق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم /علي عبدالله صالح وأنهم في 
مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن أرضا 
وانسانًا غير آبهين بأصوات النشاز وابواق 
العدوان ومرتزقته التي تحاول شق الصف 

الوطني بين أبناء اليمن.
وفي كلمة فروع المؤتمر بالمديرية اكد 
االستاذ /فيصل علي حسان عضو اللجنة 
الدائمة أن أبناء عتمة االوفياء سيظلون 
على العهد متمسكين بأهداف الثورة 
وقيم الجمهورية والثوابت الوطنية التي 
يجسدها المؤتمر الشعبي العام في ادائه 
وفكره، ويتمثلها سلوكًا وممارسة جميع 
اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام 

بقيادة الزعيم/ علي عبدالله صالح.
وفي كلمة اللجنة التحضيرية لالمسية 

أوضح المهندس/ نافع مبخوت البعيثي ان 
شباب اليمن متواجدون في كل الميادين 
ســـواء فــي مــيــاديــن الــعــمــل فــي مختلف 
مجاالت الحياة او في ميادين البطولة 
والدفاع عن الوطن في جبهات القتال ضد 
العدوان الذي يستهدف جميع اليمنيين 

دون استثناء.
ونوه الدكتور/ محيي الدين البحري في 
كلمة لالكاديميين الى أهمية الدور المناط 
بالشباب خاصة في هذه المرحلة وحثهم 
على بــذل المزيد من الجهد واالجتهاد 
كــًال في مجال عمله ودراســاتــه من أجل 
إيصال رسالة للعدوان وللعالم أجمع بأن 
اليمنيين صامدون في وجه هذا العدوان 
الظالم والقبيح ولــن تؤثر صواريخهم 
وطائراتهم على صمود وإرادة اليمنيين 

الصلبة والقوية.
وأكــد أمجد الجرادي في كلمة الشباب 

ان قوى العدوان لم ولن تستطيع تمزيق 
اليمن وشق الصف الوطني الن الله هو الذي 

يفشل كل هذه االحقاد والمؤامرات.
وحث فؤاد البحري في كلمة للمنظمات 
الجماهيرية أبناء المديرية وكل أبناء اليمن 
على مزيد من التالحم لمواجهة العدوان 
والحصار، والحفاظ على النسيج االجتماعي 

حتى تحقيق النصر.
بدوره اكد االخ/ محمد الكندي رئيس 
ــي االعـــلـــى لــمــواجــهــة  ــوطــن الــمــجــلــس ال
الــعــدوان: ان شباب اليمن اثبت حرصه 
الوطني المسئول على الخروج باليمن من 
االزمــة الراهنة وانــه سيبذل التضحيات 
لتحقيق االنتصار المحتوم على العدوان 

ومرتزقته.
تخلل األمسية قصيدتان شعريتان 
للشابين هشام الصرحه وأحمد الشيعي، 

نالتا استحسان الحاضرين.

أقام فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب أمسية رمضانية حاشدة لقيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام من مختلف مديريات المحافظة، وبحضور اللواء 
جالل الرويشان نائب رئيس الوزراء، وعلي ابوحليقه وزير الدولة، والقاضي احمد 
عبدالله الحجري عضو اللجنة العامة، والدكتور بشير العماد رئيس دائرة الرقابة 
للمؤتمر، ومحافظ إب اللواء عبدالواحد صالح والمهندس عقيل فاضل رئيس 
فرع المؤتمر بمحافظة إب، والدكتور طارق المنصوب رئيس جامعة إب رئيس 
فرع المؤتمر بالجامعة، وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العامة من مختلف 

مديريات المحافظة.
وفي األمسية القى المهندس عقيل فاضل كلمة ترحيبية بقيادات وكوادر 
المؤتمر والشخصيات االجتماعية الحاضرين قائًال:" اننا في محافظة إب السالم 
نبادل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الوفاء بالوفاء، وعلينا توحيد الصف الداخلية والجبهة الداخلية 
لمواجهة العدوان السعودي الغاشم على بالدنا"، وأضاف: " نحيي ابطال الجيش 
واللجان الشعبية واألحرار بمختلف ميادين الشرف والكرامة الذين يقدمون اغلى 

التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن الغالي علينا جميعًا".
من جانبه القى محافظ إب اللواء عبدالواحد صالح كلمة حيا في مستهلها 
الحاضرين في األمسية الرمضانية الحاشدة، كما حيا اللواء صالح ابناء الشعب 
اليمني العظيم على صمودهم العظيم في وجه العدوان السعودي الغاشم الذي 

احرق كل جميل بكل ربوع الوطن الغالي. 

وقال المحافظ صالح:علينا توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان على 
بالدنا، وكون كل شبر فيها غاليًا على الجميع، مؤكدًا: "ان محافظة إب ستظل 
في أمن وسالم بحكمة ابنائها األوفياء الذين لهم دور عظيم في الماضي والحاضر 

دفاعًا عن الوطن الحبيب".
ودعا محافظ إب كافة قيادات المؤتمر الى توحيد صف الجبهة الداخلية 
والعمل بروح الفريق الواحد وذلك في مواجهة العدو السعودي الهمجي، والحفاظ 

على امن واستقرار محافظة السلم والسالم.
والقى جالل الرويشان نائب رئيس الــوزراء كلمة نقل فيها تحيات الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الى 
الحاضرين، وخاطبهم قائًال:" فأنتم الفخر ورمز الوفاء بما لكم من دور تاريخي 
عظيم ". واشار الرويشان الى ان حزب المؤتمر حزب ابناء الوطن الواحد وهو 
حزب الصمود في ظل قائده الرمز الزعيم الصالح، مشيدًا بدور قيادات المؤتمر 
في محافظة إب محافظة السالم، وعبر عن تحياته لكل قيادات المؤتمر 
بمحافظة وابناء المحافظة لما لهم من دور عظيم" وكون إب هي المخزون 

البشري والمؤتمري ".
وفي األمسية القيت قصيدة شعرية من قبل الشاعر عبدالقادر البنا وقصيدة 
للشاعر محمد الجابري وخاطرة رمضانية لعبدالكريم البعداني.. وناقش 
الحاضرون في األمسية الرمضانية العديد من القضايا على الساحة الوطنية 

والتنظيمية.

في أمسية رمضانية حاشدة لمؤتمريي بني الحارث

الشريف: الزعيم والمؤتمر آثروا مصلحة الوطن والشعب ورفضوا إغراءات العدوان

تحت شعار «المؤتمر مسيرة عطاء متواصل بال حدود» أقام فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمديرية بني الحارث الدائرة «١٩» أمسية رمضانية حاشدة حضرها المهندس 
جمال الخوالني رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة واألخ أمين جمعان أمين عام 
المجلس المحلي أمين العام واللواء خالد الشريف عضو اللجنة الدائمة والشيخ ناجي 
جمعان عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بمديرية بني الحارث والشيخ يحيى 
جمعان عضو األمانة العامة للمؤتمر واالستاذ عبدالله الكبسي وزير الثقافة نائب 
رئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. وفي األمسية التي 
شهدت حضورًا كبيرًا من قبل قيادات واعضاء وأنصار المؤتمر بالمديرية، ألقى األخ 
خالد عبدالوهاب الشريف كلمة قيادة المؤتمر نقل في مستهلها تحيات الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- للحاضرين ومباركته لألمسية.

وأشار الشريف الى أن الزعيم الصالح آثر مصلحة الوطن والشعب على مصلحته 
وسلم السلطة سلميًا وهو يملك كل عناصر القوة والجيش بيده والشعب معه 
والشرعية له لكنه سلم السلطة طواعية واختيارًا ليجنب الشعب اليمني االنزالق 
الى أتون الحرب األهلية وسفك الدماء.. وقال: إن رئيس المؤتمر يمد يديه للسالم 
داعيًا العدوان ومن معه الى االحتكام لطاولة الحوار فهو رجل السالم صانع السالم 

في اليمن.
وأضاف الشريف: إن تجسيد مضامين الميثاق الوطني تتطلب منا الفهم الكامل 
واالدراك الواعي ألهمية وعظمة أسس ومبادئ الميثاق الوطني، هذه الوثيقة 
الوطنية التي أجمعت عليها كافة القوى السياسية وتم صياغتها من قبل كوكبة 
من العلماء والمتخصصين وممثلين عن كافة األحزاب والتيارات السياسية آنذاك 
وطرحت على الشعب لالستفتاء وتم اقرارها في المؤتمر الشعبي العام األول في 
٢٤ أغسطس ١٩٨٢م وبهذا أصبح الميثاق الوطني وثيقة سياسية وطنية ينفرد 

بها المؤتمر على كافة األحزاب والتيارات ويعد أهم وثيقة سياسية ترسم معالم 
الطريق لنهوض األمة والشعب.

مؤكدًا أن المؤتمر ومن خالل الميثاق الوطني نظرية وسلوكًا سيظل صمام أمان 
وحماية وضمان ضد االرتهان الفكري واالستالب السياسي.

هذا وأكــدت كلمات المشاركين في األمسية أن الوطن سينتصر على أعدائه 
وسيبقى شامخًا وسيظل المؤتمر الشعبي العام حارسه األمين والمدافع عنه.

مشيرين الى أن المؤتمر يزداد في كل يوم قوة وانجازًا وأنه تاريخ حافل بالمشاريع 
العمالقة التي حققها خالل ٣٣ عامًا وال يمكن ألحد انكارها.

وأوضحت الكلمات أن المؤتمر وقياداته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رفضوا 
ات المليارات التي قدمت له في سبيل ترك الوطن والوقوف الى جانب العدوان  اغراء
عليه، إّال أنه أبى كل ذلك ورفض التخلي عن اليمن وابناء اليمن واختار العيش بين 
مواطنيه رغم الدمار والحصار ورغم تعرضه وقيادات المؤتمر لقصف طائرات 

العدوان بهدف تصفيتهم جسديًا وتدمير ممتلكاتهم.
ودعت الكلمات األطراف المؤيدة للعدوان الى االنخراط في مصالحة وطنية شاملة 
تجنب اليمن المزيد من ويالت الدمار والخراب والقتل للنساء واالطفال والشيوخ 
وذلك تنفيذًا لدعوة رئيس المؤتمر لهم ولدول العدوان للدخول في حوار مباشر 
وجاد يحقق سالم الشجعان الذي ال غالب وال مغلوب فيه.. مشددين على أن أزمة 
اليمن لن تحل عبر سفك دماء األبرياء وعبر االعمال العسكرية الوحشية التي 

ينفذها العدوان.
وحيا المشاركون تضحيات وبطوالت الجيش واللجان الشعبية وابناء القبائل 
في جبهات الشرف والمجد دفاعًا عن اليمن وكرامته واستقالله وسيادته 

ووحدته.

مؤتمريو الميناء والحوك يثّمنون جهود السلطة المحلية في خدمة المواطنين

الحديدة - محمد شنيني
أقامت فروع المؤتمر الشعبي العام بالدوائر (١٦١، ١٦٢) بمديرية الميناء 
و(١٦٠، ١٦٤) بمديرية الحوك - محافظة الحديدة أمسيتين رمضانيتين 
في اطار البرنامج التنفيذي لألمسيات واالنشطة والفعاليات الرمضانية لفرع 

المؤتمر بالمحافظة..
ففي األمسية الرمضانية التي اقامها فرعا المؤتمر بالدائرتين (١٦١، ١٦٢) 
بمديرية الميناء نقل عضو اللجنة الدائمة، نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
االستاذ عبدالرحمن خرجين في مستهل كلمته تحيات الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتهانيه 

وتبريكاته لألمسية وكل مؤتمريي المحافظة بخواتم الشهر المبارك..
و في األمسية قال نائب رئيس الفرع بالمحافظة: إن قيادة المؤتمر بالمحافظة 
ممثلة برئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة، محافظ المحافظة اللواء 

حسن احمد الهيج ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الحاج عبدالجليل عبده ثابت 
يتابعون باهتمام بالغ هذه النشاطات التي تأخذ أهميتها من أهمية أهدافها 
الوطنية والتنظيمية خصوصًا في هذه الظروف التي تستدعي المزيد من 

الحيوية في األداء التنظيمي بما يعزز من الوحدة التنظيمية..
وأشار خرجين الى أن المؤتمر اليوم يشهد اقباًال كبيرًا على طلبات االنتساب 
اليه والحصول على بطاقات العضوية خصوصًا في قطاع الشباب االمر الذي 
هم الفرص للتعبير عن آرائهم واستيعاب  يستدعي االهتمام بهم واعطاء

طاقاتهم وقدراتهم.
مؤكدا بأن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الشعب وان المنتمين اليه ال يجدون 

صعوبة في التعامل معه ففكره ومنهجه الميثاقي مستمد من الشعب.
كما القيت باألمسية الكلمات من رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ١٦٢ االستاذ 
عبدالعليم الدرويش وفضيلة الشيخ العالمة عبدالرحمن مكرم طسي عن 

العلماء وعضوي اللجنة الدائمة االستاذ قاسم مهدي واالستاذ مساوى حجري عن 
المنظمات الجماهيرية واالستاذ علي صغير عن المراكز التنظيمية، دعوا فيها 
الى المزيد من االلتحام وتعزيز لحمة الجبهة الداخلية والثقة بالنصر، مؤكدين 

وقوف مؤتمريي المديرية صفًا واحدًا مع الوطن..
واشادوا بجهود قيادة المؤتمر والسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية وما 
يبذلون من اجل الوطن والمواطن، مؤكدين وقوفهم الى جانبهم في مواجهة 
كل التحديات..وفي امسية الدائرتين ( ١٦٠، ١٦٤ ) بمديرية الحوك القى 
عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة كلمة فرع المؤتمر 
بالمحافظة معبرًا عن فخر كل المؤتمريين بهذا الزخم المؤتمري الذي يؤكد 

أن المؤتمر حزب الشعب الرائد والمستحق ثقة الجماهير..
مشيرًا الى أن التدافع الكبير لطلبات االنتساب للمؤتمر من أهم مؤشرات وعي 
شباب وشابات اليمن الذين عبروا عن شعورهم بالمسؤولية الوطنية باالنتساب 

للمؤتمر بعد أن تأكد لهم أنه اهل الثقة.
القيت الكلمات من  رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمديرية، مدير عام 
المديرية العميد علي ابراهيم هندي ونائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ١٦٤ 
االستاذ علي هبة مكي وفضيلة العالمة االستاذ احمد حسن عياش كلمة العلماء، 
أكدوا فيها أن مؤتمريي المديرية بأعلى درجات الوعي بالمسؤولية ولن يساوموا 
على دماء الشهداء واولهم شهداء حارتي سوق الهنود والصديقية بالمديرية 
الذين قتلهم طيران العدوان في الـ ٢١ من سبتمبر ٢٠١٦م استهدفهم 

القصف وهم بمجلس عزاء..
ودعوا الى المزيد من االصطفاف لمواجهة كل التحديات، معبرين عن فخرهم 

وترحيبهم بالمنتسبين الجدد الى المؤتمر.
والقى الشاعران الكبيران االستاذ حسين بجلي واالستاذ عبدالله علي المقري 

قصيدتين شعريتين نالتا االستحسان.


