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أشاد بخطاب شيخ األزهر أمام البرلمان األلماني

بوا اإلسالم إساءاتهم
ّ
الزعيم: على أصحاب اللحى المحناة أن يتعظوا ويجن

اشاد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
بخطاب شيخ االزهر امام البرلمان االلماني معتبرا انه مثل قمة االعتدال والوسطية وابرز 

حقيقة الدين االسالمي الحنيف وقيمه السمحاء.
جاء ذلك في منشور له على صفحته.. »الميثاق« تنشر نصه:

ِبْسم الله الرحمن الرحيم
لقد مثل خطاب شيخ األزهر الشريف أمام البرلمان األلماني قمة اإلعتدال والوسطية , 
وأبرز حقيقة الدين اإلسالمي الحنيف وتعاليمه السمحاء , وقد كان قدوة لبقية العلماء في 
ضرورة فهم مقاصد الدين , وأهمية الدعوة إلى التسامح والمحبة والتعايش بين البشر وبين 

األديان السماوية التي تنبذ التطرف والغلو واإلرهاب.
أما بالنسبة ألولئك أنصاف المتعلمين والذين يتخذون من القشور غطاًء لهم ولممارساتهم 
ويّدعون فهمهم للدين من منظورهم الحزبي وأجندتهم الحاقدة على كل شيء جميل 
في الحياة ويعملون على إث��ارة الرعب والخوف وإشاعة ثقافة االنتقام , ونشر األعمال 

اإلرهابية بإسم الدين في أوساط المجتمعات البشرية فهم يسيئون للدين اإلسالمي الحنيف.. 
ويشوهون صورة اإلسالم الحقيقية , والذين ألحقوا الضرر الكبير والفادح بأبناء الشعوب 

اإلسالمية قبل غيرهم.
ومما يؤسف له أن من يّدعي العلم إستغلوا الدين لإلرتزاق وجعلوه سلعة للبيع والشراء , 

فأحيانًا ترى البعض منهم مرتميًا في أحضان السعودية ُيسِبحون بحمدها ويشكرون 
أمريكا وإسرائيل التي وقفت معهم في ربيعهم العربي السيئ الصيت.. وأحيانًا 

وقد انقلب األمر لديهم بحسب حالة الطقس المادي فتراهم يشتمون 
السعودية وإسرائيل وأمريكا بأقذع الشتائم.. وُيكفّ�رون 
ها وسياسيها ويبيحون دماءهم وأعراضهم  قادتها وعلماء
ويحلون قتلهم ؛ وهؤالء األدعياء ذوي اللحى المحناة ال يقتصر 
تواجدهم في اليمن فقط.. وإنما يتواجدون في مصر وفي 
السودان وفي األردن , وفي تونس وغيرها من البلدان العربية 

واإلسالمية.

أنصاف المتعلمين أشاعوا ثقافة االنتقام واإلرهاب باسم الدين 
وأضــروا بالشعوب اإلسـالمية

ترأس اجتماعًا لقادة المؤتمر بمديريات طوق صنعاء

الزوكا: اللقاءات الموسعة ستتوج بمهرجان جماهيري حاشد في 26 مارس
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف عوض الزوكا، الخميس، ومعه 
عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق 
محمد ال��ع��ي��دروس، ورئ��ي��س ف��رع المؤتمر 
بمحافظة صنعاء محمد بشير، لقاًء للقيادات 
التنظيمية في فروع المؤتمر الشعبي العام 
بمديريات ط��وق صنعاء.ونقل االمين العام 
لقيادات المؤتمر بمديريات ط��وق صنعاء 
تحيات ق��ي��ادة المؤتمر السياسية ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام وشكره 
ات التنظيمية  وتثمينه العالي لنجاح اللقاء
الموسعة لمديريات ط��وق صنعاء وشكره 
الكبير لكل قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر 
والمشائخ والشخصيات االجتماعية والوجهاء 
ات المتميزة والناجحة والتي اثبتت  على اللقاء
ان ابناء صنعاء سيظلون صمام امان للعاصمة.

واش��ار الزوكا الى ان قيادة المؤتمر قررت 
ات التنظيمية الموسعة  تتويج ه��ذه اللقاء
بمهرجان جماهيري حاشد تحت عنوان عام 
من الصمود والتحدي في يوم 26 مارس في 
الذكرى االولى للعدوان السعودي الغاشم على 

اليمن.
واس��ت��ع��رض االم��ي��ن ال��ع��ام ال��ت��ح��ض��ي��رات 

والترتيبات الجارية لعقد المهرجان الجماهيري 
حاثا قيادات المؤتمر في مديريات طوق صنعاء 
على الحشد والمشاركة بفاعلية في انجاح 
المهرجان، مؤكدا ثقته بأن قيادات المؤتمر 
بمديريات طوق صنعاء ستكون عند مستوى 
المسؤولية وستكرر النجاح الذي اثبتته في 

ات التنظيمية الموسعة. اللقاء
من جانبه اكد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
صنعاء االستاذ محمد بشير شكره وتقديره 
لكل ق��ي��ادات المؤتمر ف��ي ف��روع مديريات 
طوق صنعاء على حضورهم الرائع والمتميز 

ات الموسعة، مشيرًا إلى أن قيادات  في اللقاء
المؤتمر والمشائخ والوجهاء والشخصيات 
االجتماعية في هذه المديريات اثبتوا انهم 
حماة للعاصمة صنعاء. معبرًا عن تثمينه 
لمواقف قيادة المؤتمر الوطنية وعلى راسها 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، داعيًا 
قيادات المؤتمر في فروع مديريات محافظة 
صنعاء إلى المشاركة الفاعلة في المهرجان 
الجماهيري الذي سينظمه المؤتمر في 26 

مارس الجاري.

فائقة السيد تدعو المجتمع المدني للمشاركة في مهرجان المؤتمر بميدان السبعين
في اجتماعها بقطاع المنظمات

وفي االجتماع ألقت فائقة السيد كلمة نقلت من خاللها تحايا وتقدير الزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
للقطاع ولمنظمات المجتمع المدني ، وكذلك تحايا األستاذ عارف عوض الزوكا- 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام- وكل قيادات المؤتمر، كما حّيت  كادر 
القطاع عامة ودائرة المنظمات خاصة ومنظمات المجتمع المدني التي - كما 
قالت -  اثبتت وفاء وإرادة صلبة  في وجه العدوان البربري، اضافة لوقوفها 
 العام 2011م وحتى اليوم مع الوطن وخياراته وثوابته، مؤكدة 

ُ
المشرف منذ

على  أهمية مواصلة ذلك الدور وتعزيزه في االستحقاقات القادمة وعلى رأسها 
الفعالية الوطنية الكبرى يوم السبت القادم ، مشددة على أهمية اضطالع قطاع 
المجتمع المدني والمنظمات بدورهما المأمول وحشد جماهير المؤتمر وحلفائه 
في أحزاب التحالف الوطني وأنصارهما للحضور والمشاركة، مشيرة إلى أن المؤتمر 
حزب الوطن الكبير وصاحب الرقم األول في العمل السياسي المتفرد  الذي يمتلك 

ة والروح الوطنية الكثير ، ومهما - حسب تعبيرها - حاولوا  من الخبرة والكفاء
التأثير على حزبنا الرائد إال أنهم يفشلون وسيفشلون،والمؤتمر يثبت من يوم 
آلخر للداخل والخارج أنه حزب وطني مدني أصيل رفض العدوان وضحى في 
سبيل ذلك بالغالي والنفيس وسوف يستمر في الدفاع عن الوطن وجماهيره 

وعن النهج الديمقراطي والحريات والسيادة الوطنية .
من جانبه تحدث رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية طه الهمداني، متطرقًا 
في حديثه إلى الخطة التي انجزتها الدائرة بهذا الخصوص وكيفية التنسيق مع 
المنظمات حول فعالية السبت ، وما الذي ينبغي على كادر الدائرة والقطاع القيام 
به وكذا قيادات وكوادر االتحادات والنقابات والمنظمات التي تستطيع - كما 
قال - القيام بدور كبير وحشد جماهيري غفير يوم السبت تجدد من خالله 
تميزها وقدرتها الفائقة التي اثبتتها خالل السنوات الخمس الماضية وكانت 

فيها رقمًا صعبًا.

وتحدث في االجتماع عدد من كوادر القطاع وقيادات المنظمات المدنية 
ومنهم علي بلخدر رئيس اتحاد عمال اليمن وعبدالمجيد الحنش رئيس االتحاد 
العام لشباب اليمن وعصام العابد األمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية 
والتربوية وعبدالرحمن العنسي وسيف الهياشي نائبا رئيس دائرة المنظمات 
وعبدالكريم المدي مدير مكتب األمين العام المساعد ، وإبراهيم شجاع الدين 

رئيس منظمة 7 إبريل ونورا الجروي رئيسة حركة 14 فبراير وغيرهم .
ُيذكر أن األمين العام المساعد لقطاع المجتمع المدني قد عقدت خالل األيام 
ات مع القطاع النسائي والمدني لمديريات طوق  الماضية وبمعدل يومي لقاء
صنعاء وأمانة العاصمة وذلك للتنسيق والحشد لفعالية 26مارس وكذا لتعزيز 
الجبهة الداخلية واالستماع للمقترحات والتصورات التي تطرحها قيادات القطاع 

النسائي والمجتمع المدني.

ُعِقَد صباح األحد اجتماع في قطاع منظمات المجتمع 
المدني للمؤتمر الشــعبي العام برئاسة األستاذة فائقة 
الســيد باعلــوي- األميــن العــام المســاعد للقطــاع- 
وبحضور األســتاذ طه حســين الهمداني رئيس دائرة 
المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر - عضو األمانة العامة 
ونــواب رئيس الدائرة وكــوادر القطاع وعدد  كبيرمن 
ِصَص 

ُ
قيــادات منظمــات المجتمــع المدنــي  ، وقــد خ

االجتمــاع للتحضير لفعالية الســبت )26مــارس( التي 
تأتي بمناســبة مــرور عام على بدء العدوان الســعودي 
علــى بالدنــا ، الــذي صمد فــي وجهــه شــعبنا اليمني 
وجماهيــره في المؤتمــر وحلفائه وكل القــوى الوطنية 

صمودًا اسطوريًا.

رأس االمين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
ياسر العواضي اجتماعًا لقيادات الدوائر التابعة للقطاع- الخميس- بحضور 
الدكتور نجيب ناصر العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر والشيخ 

محمد ناصر العامري عضو اللجنة العامة للمؤتمر.
ة الفاتحة الى  وفي بداية اللقاء طلب االمين العام المساعد من الحاضرين قراء
روح فقيد المؤتمر مستشار الدائرة التنظيمية عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر 
عبدالله ذمران، مشيدًا بما قدمه الفقيد من اسهامات في خدمة العمل التنظيمي 
في المؤتمر خالل حياته.واستعرض االمين العام المساعد ما تم تنفيذه من 
خطة القطاع خالل الفترة الماضية وما تم تنفيذه من خطة العمل الخاصة بفروع 
المؤتمر خالل الربع االول من العام الجاري، رغم الظروف المتمثلة بالعدوان 
الغاشم على اليمن منذ عام تقريبًا، مشددًا على اهمية بذل المزيد من الجهود 

لتفعيل اداء دوائر القطاع خالل الفترة القادمة .
ات التنظيمية الموسعة  وأشار العواضي الى االهمية التنظيمية التي مثلتها اللقاء
لقيادات المؤتمر في مديريات محافظة صنعاء برئاسة االمين العام للمؤتمر 
ات باعتبارها  الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا ،مشيدًا بنجاح هذه اللقاء
بداية إلعادة النشاط التنظيمي للمؤتمر خالل الفترة القادمة. ونوه االمين العام 

المساعد الى اهمية التحضير الجيد للمهرجان الجماهيري الذي سينظمه المؤتمر الشعبي العام تحت عنوان)عام من الصمود والتحدي( 
في 26 مارس الجاري في الذكرى االولى النطالق العدوان السعودي الغاشم على اليمن . وقد ناقش اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بعمل 

ترأس اجتماعًا لقيادات دوائر القطاع التنظيمي..

العواضي يشدد على أهمية إنجاح 
مهرجان »عام من الصمود والتحدي«

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة 
الشيخ امين الصايدي 

بعث رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام  الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة بوفاة 

الشيخ أمين علي بن علي الصايدي جاء فيها : 
األخ الشيخ / حمود علي بن علي الصايدي

األخ / يحيى أمين علي بن علي الصايدي وإخوانه
وكاف���ة آل الصايدي حياكم الله

بألم بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة الشيخ أمين علي 
بن علي الصايدي.. الشخصية اإلجتماعية الفاعلة, بعد 
عمر حافل بالعمل والعطاء سخره لخدمة الوطن والثورة 
والجمهورية وال��وح��دة, وخدمة المجتمع في مختلف 
المجاالت، وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب 
نعبر لكم عن صادق التعازي وخالص المواساة, 

َ
الجلل ل

وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد ب��واس��ع رحمته وغ��ف��ران��ه, وأن يسكنه فسيح 
جنانه, وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.إنا لله وإنا 

إليه راجعون.
عل���ى عب���دالله ص��ال���ح
رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر الشعبي العام


