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مؤتمر خيران المحرق يحتفي بالعيد الوطني

د.سيالن العرامي: المؤتمر حزب الوسطية واالعتدال

مؤتمر ضوران آنس يؤكد مواصلة الصمود والثبات في وجه العدوان

اجتماع للمؤتمر بمديرية عمران

اق��ام ف��رع المؤتمرالشعبي العام بمديرية 
خيران المحرق -الجمعة- مهرجانًا جماهيريا 
حاشدا بمناسبة احتفاالت ابناء شعبنا اليمني 
ل��وط��ن��ي 27 للجمهورية  العظيم بالعيد ا
اليمنية.. وفي مستهل  كلمته بالمهرجان نقل 
األس��ت��اذ مجاهد سالم -عضو قيادة المؤتمر 
ني  وتها تحيات  للمجتمعين  فظة-  لمحا با
وت��ب��ري��ك��ات ال��زع��ي��م ال��ق��ائ��د ال��م��ؤس��س علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني 
27 للجمهورية اليمنية وبمناسبة حلول شهر 

رمضان الكريم. 
واكد على ضرورة تفعيل االتصال والتواصل 

وقطع البطاقات والنزول الميداني .
وحث على المزيد من التالحم والتوحد ورص 
الصفوف وتوحيد الخطاب اإلع��الم��ي ودع��م 

الجبهات ورفدها بالمال والسالح والرجال مثمنا 
االدوار البطولية والمالحم األسطورية التي 
يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في 
التصدي للعدوان السعودي االمريكي والدفاع 
عن سيادة الوطن وكرامة وعزة الشعب اليمني 

العظيم
وق��د ألقى الشيخ عثمان شعيب أمين عام 
المجلس المحلى بالمديرية كلمة السلطة المحلية 
التي اكد فيها أن الميثاق الوطني هو الوثيقة التي 
اتفقت عليها كل القوى السياسية اليمنية ويجب 
علينا جميعا تعميم الميثاق الوطني وغرسه في 

عقول الناشئة بدال من األفكار المتطرفة 
والقيت العديد من الكلمات والقصائد والتي 

نالت االستحسان 
حضر االجتماع ع��دد من ق��ي��ادات المؤتمر 

بالمحافظة.

البيضاء - محمد المشخر

أشاد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بجامعة البيضاء األستاذ الدكتور سيالن 
احمد العرامي بأهمية النتائج والمخرجات 
ات  المهمة التي تمخضت عنها سلسلة اللقاء
واالج��ت��م��اع��ات التنظيمية والنشاطات 
المختلفة للفروع وال��دوائ��ر والتكوينات 
ب��ال��م��دي��ري��ات وال���م���راك���ز وال��ج��م��اع��ات 

التنظيمية المنفذة خالل الفترة 
ال��م��اض��ي��ة م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري 

2017م في الدورة الفائتة 
والتي صبت بشكل رئيسي 
في اتجاه تعزيز قدرات 
ال���ص���م���ود وال���ت���ح���دي 

ألع����ض����اء وك�������وادر 
وأن����ص����ار ال��م��ؤت��م��ر 

ووفائهم للمكتسبات 
ال����وط����ن����ي����ة "ال������ث������ورة 

والجمهورية والوحدة" وقيادة 
المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام ،.وفي إطار 
تعزيز ومواجهة العدوان السعودي الغاشم 
الذي تتعرض له بالدنا، والتي انعقدت تحت 
ات التنظيمية من اجل مزيد  شعار "اللقاء
من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان 
وتفعيل األنشطة التنظيمية والجماهيرية 

لفروع وتكوينات المؤتمر" وشملت مختلف 
الفروع والتكوينات المؤتمرية بالمحافظة 

والمديريات العشرين..
مثمنًا لجميع قياديي وأعضاء المؤتمر 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ك��ل ال��م��راك��ز وال��ج��م��اع��ات 
والفروع بالمديريات العشرين بالمحافظة 
تفاعلهم وبذلهم م��ن اج��ل إن��ج��اح مهام 
الخطة التنظيمية في دورتها األول��ى من 
ال��ع��ام 2017م وال��ت��ي ت��م ان��ج��از مهامها 
ب��م��ن��ت��ه��ى ال���ح���رص وال��ت��ف��اع��ل 
الصادق والمسئول وبمزيد 
من اليقظة والتفاني من 

الجميع.
ودع��������ا ال����دك����ت����ور 
ال��ع��رام��ي م��ن جميع 
ق��ي��ادي��ي وأع��ض��اء 
ال���م���ؤت���م���ر ع��ل��ى 
مستوى كل المراكز 
وال��ج��م��اع��ات وال��دوائ��ر 
وال�����ف�����روع ب��ال��م��دي��ري��ات 
العشرين بالمحافظة بضرورة مواصلة 
وممارسة المهام والنشاطات التنظيمية 
والجماهيرية التي تم تنفيذها خالل دورة 
االجتماعات التنظيمية للفروع والتكوينات 
بالمحافظة للفترة الماضية وفقا للنظام 
الداخلي ول��وائ��ح العمل وموجهات خطة 
النشاط التنظيمية ال��ص��ادرة عن األمانة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام..

عبدالباري عبدالرزاق 

ُعقد -نهار االربعاء- بمديرية ضوران آنس 
اللقاء التنظيمي الموسع لقيادات فرع المؤتمر 
بالدائرة " 204" برئاسة االستاذ حسن محمد 
عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة ، 
ومعه محمد احمد العلواني نائب رئيس الفرع، 
والدكتور عبدالحميد الصيح نائب رئيس هيئة 
الرقابة والتفتيش للمؤتمر ، وحسين الصوفي 
رئيس احزاب التحالف بالمحافظة والشيخ احمد 
العزيزي  ، وعصام الهروجي وسعيد الغابري 
وفهد عيسى وعبدالخالق المنجر أعضاء قيادة 
المحافظة ، ومحسن النهمي رئ��ي��س فرع 
المؤتمر بالدائرة وأعضاء قيادة الفرع والمراكز، 
وعلي البراشي امين عام المجلس بالمديرية 
وعدد من المشائخ والشخصيات االجتماعية 

وكوادر المؤتمر بالدائرة .
وفي اللقاء الذي ُعقد بمقر الملتقى االجتماعي 
والثقافي ألعضاء المؤتمر بالمديرية وُبدئ 
ب��ال��س��الم ال��ج��م��ه��وري، أل��ق��ى ح��س��ن محمد 
عبدالرزاق كلمة نقل في مستهلها تحيات 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
االس��ب��ق رئيس المؤتمر- وتحيات االستاذ 
عارف عوض الزوكا االمين العام، للمشاركين 
في اللقاء، مستعرضًا المراحل النضالية للمؤتمر 
منذ تأسيسه والتي كان ألبناء ضوران فيها دور 
بارز وفضل كبير في التنظيم واالستقطاب 
للمؤتمر ، وال���دف���اع ع��ن ال��وح��دة وال��ث��ورة 
والجمهورية وسيادة واستقالل وأمن الوطن .
منا الزعيم علي عبدالله صالح 

َّ
وقال: لقد عل

-حفظه الله- ان نعمل فوق الطاولة ال خلف 
الكواليس ، وحثنا على ال��ن��زول للمديريات 
الحياء تفعيل العمل التنظيمي على مستوى 
كل المراكز ، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية 

ومواجهة العدوان. 

وش��دد عبدالرزاق على ض��رورة استكمال 
ات  تفعيل وتنفيذ االنشطة والفعاليات واللقاء
ف��ي مختلف ال��م��راك��ز التنظيمية ب��ال��دائ��رة 
وااللتزام بكافة التعليمات والتوصيات الواردة 
من فرع المؤتمر بالمحافظة واألمانة العامة .

م��ن جانبه أل��ق��ى االس��ت��اذ حسين الصوفي 
-رئيس احزاب التحالف بالمحافظة- كلمة قال 
فيها: ونحن اليوم في ضوران التاريخ والمؤتمر 
والفداء والفكر واالدب والرجولة ، نؤكد على 
ض���رورة ان يشمر الجميع م��ن سواعدهم 
للحفاظ على وحدة الوطن وسيادته ، وعلى 
أعضاء وكوادر المؤتمر وحلفائه الحفاظ على 
المؤتمر ، الذي يجب ان يظل متماسكًا لكي 

يبقى الوطن متماسكًا وقويًا.
وحذر الصوفي من استمرار العدوان والحصار 
وال��م��ؤام��رات التي تستهدف وح��دة الوطن 
وسيادته، والتي ال يمكن بأي حال من االحوال 
التنازل عنها باعتبارها من أه��م  المكاسب 
العظيمة التي حققها شعبنا، وقدم في سبيلها 

تضحيات جسيمة .
كما أل��ق��ى رئ��ي��س ف��رع المؤتمر ب��ال��دائ��رة 
الشيخ محسن النهمي كلمة رحب في بدايتها 
بالمشاركين في اللقاء ،مؤكدًا ان قيادة واعضاء 
وك���وادر المؤتمر بالدائرة 204 سيظلون 
اوفياء للوطن والمؤتمر وزعيمه المناضل علي 
عبدالله صالح ، وسيعملون على تنفيذ خطة 
عمل ف��رع المؤتمر بالمحافظة وموجهات 
االمانة العامة للعام الحالي على مستوى كل 

مركز بالدائرة . 
من جانبه اوضح االمين العام للمجلس المحلي 
بالمديرية علي البراشي ، ان مؤتمر الدائرة 
204 ملتزم بتوجيهات الزعيم ف��ي رص 
الصفوف والتالحم الوطني وتوحيد الجبهة 
الداخلية ومواصلة الصمود ومواجهة العدوان .
وقال البراشي: ال يمكن ان نتخلى عن مبادئنا 
ومواقفنا الوطنية مهما ك��ان��ت المغريات 
والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد وطننا 

ووحدتنا .

وألقى الشيخ عبدربه مانع الصيح كلمة أكد 
فيها تماسك وصمود وثبات أعضاء المؤتمر 
بالدائرة 204 في وج��ه ال��ع��دوان الغاشم ، 
والمؤامرات التي تستهدف المؤتمر وقياداته .
وأك��د ان المؤتمر س��وف ي��واص��ل مسيرته 
النضالية والتنظيمية والسياسية ، وسيظل 
السياج المنيع لهذا الوطن وال��ح��زب الرائد 

والشريف الذي ُولد من رحم الوطن وعمقه.
ال��ى ذل��ك أك��د الشيخ احمد بن احمد حاتم 
على أهمية  التالحم الوطني وتوحيد الجبهة 
الداخلية ومواصلة الصمود والثبات في وجه 
ال��ع��دوان وال��ح��ف��اظ على م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
والنظام والقانون واستكمال تفعيل العمل 

التنظيمي  .
وتخلل اللقاء ع��دد من الكلمات والقصائد 
الشعرية التي عبرت في مجملها عن وحدة 
الصف والوفاء للمؤتمر والزعيم ،  وتعزيز 
التسامح ومواجهة العدوان وتفعيل العمل 

التنظيمي.

محمد الموهبي
عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
عمران اجتماعا تنظيميًا لقيادات وأعضاء 
م��رك��زي »ح-و-ز« ك��رس لمناقشة العمل 
التنظيمي والتواصل المستمر بين القيادات 
والقواعد في ظل الظروف الراهنة التي يمر 

بها الوطن ومايشهدة من عدوان وحصار .
وأك��د رئيس ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية عمران الشيخ ناجي مرزاح أهمية 
ل��ع��م��ل التنظيمي ع��ل��ى مستوى  تفعيل ا
المديرية وكيفية تأطير الشباب الراغبين 
لاللتحاق بهذا التنظيم الرائد وتعريفهم 

بمبادئ الميثاق الوطني ال��ذي تم صياغته 
من قبل نخبة من العلماء والمفكرين عقب 
تأسيس ح��زب المؤتمر في ع��ام 1982م 
وال����ذي أج��م��ع��ت عليه ك��ل أط��ي��اف العمل 
السياسي التي كانت منضوية تحت مظلة 

المؤتمر الشعبي العام.
مشيدًا بصمود وثبات كوادر المؤتمر في 
وج��ه ال��ع��دوان وال��دف��اع عن حياض الوطن 

وسيادته واستقالل قراره الوطني.
ات التنظيمية سوف  مشيرًا إل��ى أن اللقاء
ت��س��ت��م��ر ب��ش��ك��ل م��ت��واص��ل ع��ل��ى م��س��ت��وى 
المديرية بما يسهم في تحسين مستوى األداء 

التنظيمي وخدمة قضايا المجتمع

حجة - صادق شلي 

اقام فرع المؤتمرالشعبي العام بمديرية كشر -الخميس- 
مهرجانًا جماهيريًا كبيرًا احتفااًل بالعيد الوطني السابع 

والعشرين للجمهورية اليمنية..
وفي المهرجان أكد الشيخ يحيى علي موسى -القائم بأعمال 
رئ��ي��س ف��رع المؤتمر بالمحافظة- أن المؤتمر ه��و صمام 
ام��ان اليمن، ونقل في مستهل كلمته تحيات الزعيم القائد 
المؤسس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام للمشاركين، نقل باسمهم برقية تهنئة 
لصانع الوحدة الزعيم علي عبدالله صالح بمناسبة العيد 27 
للجمهورية اليمنية وكل ابناء محافظة حجة الشرفاء، مشيدًا 
بثبات وصالبة وصمود المؤتمريين في مجابهة كل المؤامرات 
التي حيكت وتحاك على بالدنا وشعبنا الى رفد الجبهات بالمال 
والسالح والرجال.. واكد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية 

وتوحيد الجبهة اإلعالمية وثمن االدوار البطولية للجيش 
واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال.. وحيا االنتصارات 

في جبهة ميدي وكل جبهات العزة والكرامة.
ال��ى ذل��ك ألقى الشيخ محمد صالح الزعكري عضو الهيئة 
اإلدارية للمجلس المحلي بالمحافظة كلمة اكد فيها وقوف ابناء 
كشر مع الوحدة والديمقراطية والثوابت الوطنية ومع تعزيز 
الجبهة الداخلية وتوحيد الكلمة ودعم الجبهة الوطنية ودعم 

الجبهات 
وب����دوره أل��ق��ى الشيخ محمد ح��م��ود ال��ع��م��ري رئ��ي��س فرع 
المؤتمر بالمديرية كلمة اكد فيها استمرار ثبات وصمود أبناء 
المديرية مع الوطن والشعب والمؤتمر والزعيم وان المؤتمر 
هو تنظيم المنجزات العمالقة.. مشيرًا الى أن العدوان الذي 
تقوده السعودية يقوم بتدمير منجزات المؤتمر حتى يحد من 
شعبيته لكن منجزات المؤتمر محفورة في قلوب وعقول كل 

شرفاء اليمن..

كما ألقى االستاذ فواز رسام كلمة الشباب اكد فيها أن جميع 
شباب كشر فداء للوطن، معبرًا عن اعتزاز الشباب وفخرهم 

بانتمائهم للمؤتمر تنظيم الوسطية واالعتدال..
وألقى االستاذ احمد صالح الجشيبي مدير عام المديرية كلمة 
السلطة المحلية اشاد فيها بثبات ابناء شعبنا اليمني العظيم 
وصمودهم في وجه العدوان السعودي االمريكي الصهيوني.. 
وطالب االمم المتحدة والمجتمع الدولي برفع الحصار الجائر 
وإيقاف العدوان الهمجي على بالدنا، وحمل والمجتمع الدولي 
التداعيات الخطيرة والكارثة في المجال الصحي وتفشي وباء 
الكوليرا وانهيار المنظومة الصحية والمجاعة التي تهدد أكثر 

من سبعة ماليين يمني. 
مثمنًا صمود وثبات وتالحم الشعب والجيش واللجان الشعبية 

في التصدي للعدوان ومرتزقته وعمالئه..
ح��ض��ر ال��م��ه��رج��ان ق��ي��ادات ال��م��ؤت��م��ر وال��س��ل��ط��ة المحلية 

والتنفيذية ومشائخ واعيان وعقال وشباب مديرية كشر.

احتفال جماهيري مؤتمري حاشد بمديرية كشر ابتهاجًا بعيد الوحدة

فرسان المؤتمر يواصلون االصطفـــــــــــاف واالنتصار لقضايا الوطن والمواطن


