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8االثنين: 

الحياة االجتماعية تعاون وتكافل وإطالق للطاقات الفردية والعامة 
وليست صراعاً طبقياً وال حقداً وخصاماً

الميثاق الوطني

استنفار مؤتمري لكســــــــــر صـلــف الـعــــدوان
في األمسيات الرمضانيــــــــــــــــــــــــــــــــة بالعاصمة والمحافظات

مؤتمر العاصمة يدشن أمسياته الرمضانية من التحرير
دشــن فــرع المؤتمر الشعبي الــعــام بمديرية 
التحرير الدائرتين ١٣ و ١٤ انطالق األمسيات 
الرمضانية بأمانة العاصمة بحضور الدكتور نجيب 
العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش 
المالي عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام 
،وطه الهمداني عضو االمانة العامة رئيس دائرة 
المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر ،والمهندس جمال 
الخوالني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بأمانة العاصمة واالستاذ عبدالرحمن 
الــقــالم عضو اللجنة الــعــامــة  وعــدد مــن قيادات 

المؤتمر في العاصمة.
ــقــى الــدكــتــور نجيب العجي كلمة نقل في  وأل

مستهلها تحيات وتهاني الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة 

حلول شهر رمضان الكريم..
مــشــيــرًا الـــى أن هـــذه األمــســيــات تــأتــي تنفيذًا 
لتوجيهات الزعيم الصالح ولخطة العمل التنظيمي 
التي أقرتها األمانة العامة للمؤتمر للعام ٢٠١٧م.

وأكدت كلمات المشاركين على التمسك بمضامين 
وروح الميثاق الوطني ومواصلة مواجهة الصلف 

وإرهاب العدوان السعودي.
وأكــد أن المؤتمر سيظل حــزب الوطن الكبير 
والمدافع عن مبادئه وثوابت وحدته وسيادته 

واستقالله.

مؤتمر الحيمة الداخلية يدعو لمزيد 
من االصطفاف ضد العدوان

دشــن فــرع المؤتمر الشعبي الــعــام في 
محافظة صنعاء األمسيات الرمضانية بإقامة 

أول أمسية بمديرية الحيمة الداخلية.
وفي االمسية القى الدكتور علي ابو حليقة 
عضو اللجنة العامة عضو الهيئة الوزارية 
للمؤتمر كلمة نقل فى مستهلها تحيات 
وتهانى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر- ونائبه واألمين العام للحاضرين 
وشكر قيادة فــرع المحافظة والمديرية 

على تنظيم االمسية .
وأشــاد بدور أبناء الحيمة وأبناء محافظة 
صنعاء عامة فى الدفاع عن الوطن وحماية 
الوحدة اليمنية المباركة والدفاع عن الثوابت 
الدينية والوطنية ومقدرات الشعب والحفاظ 

على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن افكار وأهداف المؤتمر ليست 
مستوردة وإنما اقتبست من صلب الشريعة 

االسالمية السمحاء.
وأشـــار الــى أن المؤتمر بجميع قواعده 
وكــوادره هم من صمدوا امام االزمــات التي 

عصفت بالبالد .
وقد تضمن برنامج األمسية العديد من 
الكلمات لقيادة الفرع بالمحافظة والمديرية 
والسلطة التنفيذية والمحلية والمشائخ 
والــشــخــصــيــات االجــتــمــاعــيــة ومــنــظــمــات 
المجتمع المدنى والمحاضرات المرتكزة 
على مضامين الميثاق الوطنى الدليل النظرى 

للمؤتمر الشعبى .
لتهانى لقيادة  لكلمات ا كما تضمنت ا
المؤتمر بمناسبة شهر رمضان المبارك 

والعيد الوطنى الـ٢٧ للوحدة.
وحثت الكلمات الناس على اغتنام هذا 
الشهر الفضيل للتالحم والتراحم ومزيد من 
رص الصفوف فى مواجهة العدوان واإلرهاب 
،واالبــتــعــاد عــن المناكفات والحفاظ على 
وحدة الجبهة الداخلية ،وتفقد احوال الفقراء 

والمساكين وأسر الشهداء والجرحى...
وطــلــب الــمــتــحــدثــون تــزويــدهــم بنسخ 
من الميثاق الوطنى الستفادة الناس مما 
يتضمنه، ومنح الشباب استمارات االنتساب.

مؤتمر المحويت في األمسية الرمضانية لمديرية الرجم: 

سننقــذ اليمــن مــن التمــزق والتدميــــر

المحويت - سعد الحفاشي
ن الدكتور علي مطهر العثربي رئيس الدائرة الثقافية للمؤتمر الشعبي 

ّ
دش

العام عضو االمانة العامة، واالستاذ حمود حزام شمالن وكيل محافظة المحويت 
ات واالمسيات  نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة -مساء الخميس- برنامج اللقاء
الرمضانية الموسعة العضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي في محافظة المحويت ومديرياتها بحضور االمسية 
الرمضانية الكبرى لقيادات وكـــوادر وانــصــار المؤتمر والمشائخ والوجهاء 

والمنظمات الجماهيرية بمديرية الرجم الدائرة «٢٤٠».
وفي االمسية  القى الدكتور علي العثربي كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والقيادة التنظيمية العليا 
للمؤتمر وعلى رأسها االستاذ عارف الزوكا االمين العام الى ابناء محافظة المحويت 

ومؤتمريي مديرية الرجم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
مشيدًا بالتفاعل التنظيمي والجماهيري الكبير والمميز العضاء وانصار المؤتمر 

في مديرية الرجم وصمودهم العظيم امام كل التحديات وعواصف المؤامرة التي 
تستهدف الوطن والمؤتمر.

داعيًا جميع المؤتمريين في هذه المديرية الباسلة إلى التحلي بالصبر وصدق 
األقوال واالفعال والمواقف وان يكونوا خير قدوة لآلخرين من اجل إثبات أنفسهم 
ومكانتهم في الساحة والحفاظ على ثقة الغير بهم واحترامهم لهم وان يحرصوا 
على ان يكونوا قريبين من الناس مستشعرين همومهم ومعاناتهم حريصين 

على خدمتهم ومساندتهم..
مشيرًا الى الظروف والتحديات العصيبة والخطيرة التي تمر بها بالدنا وما 
تستدعيه من ثبات ووعي وطني كبير من قبل كل ابناء اليمن وفي مقدمتهم 
اعضاء المؤتمر الشعبي العام ليكونوا اكثر صمودًا وثباتا من اجل مواجهة اعاصير 
الدمار والنقمة التي تواجهها بالدنا بسبب استمرار العدوان السعودي االمريكي 
الغاشم والذي يحاول النيل من شعبنا وامننا ومقدراتنا، ودمر اقتصادنا وارتكب 
ابشع واخطر جرائم ومجازر االبادة الجماعية ضد االبرياء والعزل من ابناء شعبنا 

العظيم.
مؤكدًا على اهمية اصطفاف وتالحم جماهير الشعب من اجل مواجهة العدوان 
الخارجي الغاشم والحفاظ على مقدرات ووحــدة الوطن الغالي من الفسادين 
والعابثين، كوننا اآلن امام تحديات مخيفة وغير مسبوقة تستوجب المزيد 
من التالحم والتكاتف ونشر المحبة والتسامح وقيم الصدق والسالم حتى تعزز 
الجهود الرامية الى اخــراج الوطن من ازمته الراهنة والتصدي ألعمال النقمة 
والعبث والتخريب والدمار العدواني التي تستهدف الوطن وتدمر قدراته وتحد 

من تطوره ورقيه وازدهاره".
كما القيت خالل االمسية عدد من الكلمات من قبل االستاذ حمود حزام شمالن 
وكيل المحافظة نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة والدكتور بكيل الشلبي امين 
عام محلي مديرية الرجم رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمديرية واالستاذ 
عبدالله صالح العرابي رئيس فرع المؤتمر بالمديرية واالستاذ خالد مسعود رئيس 
دائرة الشباب بفرع المؤتمر بالمديرية وكلمة للناشط مجيب امين الولي عن 

ناشطي وطالب المؤتمر بالمديرية، ثمنت جميعها تفاعل وحماس اعضاء وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية الرجم والذي انعكس جليًا بحضورهم الكثيف 
والهائل لهذه االمسية الرمضانية الكبرى وفي كل تفاعالتهم مع مجريات االعمال 
والنشاطات المؤتمرية في مختلف االحوال والظروف منذ بداية االزمة السياسية 
التي مرت بها البالد وخالل المرحلة الماضية من العدوان الذي تتعرض له بالدنا.

مثمنين جهود قيادة المؤتمر وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- والتي تترجم غايات وطموحات جماهير الشعب بكونها 
جهودًا عظيمة وصادقه تهدف الى تعزيز عملية االصطفاف الشامل لمواجهة 

العدوان وانقاذ البالد من مغبة الضياع والتمزق والتدمير.
مؤكدين على التفاعل مع كل موجهات العمل التنظيمية الرامية الى تعزيز 
لحمة التآخي ونشر قيم المحبة والتسامح والسالم وتعزيز عرى التواصل والتفاعل 
الجماهيري لما يخدم المصلحة العامة ويطور من جهود العمل المجتمعي 

والشعبي النافع للمواطنين.

مؤتمر حجة: إرادة الشعب لن تنكسر أمام العدوان
برعاية الشيخ فهد مفتاح دهشوش رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
حجة دشــن وكيل محافظة حجة حميد العبيدي القائم بأعمال رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر وقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة -السبت- انطالق الفعاليات 
«٢١» في المجاالت الدينية والثقافية والرياضية بالتعاون مع مكتب  الرمضانية الـ
الشئون االجتماعية ومكتب التربية ومكتب الشباب والرياضة.. وفي حفل التدشين 
الذي حضره مديرو عموم المكاتب التنفيذية وقيادات فرع المؤتمر بالمحافظة 
وبالمدينة، ألقى الشيخ حميد العبيدي كلمة أكد فيها ان استمرار الفعاليات 
الرمضانية وغيرها من الفعاليات التي يقيمها المؤتمر في ظل استمرار العدوان 
السعودي الغاشم على بالدنا الكثر من عامين دليل على وعي وارادة وصالبة الشعب 
اليمني والمؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان الغاشم وان ارادتهم لن تنكسر 

امام جبروته وطغيانه.

مشيرًا الى دور الشباب في نهضة وبناء المجتمعات وضرورة بناء وعيهم البناء 
السليم بعيدًا عن التطرف والتعصب بما يسهم في بناء الوطن وحمايته.

كما القى الدكتور هيثم الجبري رئيس دائــرة الشباب والطالب بفرع المؤتمر 
بالمحافظة كلمة أشار فيها الى دور المؤتمر في بناء الوطن ووقوفه في وجه العدوان 

السعودي وكل المؤامرات التي استهدفت الوطن طيلة العقود الماضية.
أمًال من الشباب المشاركين في البطولة الثقافية والدينية والرياضية االستفادة من 
هذه الفعاليات بما يصقل مواهبهم ويبني وعيهم البناء الوطني السليم الذي يسهم 
في الدفاع عن الوطن وبنائه.. محييًا ابطال الجيش واللجان الشعبية والشرفاء من ابناء 
الوطن الذين يدافعون عن الوطن في مختلف الجبهات لمواجهة العدوان السعودي 
وحلفائه ومرتزقته.. وفي نهاية حفل التدشين تم البدء في انطالق المسابقات 

الرياضية والثقافية والدينية والتي تستمر خالل ايام شهر رمضان الكريم.

ن المؤتمر الشعبي العام أمسياته الرمضانية في فروعه بالمحافظات والمديريات والدوائر تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  
ّ

دش
المؤتمر- ولخطة العمل التنظيمي التي أقرتها األمانة العامة للمؤتمر للعام ٢٠١٧م.

وأكد فرسان المؤتمر في أمسياتهم الرمضانية على التمسك بمضامين وروح الميثاق الوطني ومواصلة مواجهة صلف وإرهاب العدوان بقيادة السعودية.
وتحث برامج األمسيات الناس على اغتنام الشهر الفضيل للتالحم والتراحم ومزيد من رص الصفوف في مواجهة العدوان واإلرهاب، واالبتعاد عن المناكفات 

والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتفقد أحوال الفقراء والمساكين وأسر الشهداء والجرحى.
كمــا تؤكد الكلمات المشــاركة في األمســيات على التفاعل مع كل موجهــات العمل التنظيمية الرامية الى تعزيز لحمة التآخي ونشــر قيم المحبة والتســامح 
والســالم وتعزيــز ُعــرى التواصل والتفاعــل الجماهيري لما يخــدم المصلحة العامة ويطــور من جهود العمل المجتمعــي.. مع االهتمام التام بتنشــيط عملية 

االنتساب واالستقطاب بما يتناسب مع إقبال الناس وخصوصًا الشباب لاللتحاق بالمؤتمر الشعبي العام.


