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7االثنين: 

فرسان المؤتمر يؤكدون اصطفافهم ضــــــــد العدوان والتمسك بالدستور والقانون
في األمسيات الرمضانيــــــــــــــــــــــــــــــــة بالعاصمة والمحافظات

مؤتمريو مديرية جبل المحويت يؤكدون وقوفهم 
ضد العدوان مهما كانت التحديات

المحويت - محمد صالح النعاينه
دشـــن فـــرع الــمــؤتــمــر الشعبي 
ــعــام بمديرية جبل المحويت  ل ا
الــدائــرة ٢٣٥ برنامج األمسيات 
الرمضانية وفــي األمسية ألقيت 
عدد من الكلمات المهمة من قبل 
الشيخ علي النزيلي عضو قيادة 
المؤتمر بالمحافظة والشيخ قاسم 
ناصر حبيش عضو مجلس النواب 
ومحمد علي الطياري مدير عام 
المديرية رئيس الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر بالمديرية واألستاذ محمد 
محمد زليل رئيس الفرع والناشط 
فوزي النشري رئيس دائرة الشباب 
والطالب بفرع المؤتمر بالمديرية، 
نقلوا في مستهلها تحيات فخامة 
الــمــنــاضــل الــزعــيــم عــلــي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق 
رئــيــس المؤتمر الشعبي الــعــام- 
لقياديي وكوادر وأعضاء المؤتمر 
بمديرية المحويت بمناسبة شهر 
رمضان المبارك وتقديره لهم على 
صمودهم واستبسالهم فــي كل 
المواقف وحرصهم على ترسيخ 
دعائم االمن واالستقرار ومواجهة 

العدوان الغاشم.
مشيدين بالتفاعل الجماهيري 
والتنظيمي الكبير والمميز لكوادر 
وأعضاء وقياديي المؤتمر في هذه 
المديرية والـــذي يبرز دومــًا في 
ليات  لفعا لمناسبات وا مختلف ا
ات التنظيمية  ــلــقــاء الوطنية وال
ومنها هــذه االمسية الرمضانية 
ــمــجــســدة لــصــدق  ــمــؤتــمــريــة ال ال
الــتــفــاعــل وااللـــتـــزام التنظيمي 
لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام والذي ترجمه هذا االحتشاد 

المهيب لكوادر ومنتسبي المؤتمر 
ومشائخ ووجهاء واعيان مديرية 

المحويت.
مشيرين الى ان اعضاء وكــوادر 
المؤتمر الشعبي العام يقع على 
عاتقهم الهم االكــبــر فــي العمل 
من اجل مواجهة تحديات العدوان 
والــبــذل لخدمة ومساعدة الناس 
في محنتهم الراهنة ألنهم النخب 
التي تحظى بثقة وتقدير جماهير 
الشعب على الــــدوام وهــم دائمًا 
السباقون لألعمال الطيبة والنافعة 

للناس.
ــمــات الــــى الــــدور  ــكــل ــفــتــت ال ول
ــريــادي العظيم والــفــاعــل الــذي  ال
اضطلعت وتضطلع بــه قــيــادات 
وأعــضــاء المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة المحويت عامة في كل 
مجاالت العمل الوطني النافع للوطن 
والمواطن في ظل ما تمر به البالد 
من تحديات وعدوان غاشم، والذي 
تصدر مؤتمريو هذه المحافظة 
خالله صفوف العمل الجماهيري في 
الحشد من اجل حماية البالد والذود 
ــعــدوان  ــوطــن ومــواجــهــة ال عــن ال
والعمل في كل االتجاهات الداعمة 
لمسارات العمل الخيري واإلنساني 
لمنفعة المواطنين والتخفيف من 
معاناة الناس الناجمة عن استمرار 
العدوان والحصار الخانق المفروض 

على اليمن.
وقـــد تخلل فــعــالــيــات االمسية 
ــان لــشــاعــر  ــت ــان شــعــري قــصــيــدت
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
ــاذ بـــدر الحكمي والــشــاعــر  االســت
الــشــيــخ احــمــد الـــشـــاحـــذي، نالتا 

استحسان الحضور.

مؤتمريو الخبت: مستمــــرون فــــي رفــــد الجبهــــات باألبطـــــال
المحويت - هشام النويرة

ات  دشن فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ٢٣٧مديرية الخبت -الخميس- برنامح اللقاء
والفعاليات التنظيمية الرمضانية بأمسية رمضانية كبرى، برئاسة الدكتور علي احمد 
الزيكم امين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس الهيئة االستشارية للمؤتمر بالمحافظة 
وبحضور الدكتور عبدالملك مزارق مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني عضو قيادة 
الهيئة التنفيذية لمؤتمر المحافظة واالستاذ محمد شمالن رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر 

بالمحافظة
وفي األمسية نقل الدكتور الزيكم تحيات وتهاني فخامة االخ الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الى اعضاء ومنتسبي المؤتمر بمديرية الخبت بمناسبة شهر 
ات  رمضان المبارك.. مبينًا أن هذه األمسية تأتي في إطار قافلة األمسيات الرمضانية واللقاء
التنظيمية تنفيذًا لخطة عمل فرع المؤتمر بمحافظة المحويت وموجهات األمانة العامة 
للعام الحالي والتي تأتي من اجل تفعيل االنشطة التنظيمية لمختلف التكوينات القاعدية 

والفرعية.
وقال الزيكم.: أشعر بالفخر واالعتزاز وأنا اشاهد هذا الحشد في هذه الساحة بالمديرية، 
وتوافد هؤالء الرجال األوفياء والمخلصين من مختلف مراكز وقرى وعزل المديرية ليعبروا 

عن وقوفهم الى جانب المؤتمر وقيادته التنظيمية.
مثمنًا العضاء ومنتسبي المؤتمر بمديرية الخبت تفاعالتهم وتصدرهم مقدمة الصفوف 

الملبية لنداء الوطن والمؤتمر.
واستطرد الزيكم قائًال: ان المؤتمر هو تنظيم المنجزات العمالقه والتحوالت الديمقراطية 
فهو لم يعمل يومًا معسكرًا سريًا ولم يحشد ميليشيات فئوية لحمايته، بل بنى ودرب 

الجيوش الرسمية للدفاع عن الوطن وحمايةمكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة.

وكان رئيس فرع المؤتمر بالمديرية االستاذ احمد علي العصيمي واالستاذ احمد الولي 
امين عام المجلس المحلي بالمديرية قد تحدثوا في مستهل االمسية مرحبين بالحشود 
الجماهيرية المشاركة في هذه التظاهرة المؤتمرية الكبرى، مشيدين بمواقف وتضحيات 
ابناء مديرية الخبت عامة في مختلف المراحل النضالية من خالل دفاعهم عن الوطن 
والمؤتمر وقيادته السياسية الحكيمة.مؤكدين على أهمية تعزيز وحدة الجبهة الداخلية 
وتوحيد الجهود وتوجيهها في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان، ورفد الجبهات 
بالمقاتلين والحفاظ على مؤسسات الدولة والنظام والقانون بما يضمن دحــر الغزاة 

وهزيمتهم. وتحصين الشباب من اي افكار هدامة تؤثر على بناء شخصيتهم الوطنية.
مشيرين الى أن أعضاء وكوادر المؤتمر في هذه المديرية سباقوسن دوما في تنشيط عملية 
االتصال والتواصل وتفعيل العمل التنظيمي وإقامة االنشطة والفعاليات على مستوى كل 
الجماعات والمراكز التنظيمية والتكوينات الفرعية وفي مقدمتها مهام استكمال عملية 
االنتساب الى صفوف المؤتمر للكوادر الشبابية الراغبة في االنضمام لصفوف هذا التنظيم 

الرائد.
تخلل االمسية عدد من القصائد الشعرية التي نالت االستحسان.

مؤتمريو بني سعد: حريصون على تأمين مناطقنا ومساعدة المحتاجين
المحويت - عنتر الحفاشي

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية بني سعد الدائرة ٢٣٨ بمحافظة 
المحويت أمسية رمضانية، وفي االمسية ألقيت عدد من الكلمات من قبل الدكتور 
عبدالملك مزارق عضو قيادة الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة واالستاذ محمد 
الزيكم رئيس دائرة الشباب والطالب لمؤتمر المحافظة والشيخ علي الظفيري 
رئيس فرع المؤتمر بالمديرية واالستاذ محمد الناخوذة عضو الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر بالمديرية تم من خاللها نقل تحيات وتهاني قيادة المؤتمر الشعبي العام 
وعلى رأسها المناضل الوحدوي الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر واالستاذ 
عارف الزوكا االمين العام، الى قياديي وكوادر المؤتمر في مديرية بني سعد، شاكرين 
للجميع حضورهم ومشاركتهم هذه االمسية الرمضانية الموسعة وتفاعلهم مع كل 
الفعاليات المؤتمرية والتي ان دلت على شيء فانما تدل على صدق والئهم التنظيمي 

ووطنيتهم الخالصة..
مؤكدين ان المؤتمر الشعبي العام يشمخ عاليًا بأعضائه ورجاله الشرفاء في كل مكان 
والذين يتجسد تفاعلهم من خالل تلك المشاركات التنظيمية والجماهيرية المختلفه التي 
تنظمها فروع المؤتمر بالمديريات في فعاليات وبرامج انشطتها التنظيمية والتي من 
خاللها اوصل المؤتمريون في محافظة المحويت رسائل حية وقوية وبالغة التأثير عن 

جد وطنيتهم وصدق والئهم التنظيمي لتنظيمهم المؤتمر وتمسكهم بزعيمه الخالد 
علي عبدالله صالح، لكي يعي العدوان السعوامريكي واذنابه في الداخل والخارج ان الشعب 
اليمني عصي عليهم وقادر على الدفاع عن نفسه والنيل لكرامته وعزته وامنه واستقراره.. 
مشيرين الى ان المؤتمر بشعبيته الواسعه وقاعدته الجماهيرية والشعبية العريضة 
ليس حزبًا سياسيًا فحسب بل وطنًا احتضن الجميع في ظالله الوافرة وشرع منهجية 
الوسطية واالعتدال ورسخ قيم ومبادى التسامح والمحبة والسالم. كما استعرضت الكلمات 
موجهات العمل لمجمل الفعاليات واالنشطة التنظيمية والجماهيرية والسياسية لفرع 

المؤتمر بالمديرية.
مؤكدين على اهمية المرحلة الراهنة ووجوب تفاعل واصطفاف اعضاء وانصار المؤتمر 
الشعبي العام لمواجهة تحديات العدوان الغاشم والذود عن الوطن الغالي من العدوان 
الغازي والتصدي ألذنابه من العمالء والمأجورين الذبن باعوا انفسهم وضمائرهم للشيطان..
مطالبين من جميع اعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمديرية بني سعد ان يحرصوا 
على الحفاظ على امن واستقرار مناطقهم ومساعدة بعضهم البعض خصوصًا في ظل 
اء استمرار العدوان الغاشم والحصار  الظروف الراهنة والعصيبةس التي تمر بها بالدنا جرَّ

الخانق.
وقد تخللت فعاليات االمسية عدد من القصائد الشعرية التي نالت االستحسان.

مؤتمريو مديرية المنار يؤكدون مواجهة المؤامرات المستهدفة لليمن
ذمار - عبدالباري عبدالرزاق

دشن فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ٢٠٦ مديرية المنار بذمار -الخميس الماضي- عملية 
ات والعمل التنظيمي بأمسية رمضانية، برئاسة االستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس  تفعيل اللقاء
فرع المؤتمر بالمحافظة ومعه محمد احمد العلواني نائب رئيس فرع المحافظة، والشيخ محسن اآلنسي 
عضو مجلس النواب، وعبدالخالق المنجر وعصام الهروجي وحسين الخلقي وهالل المشرع اعضاء قيادة 
فرعي المحافظة والجامعة، والشيخ احمد العزيزي رئيس فرع الدائرة ٢٠١، والشيخ عبدالحميد 
العنهمي رئيس فرع الدائرة، وحمود سباع أمين عام المجلس المحلي ومحمد السبالني مدير عام 
المديرية، والشيخ يحيى غيالن مدير عام شئون القبائل بالمحافظة، وأعضاء قيادة الدائرة والمجلس 

المحلي والشخصيات االجتماعية.
وخالل األمسية القى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة حسن محمد عبدالرزاق كلمة، قال فيها: 
يشرفني في هذا اللقاء الجماهيري بالدائرة ٢٠٦ أن انقل لكم تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- هذه الشخصية الوطنية التي عرفناها منذ اكثر ٣٩ 
عامًا وهي القيادة التي تتمثل في شخصية هذا الرجل العظيم الصامد الذي لم تهزه العواصف ولم تؤثر 

فيه المؤثرات والذي اختار أن يكون بين شعبه وأبناء وطنه مدافعًا بكل شموخ عن سيادة واستقالل 
الوطن رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده، ونحن نتذكر تلك الجريمة االرهابية البشعة التي استهدفته 
مع كبار قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة. وأشاد بمواقف وتضحيات ابناء مديرية المنار في مختلف 
المراحل النضالية من خالل دفاعهم عن الثورة والجمهورية والوحدة ومواجهة العدوان والوقوف الى 
جانب الوطن والمؤتمر وقيادته السياسية الحكيمة.وأكد على أهمية تعزيز وحدة الجبهة الداخلية 
وتوحيد الجهود وتوجيهها في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمقاتلين 

والحفاظ على مؤسسات الدولة والنظام والقانون بما يضمن دحر الغزاة وهزيمتهم.
وحث عبدالرزاق قيادة فرع الدائرة وأعضاء وكوادر المؤتمر بالمديرية على تنشيط عملية االتصال 
والتواصل بين مختلف التكوينات المؤتمرية وتفعيل العمل التنظيمي وإقامة االنشطة والفعاليات على 
مستوى كل مركز وفتح عملية االنتساب الى صفوف المؤتمر.. مؤكدًا دعم فرع المؤتمر بالمحافظة 

لقيادة الدائرة وتذليل الصعاب التي تواجهها.
من جانبه أكد حسين الخلقي عضو قيادة فرع المؤتمر بالجامعة في كلمته التي القاها أن هذه األمسية 
ات التنظيمية تنفيذًا لخطة عمل فرع المؤتمر  تأتي في إطار قافلة األمسيات الرمضانية واللقاء

بالمحافظة وموجهات األمانة العامة للعام الحالي.

وقال الخلقي: كل التحية ألبناء وفرسان المؤتمر بمديرية المنار الذين نجدهم في مقدمة الصفوف 
ملبين نداء الوطن والمؤتمر.

بــدوره القى الشيخ عبدالحميد العنهمي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة كلمة رحب في بدايتها 
بالحاضرين، قائًال: نجتمع اليوم في هذه األمسية واللقاء التنظيمي بعد ركود طويل لننطلق وندشن 
عملية تفعيل العمل التنظيمي وفقًا لخطة فرع المؤتمر بالمحافظة وموجهات العمل العامة بكل 

نشاط وحيوية.
وأكد على ضرورة تنفيذ كافة االتفاقيات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله واحترام 

الدستور والنظام والقانون وتعزيز الشراكة وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان الغاشم.
إلى ذلك القى الشيخ حمود سباع أمين عام المجلس المحلي بالمديرية كلمة اكد فيها على أهمية 
التوعية بالميثاق الوطني وما تضمنه من مبادئ عامة ركزت على الوالء الوطني ووحدة الصف والوسطية 

واالعتدال والدفاع عن سيادة واستقالل الوطن.
وأشار الى أن تكالب االعداء على اليمن في هذا العدوان البربري يحتاج منا جميعًا الى التكاتف وتوحيد 

الصفوف ونبذ الخالفات الداخلية والعنف واإلرهاب ومواصلة الصمود.
كما القيت فى األمسية عدد من القصائد الشعرية التي نالت أستحسان الحاضرين.

في أمسية رمضانية لمؤتمريي الدائرتين «١٠-١١»

العيدروس: األمسيات تعّبر عن وحدة الصف وااللتزام التنظيمي

في اطار تنفيذ خطة العمل التنظيمي للعام ٢٠١٧م يواصل 
فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة اقامة االمسيات 
الرمضانية على مستوى فروع الدوائر والمديريات ،وفي هذا 
االطار دشنت قيادة المؤتمر في فرعي الدائرتين (١٠-١١) 
بمديرية الوحدة فعاليات اللقاء التنظيمي الموسع واألمسية 
الرمضانية وذلك تجسيدًا لمضامين الميثاق الوطني وفي اطار 

تعزيز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان واإلرهاب.
االمسية الحاشدة انعقدت بحضور عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام رئيس معهد الميثاق الوطني االستاذ 
محمد العيدروس ،وعضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر 
بأمانة العاصمة المهندس جمال الخوالني،ورئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بأمانة العاصمة االســتــاذ امين جمعان 

،وقيادتي الدائرتين ١٠،١١وقــيــادات المراكز والجماعات 
التنظيمية، والشخصيات االجتماعية وعدد من اعضاء مجلس 

الشورى والعقال والمشائخ.
وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس معهد 
الميثاق محمد حسين العيدروس خالل األمسية على أهمية 
تنظيم االمسيات كونها تعبر عن وحــدة الصف وااللــتــزام 

التنظيمي والتراحم والتآخي.
بــدوره دعــا رئيس فــرع المؤتمر الشعبي العام في أمانة 
العاصمة المهندس جمال الخوالني، كافة دوائر العاصمة وخاصة 
ـــ"١٠" و"١١" إلى استقبال طالبي االنتساب إلى  الدائرتين ال

المؤتمر.
من جانبه اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالعاصمة 

رئيس المجلس المحلي أمين جمعان، اقامة االمسيات الرمضانية 
في كافة دوائر المؤتمر أنها تجسيد للميثاق الوطني، شاكرًا 
القيادات والكوادر المؤتمرية والسلطة المحلية على تفاعلهم.
وشــددت كلمات قيادات المؤتمر على الثبات والحفاظ على 
وحدة الصف والتماسك في مواجهة العدوان والتصدي لمحاوالته 

المستميتة تمزيق نسيج المجتمع اليمني وتقسيم كيانه.
وجددت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في مديرية 
الوحدة بأمانة العاصمة التأكيد على الصمود في وجه العدوان 

السعودي، والحفاظ على وحدة الوطن.
ة الفاتحة  وكان المشاركون في الفعالية افتتحوا أمسيتهم بقراء
على أرواح شهداء جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة االرهابية، 

وفي مقدمتهم االستاذ الشهيد عبدالعزيز عبدالغني.

مؤتمريو الدائرة «١٩٤» يشيدون بانتصارات أبطال الجيش واللجان
نظم فــرع الــدائــرة ١٩٤ مديرية ذمــار أمسية 
رمضانية بحضور األخ الشيخ علي محمد القدشي 
عضواللجنة العامة رئيس دائـــرة الحكم المحلي 
باألمانة العامة، واألخ االستاذ حسن محمد عبدالرزاق 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، واألخ االستاذ محمد 
العلواني نائب رئيس الفرع وعدد من قيادات المؤتمر 

البرلمانية والتنفيذية..
حيث ألقيت كلمة قيادة فرع الدائرة لألخ عبدالله 
القضاضي رحب فيها بالحاضرين مشيرًا إلى أن فرع 
الــدائــرة قد قــام بتنفيذ الخطة التنظيمية وعقد 
ات وتوزيع استمارات االنتساب لألعضاء الجدد  اللقاء

للمؤتمر وتدشين توزيع البطاقة التي تم قطعها لكوادر المؤتمر.. 
وأكد القضاضي في كلمته على جهودهم الرامية لتفعيل العمل التنظيمي وتوحيد الصف المؤتمري 

والتأكيد على احترام الشراكة مع أنصار الله ووقوفهم صفًا واحدًا في وجه العدوان..
وطالب جميع قيادات المراكز واألعضاء بالتالحم ورص الصف واالهتمام بالشرائح الفقيرة من 

المجتمع ومواساتهم بالمساعدات الالزمة كواجب 
ديني.. 

بعد ذلــك ألقيت كلمة األمانة العامة للمؤتمر 
وقيادة المحافظة واحزاب التحالف ألقاها االستاذ 
حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المحافظة الذي 
رحب بالحضور ناقًال لهم تحيات األخ الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام. واشاد بانتصارات وتضحيات 
الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل في 

الدفاع عن سيادة الوطن..
وأوضح عبدالرزاق أن الشراكة مع انصارالله في 
الدفاع عن الوطن وعن مكتسبات الدولة وأنه يجب على الجميع احترام االتفاق الذي ُبني علي اساس 
احترام الدستور والقانون. هذا وتخلل الفعالية مسابقة فارس وجوائز ثم قصيدة للشاعر ناصر 
 بالزعيم وإنجازات المؤتمر، والدعوة للتالحم وتنفيذ 

ً
اليعري أشادت بمواقف المؤتمر وقيادته ممثلة

توجيهات القيادة العليا حرفيًا.

في أمسية لمجلس تنسيق فروع المؤتمر بالجامعات األهلية

األكوع: أي عمل يتجاوز الدستور والقوانين يستهدف 
الجبهة الداخلية ويخدم العدوان

سامي غيالن

أقام مجلس تنسيق فروع المؤتمر الشعبي العام بالجامعات االهلية، أمسية 
رمضانية بحضور األستاذ عبدالرحمن األكوع عضو اللجنة العامة، والدكتور بشير 
العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية، والدكتور طارق األكوع رئيس دائرة االحصاء 
والمعلومات، والدكتور عبدالله أبو حورية نائب رئيس الدائرة الفنية، والشيخ حاشد 
أبو شوارب نائب رئيس دائرة الشباب والطالب، وعدد كبير من قيادات وكوادر 

المؤتمر الشعبي العام في الجامعات األهلية.
وفي األمسية نقل األستاذ عبدالرحمن األكوع تحيات الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- إلى رؤساء واكاديميي 

وطالب الجامعات األهلية بمناسبة حلول شهر رمضان. 
وأوضح األستاذ األكوع أن هذه األمسية تأتي في ظل ظروف صعبة للغاية نتيجة 
العدوان الغاشم على بالدنا وفرض الحصار برًا وبحرًا وجوًا وللعام الثالث على التوالي، 
نا وبناتنا  وقال: إن هذا العدوان استهدف الوطن واألرض واإلنسان والذي قتل أبناء
وإخواننا وأخواتنا ودمر المنازل على رؤوس ساكنيها ودمر كل مؤسسات الدولة 
واستهدف كل المنشآت العامة والخاصة فلم تسلم منه المدارس وال الجامعات 
والمعاهد والكليات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع المياه 
والمزارع والطرق والجسور والمصانع وكل البنى التحتية التي بناها شعبنا لزمن 

طويل لبنة لبنة وطوبة طوبة.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن كل مقدرات بالدنا دمرها هذا العدوان الهمجي 
والذي مازال يمارس غطرسته وبدعم كامل من سبع عشرة دولة وفي ظل صمت 
دولي مخجل ومخٍز طال حتى منظمة األمم المتحدة والمنظمات الحقوقية واالنسانية 
التي لم تحرك ساكنًا جراء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وتجويع 

وترويع وحصار جائر.
وأضاف: ال شك أنكم تابعتم وتتابعون كل األحداث والتي كشفت سوأة المجتمع 
الدولي واألشقاء واألصدقاء على حد سواء، ومع كل ذلك مازال شعبنا اليمني العظيم 

صامدًا وثابتًا يأبى الخنوع واالستسالم لغير الله سبحانه وتعالى.
وأكد األستاذ عبدالرحمن األكوع أن هذا الصمود الكبير أصبح مصدر فخر واعتزاز 
لكل أبناء اليمن في حاضرنا ومستقبلنا، موجهًا التحية لكل أبناء الوطن رجاًال ونساء 
صغارًا وكبارًا على ثباتهم وتحملهم كل تبعات وأعباء هذه الحرب وهذا الحصار 
الجائر. وأكــد األكــوع أن المؤتمر الشعبي العام كان ومــازال وسيظل في مقدمة 

الصفوف دفاعًا عن اليمن وشعب اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وكرامته رغم 
المصاعب والتحديات والمؤامرات التي حاولت النيل من هذا التنظيم الوطني الرائد 
وتمزيقه وإضعافه ولكنه ظل ثابتًا وشامخًا وقويًا بفضل وعي وتماسك كل منتسبيه 

واحساسهم بحجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عواتقهم.
وأشار األستاذ عبدالرحمن األكوع إلى أن التحديات كبيرة وأن المؤتمر الشعبي 
العام يجب أن يكون عند مستوى هذه التحديات بالعمل الجاد وتفعيل التواصل 

القوي والمستمر مع قواعد المؤتمر ومع كل القوى الوطنية الرافضة للعدوان.
داعيًا إلى الحرص على وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهة العدوان 
ومواجهة كل من يحاول النيل منها، باإلضافة إلى مواجهة كل من يحاول أن يستغل 
الظروف التي تعاني منها بالدنا لتحقيق المكاسب الرخيصة بالمخالفة للدستور 
والقوانين النافذة والعمل خارج نطاق مؤسسات الدولة الممثلة في سلطاته الثالث 
التشريعية بمجلسيها النيابي والشوروي والتنفيذية بمجلسيها السياسي والوزاري 
والقضائية بمكوناته المختلفة، وأن أي عمل بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة 

وخارج هذه السلطات الرسمية يعد عمًال مرفوضًا وغير مقبوًال 
وشدد عضو اللجنة العامة على أهمية االلتزام بكل ما تم التوقيع عليه مع شركاء 
المؤتمر عند تشكيل المجلس السياسي وتشكيل الحكومة، معتبرًا أن أي عمل 
يتجاوز ما هو متفق عليه يعد عمًال يستهدف وحدة وتماسك الجبهة الداخلية 

ويصب في صالح العدوان.
وجدد األكوع التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام ايقاف الحرب وذلك عبر 
الحوار "اليمني، اليمني" والحوار "اليمني، السعودي" وأن كل المشاريع التي ال ترتكز 
على هذين المفهومين لن ُيكتب لها النجاح، مشيرًا إلى أن كل من يعتقد أن الحل هو 
عبر استخدام القوة فهو واهم، فكل القضايا والمشاكل والخالفات والصراعات ال 

حل إال عبر الحوار الجاد والمسئول والشفاف.
ُ
ت

مطالبًا-في ختام كلمته_ بوقف الحرب الظالمة ورفع الحصار الجائر والغاء القرارات 
األممية المجحفة في حق شعبنا وأبنائنا وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وكان األخ محمد عبدالرحمن معزب رئيس مجلس تنسيق فروع المؤتمر الشعبي 
العام بالجامعات االهلية قد القى كلمة ترحيبية، حيا فيها كافة الحضور من قيادات 

المؤتمر الشعبي العام واالكاديميين وطالب الجامعات االهلية.
مؤكدًا والء قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الجامعات االهلية للوطن 
ولقيادة حزبهم والسير على نهج وفكر المؤتمر في الوسطية واالنفتاح على اآلخر 

ومواجهة العدوان والتحديات التي يحاول األعداء بها تمزيق وحدة اليمن.


