
نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
سنحان وبنى بهلول بمحافظة صنعاء امسية 
ــي اطــــار تنفيذ خــطــة العمل  رمــضــانــيــة ف
التنظيمي للعام ٢٠١٧م وبرنامج االمسيات 
الرمضانية بحضور األستاذ محمد العيدروس 
عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق 
وأعضاء قيادة الفرع صالح خميس أحمد ثابت 
ومجاهد السماوى ورئيس وأعضاء قيادة فرع 
المديرية والسلطة المحلية والشخصيات 
االجتماعية والمشائخ وجمع غفير من أعضاء 

وكوادر المؤتمر وأنصاره.
وفي الكلمة التي القاها عضو اللجنة العامة 
االستاذ محمد العيدروس نقل فى مستهلها 
تحيات وتهانى قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- ونائبه 
الشيخ صادق ابو راس واألمين العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا واألمناء المساعدين الى 
قيادات وكوادر المؤتمر في مديرية سنحان 

وبني بهلول وإشادتهم بمواقفهم.
كما تحدث العيدروس في كلمته عن تاريخ 
نشأة المؤتمر ومبادئه وأهــدافــه وأوضــح ما 
تضمنته وثيقة اإلجــمــاع الوطنى الميثاق 
الوطنى الدليل النظرى للمؤتمر الشعبى العام 

وتطرق الى ابرز منجزاته خالل ثالثة عقود.
وحيا القيادي المؤتمري العيدروس الجيش 
واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل 
على تضحياتهم في الدفاع عن الوطن ،داعيًا 
ــى مــزيــد مــن وحـــدة الــصــف والــحــفــاظ على  إل
الجبهة الداخلية والصمود فى وجه العدوان 

على اليمن.
وحث قيادات المؤتمر في مديرية سنحان 

وبني بهلول على تفعيل العمل التنظيمي 
وعملية التنسيب الى صفوف المؤتمر خاصة 
في ظل االقبال الكبير للمواطنين لالنضمام 

الى المؤتمر.
والقى مجاهد السماوى رئيس دائرة الشباب 
بفرع المؤتمر بمحافظة صنعاء كلمة باسم 
قيادة فرع المحافظة ،كما القيت العديد من 

الكلمات وقصيدة شعرية.
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8االثنين: 
في أمسية رمضانية لمؤتمريي مناخة وصعفان..

حازب: لن يستقيم حال اليمن إال باتفاق«يمني-يمني» وصنعاء 
رقم صعب في مواجهة العدوان

سلطان قطران
أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - حسين حازب، أن 
مديريتي مناخة وصعفان هما الرئة الغربية ألمانة العاصمة والرئة 
الغربية لمحافظة صنعاء والدرع الواقي والسند والمدد ألمان اليمن.. 
فأبناء حراز تعودنا منهم على العطاء ال األخذ، فلقد اعطى أبناء مناخة 
وصعفان من دمائهم للدفاع عن الوطن وكل مواقفهم الوطنية ولم 

يأخذوا شيئًا، ولن نستطيع أن نوفيهم حقهم.
جــاء ذلــك في كلمته التي القاها في تدشين األمسية الرمضانية 
التي أقامها فرع المؤتمر الشعبي العام لمديريتي مناخة وصعفان 
-الخميس- تجسيدًا لمضامين الميثاق الوطني، تحت شعار " معًا 
لتعزيز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان واالرهاب " بحضور 
عضو اللجنة العامة عضو الهيئة الــوزاريــة للمؤتمر الدكتور علي 
عبدالله أبو حليقة، ورئيس فرع المؤتمر بمناخة وصعفان - عبدالقادر 
سليمان، وعضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة - بسام علي 
الشاطر، وعدد من رؤساء ونواب الدوائر في األمانة العامة، والمشائخ 
والشخصيات االجتماعية والقطاعات الطالبية والشبابية التنظيمية 

للمؤتمر وانصاره.
ات المؤتمرية تنفيذًا  وأشار حازب إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاء
لتوجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم - علي عبدالله صالح، 
ات  على مستوى فروع المؤتمر والمديريات والجامعات، وهي لقاء
وتجمعات شعبية لتوحيد الصف والموقف ضد العدوان السعودي الذي 
دمر كل مقدرات الوطن وقتل اإلنسان في عامين ونيف ومازال مؤكدًا 
ان تحالف العدوان بمجرد تنفيذ أول غارة جوية على اليمن فإنهم 
يدمرون بيوتهم بأيديهم ويتشتتون ويتمزقون، وهاهي مؤشرات 
ومتغيرات الواقع تكشف ذلك، واليمن مقبرة الغزاة ولن يرفع أبناء 

الشعب اليمني الراية البيضاء ولن تنحني رؤوسهم إال لله عز وجل.
وأوضح حازب أنه بالمؤتمر الشعبي العام وقياداته صلحت االمة في 
عام ١٩٨٢م، وعن طريقه توحدت الصفوف وجاءت التنمية ألنه 
أتى بالحقيقة التاريخية التي تقول :- " إن شعبنا لم يصنع حضارته 
على مر التاريخ إال باألمن واالستقرار، ولم يتحقق له األمن واالستقرار 
إال في ظل وحدة األرض واإلنسان والحب، ولم يتحقق له ذلك إال في 

ظل الشراكة.
مبينًا أن هذا ما فطن إليه علي عبدالله صالح، عند تسلمه الحكم في 
١٧ يوليو ١٩٧٨م، حيث كان في طليعة همومه العمل على صياغة 
وثيقة يجتمع حولها اليمنيون، ألنه يدرك أن عدم الشراكة يؤدي إلى 
عدم األمن وعدم االستقرار وان انعدام االستقرار يؤدي إلى عدم 

التوحد ال في األرض وال في اإلنسان وال في الحب.
وذكر عضو اللجنة العامة للمؤتمر، أن الرئيس علي عبدالله صالح 
سعى جاهدًا ومعه شركاؤه حينها إلى إيجاد صيغة الميثاق الوطني 
بعد عامين أو ثالثة من الحوار الوطني على كل المستويات وقال :- " 
لقد تشرفت بأن كنت عضوًا في احدى اللجان التي استفتت على الميثاق 
نا ومشائخنا كانوا يلتقون تحت  في محافظة مأرب، وأذكر يومها أن آباء
األشجار ويناقشون كل فقرة وردت في الميثاق الوطني وكتبوها في 
استمارات وُرفعت إلى صنعاء ونتج عنها " الميثاق الوطني " الذي هو 

صناعة وطنية يمنية من داخل هذا الوطن.
وأفاد حازب أن الشعب اليمني لن يستقيم حاله إال في ظل اتفاق 

يمني يمني، فالوحدة لم تتحقق إال باتفاق يمني يمني ،ولــم تحل 
مشاكل الحدود إال باتفاق يمني يمني، ولن تحل كل مشاكلنا إال باتفاق 

يمني يمني.. 
وقــال :- " أقــول إلخواننا الذين هم خــارج الوطن والذين منهم 
مع الــعــدوان: لكم في القصص عبرة، ولن يكونوا أفضل من قطر 
عند السعودية أو االمارات، ولن يكونوا أفضل من قطر عند امريكا، 
وعليهم أن يعودوا إلى وطنهم وربعهم وأهلهم وان يعتبروا من 

التاريخ.".
وحث حازب على وحدة الصف الداخلي، مبينًا انه قد تحصل خالفات 
بين الموتمر وأنصار الله ولكنها ليست الخالفات المدفوعة الثمن، 
ألنها خالفات من أجل الوصول إلى األحسن، وانتم تالحظون أن أي 
خالف بين المؤتمر وأنصار الله ينتهي باتفاق وموقف عظيم، وإذا 
اختلفنا فنحن نختلف ألجل أن نتفق ونحافظ على اللحمة الداخلية 

ووحدة الصف.
وأكد حازب أن محافظة صنعاء ومديريات الطوق وقبائل الطوق 

كانوا هم الرقم الصعب في مواجهة العدوان.
من جانبه أكد الصفي الكاهلي، في كلمته الترحيبية، االلتزام بالثوابت 
الوطنية والدفاع عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة الشعب وسالمة 

أراضيه وبناء يمن آمن ومستقر.
واشار الكاهلي إلى أن الزعيم الصالح بمواقفه الشجاعة وتضحياته 
ومبادئه جعلت جميع شرفاء الوطن يجتمعون حوله في ظروف 
عصيبة وفي ظل العدوان الهمجي الذي ارتكب مجازر بشعة بحق 
المواطنين في كل محافظات الجمهورية واستهدف كل مكتسباتنا 
الوطنية والمقومات العسكرية االقتصادية والصحية والتاريخية 
واالجتماعية واستهداف وحدته الوطنية وقام العدوان بمحاصرة 

الشعب اليمني سعيًا إلغراقه في الفقر والجوع والمرض.
وأوضح الشيخ الكاهلي أن تآمر العدوان بدأ منذ عام ٢٠١١م، بشراء 
الذمم الرخيصة وإحياء النزعات المناطقية والعنصرية والمذهبية 
التي كان قد نجح الشعب في تجاوزها بقيادة الزعيم علي عبدالله 

صالح- حفظه الله..
وحث على التمسك بمبادئ المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني 

الذي جسد الوسطية واالعتدال ونبذ التعصبات المذهبية والمناطقية، 
الن المؤتمر الشعبي العام هو شوكة ميزان الوسطية والسند لكل من 

يختار الوقوف إلى جانب الوطن.
وعن كلمة فرع المؤتمر الشعبي العام لمديريتي مناخة وصعفان 
قال نائب رئيس فرع مؤتمر مناخة محمد الطويل: "نفخر بهويتنا 
المؤتمرية وبالمميثاق الوطني الذي رسم لنا بمبادئه ونهجه كل 
المنجزات التي ترجمت خالل مسيرته في ٣٥ عامًا وهي شاهد حي 

وتاريخ ناصع ال ينكرها اإل جاحد".
وأشار إلى أن منجزات المؤتمر التي حققها الرئيس علي عبدالله 
صالح دمرها العدوان السعودي واستهدف المواطنين األبرياء وارتكب 
المجازر البشعة التي نتج عنها استشهاد الكثير وجرح الكثير من 

األبرياء من األطفال والنساء.
وأوضح الطويل أن المؤتمر كان السباق في التصدي للعدوان دفاعًا 
عن االرض والعرض ومعه كل الشرفاء وذلك ألن المؤتمر صمام امان 
الوطن بوسطيته واعتداله، مشددًا على ضرورة توعية الجماهير 
بًا بالشباب  بمبادئ الميثاق الوطني واأللتزام بالدستور والقانون، مرحَّ
واألعضاء الجدد المنتسبين للمؤتمر الذي يتسع لكل ابناء الوطن، 

والذي كان ومازال شعبيًا ويمد اليد مع شركاء الوطن.
كما تحدث نائب رئيس جمعية علماء اليمن الــقــاضــي، محمد 
العرشاني، عن فضائل شهر رمضان المبارك.. مؤكدًا في سياق كلمته 
اإلرشادية أن اليمن هي المؤتمر الشعبي العام.. والمؤتمر هو اليمن، 
ألن المؤتمر ُولد من رحم هذا الشعب وجاء ميثاقه الوطني من اوساط 

هذا الشعب الذي نبذ العصبية والتطرف والغلو واإلرهاب.
واستعرض مسؤول الــدائــرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة صنعاء االستاذ صالح خميس، تداعيات العدوان السعودي 
على اليمن.. وتطرق إلى مراحل تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي 
اجمعت عليه كل القوي الوطنية التي صاغت الميثاق الوطني الذي 
يؤمن بالوسطية واالعتدال والوالء الوطني وحب الوطن والتعايش مع 
الجميع والمشاركة الفاعلة التي دعا اليها الزعيم القائد المؤسس علي 
عبدالله صالح، لترسيخ مفاهيم الميثاق الوطني وتحصين شبابنا من 
االفكار المتطرفة باستقطابهم للمؤتمر، وتاريخه ومنجزاته خير 

شاهد على شموخه وعزته.
وتحدث عضو اللجنة الدائمة الشيخ مبخوت بن هبة الجميمة، 

ــتــزام بالثوابت الوطنية والحفاظ عليها  حاثًا على ضـــرورة االل
والدفاع عنها وتوعية الشباب وكل منتسبي المؤتمر الشعبي العام 

بالمخططات المعادية لليمن وعلى أمنه ووحدته.
ورحب باألعضاء الجدد الذين تم التحاقهم اليوم بعضوية المؤتمر 
الشعبي العام كعنوان الستمرارية عطاء المؤتمر في مسيرته 

التاريخية.
وأكد عضو المجلس المحلي بمديرية مناخة محمد المساري، أن 
المؤتمر صمام أمان الوحدة الوطنية والديمقراطية والحريص دومًا 
على االصطفاف الوطني الذي يضم كل القوى الوطنية دون أن يستثني 

احدًا.
هذا وقد تخلل األمسية الرمضانية قصيدة شعرية القاها عبده 
علي قاسم، نالت اعجاب الحضور وسط ترديد الشعارات الوطنية 

والحماسية.

في أمسية رمضانية..

مؤتمريو سنحان وبني بهلول يجددون العهد باالنتصار للوطن

مؤتمريو حفاش: ثابتون حتى النصر

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية حفاش محافظة المحويت 
أمسية رمضانية ألقيت فيها عدد من الكلمات المهمة من قبل الشيخ 
العزي محمد الشجاف وكيل اللمحافظة عضو اللجنة الدائمة واالستاذ 
ثابت علي حرمل عضو قيادة الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة 
والشيخ زيد علي الشامي مدير عام المديرية واالستاذ حميد احمد 
المنتصر رئيس فرع المؤتمر بالمديرية والشيخ يحيى صالح فرج 
عضو المجلس المحلي بالمحافظة عضو اللجنة الدائمة عن مشائخ 
ووجهاء المديرية نقلوا في مستهلها تحيات وتهاني القيادة العليا 
للمؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها المناضل الوحدوي الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر واالستاذ عارف الزوكا االمين العام 
للمؤتمر، الى أعضاء وكوادر المؤتمر في مديرية حفاش وعبرهم 
الى كل اعضاء وانصار المؤتمر عامة في هذه المديرية االبية بثبات 
رجالها ووفــاء ابنائها ووطنيتهم الخالصة، شاكرين لهم جميعًا 
حضورهم ومشاركتهم هذه االمسية الجماهيرية المؤتمرية المهيبة 
وتفاعلهم مع كل الفعاليات المؤتمرية والتي إن دلت على شيء فإنما 
تدل على صدق والئهم التنظيمي ووطنيتهم الخالصة وتفانيهم مع 

كل مايخدم الوطن ويصون امنه واستقراره.

واشـــارت الكلمات الــى اهمية المهام المنوطة بجميع تكوينات 
وفروع المؤتمر بالمديريات الذين يجب ان يعملوا على ترجمتها وفقًا 
لموجهات خطة العمل التنظيمية والجماهيرية للمؤتمر بالمحافظة 
للعام ٢٠١٧م والتي تهدف لتعزيز قــدرات الصمود والتحدي في 
مواجهة العدوان وتفعيل االنشطة التنظيمية والجماهيرية لفروع 

وتكوينات المؤتمر..
ولفتت الكلمات الى االهمية الوطنية والتنظيمية التي تستدعي 
ات التنظيمية والجماهيرية  تنظيم هذه االمسيات الرمضانية واللقاء
لمختلف الفروع والتكوينات لتعزيز دور التالحم واالصطفاف التنظيمي 
والجماهيري لمواجهة تحديات العدوان السعودي الغاشم والتصدي 
للنزعات والمؤامرات الناقمة التي تستهدف الوطن وامنه واستقراره..
وقد تخللت فعاليات االمسية قصائد شعرية نالت اعجاب المشاركين..
حضر االمسية مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور امين 
حبيش، وامين عام المجلس المحلي بالمديرية عبدالحميد العشبي، 
وعــدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة واعضاء 
المجلس المحلي واعضاء الهيئة التنفيذية للمؤتمر والمشائخ والوجهاء 

والشخصيات االجتماعية والقبلية بالمديرية.

في أمسية رمضانية لمؤتمر بني مطر

الخضمي: ما يعيشه الوطن اليوم من تدمير نتاج فوضى ٢٠١١م

اشاد عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، االستاذ علي سالم الخضمي، بصمود وتضحيات أبناء مديرية بني مطر 
بمحافظة صنعاء، في مواجهة العدوان السعودي وتقديمهم آالف الشهداء، متطرقًا إلى تاريخ ودور ابناء مديرية بني مطر 

عبر مختلف مراحل النضال الوطني، واصفًا مديرية بنى مطر بأنها البوابة الغربية الحامية للعاصمة صنعاء عبر التاريخ.
جاء ذلك في كلمة له خالل األمسية الرمضانية التي اقامها فرعا المؤتمر الشعبي العام بالدائرتين (٢١٦) و(٢١٧) 
بمديرية بني مطر، الثالثاء ١١ رمضان، بحضور عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، والمشائخ 

والوجهاء واالعيان، وحشد كبير العضاء وكوادر المؤتمر.
وفي مستهل كلمته نقل عضو اللجنة العامة، علي الخضمي، تحيات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بقائد مسيرة 
الوطن، مسيرة البناء والتنمية، رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، وكذلك 
تحيات االمين العام االستاذ عارف عوض الزوكا، واعضاء اللجنة العامة، لكافة اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر بمديرية بنى 
مطر. واستعرض الخضمي مراحل تأسيس المؤتمر الشعبي العام وإخراج " الميثاق الوطني" كدليل فكري ونظري للمؤتمر، 

الى حيز الوجود بمشاركة من كل ابناء اليمن وقواه السياسية والمجتمعية، مستعرضًا نماذج لمنجزات حكومات المؤتمر 
الشعبي العام على مختلف االصعدة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، مشيرًا إلى حنكة القيادة السياسية 
للمؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيس الجمهورية األسبق الزعيم علي عبدالله صالح، في التعامل مع األزمات السياسية 

واالقتصادية، وتجنيبه اليمن الكثير من المنزلقات الخطيرة.
وقال الخضمي: إن القوى السياسية التي خرجت عام ٢٠١١م، تطالب بإسقاط النظام، لم يكن لديها أي مشروع وطني، 
رًا بمبادرة الرئيس األسبق الزعيم 

ّ
وتفتقر ألي رؤية للتنمية والبناء، "وان ما نعيشه اليوم من تدمير هي رؤيتهم"، مذك

علي عبدالله صالح في ١٠ مارس ٢٠١١م، ومبادرته للعلماء.
ولفت عضو اللجنة العامة الى مواجهة المؤتمر الشعبي العام لكل االحداث بعقالنية مستمدة من مبادئ وأسس الميثاق 
الوطني، داعيًا إلى تنفيذ مفاهيم الميثاق الوطني إلدارة الشأن العام، ومؤكدًا ان في مضامين الميثاق الوطني ما يكفل 

إخراج اليمن من متاهة االزمات والصراعات.

وفي األمسية الرمضانية المنعقدة تحت شعار" الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان وتماسك الجبهة الداخلية" 
بحضور الدكتور/ محمد حمود المطري، والشيخ صالح خميس، من قيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء ،وعضوي الهيئة 
البرلمانية محمد علي سوار، ويحيى المطري، ورؤساء فروع المؤتمر بالدوائر والمراكز التنظيمية، القى الشيخ راجح محمد 
اليسري، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة(٢١٧)، كلمة قيادة فرع المؤتمر بالدائرتين (٢١٦) و(٢١٧)، دعا خاللها إلى 
تضافر الجهود وتعزيز صفوف الجبهة الداخلية والحفاظ على النسيج االجتماعي، كما دعا الى رفد جبهات الحدود والجبهات 
الداخلية بالمال والرجال ومقارعة العدوان سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا وفي مختلف الجوانب، وكذلك "اسكات األصوات 
النشاز والمأجورة التي تحاول تفكيك االصطفاف الوطني"، وقال: " بعض المرتزقة يعملون لتنفيذ اجندة خارجية تخدم 

دول العدوان الذي فشل فشًال ذريعًا وُهزم هزيمة نكراء في تحقيق اهدافه العدوانية".
وفي االمسية الرمضانية، قدم العالمة/ علي محسن المطري، إمام وخطيب جامع دار الرئاسة، عضو جمعية علماء اليمن، محاضرة 

دينية.. فيما القى الشاعر/ شعالن حسين جابر الريدي، قصيدة شعرية ألهبت حماس المشاركين في األمسية.

مؤتمريات «الميناء» يطالبن بصرف المرتبات ومكافحة الكوليرا

الحديدة - محمد شنيني
اقام القطاع النسائي بفرع المؤتمر للمؤتمر الشعبي العام بالدائرة(١٦٢) 

مديرية الميناء محافظة الحديدة أمسية رمضانية..
وقد القيت باألمسية كلمات من ِقَبل عضو اللجنة الدائمة رئيسة القطاع النسائي 
بفرع المؤتمر بالمحافظة االستاذة نورية الحاشدي، ومسئولة النشاط النسوي 
بفرع الدائرة االستاذة وفاء قابصي ورئيسة المركز التنظيمي ( ح ) للمؤتمر 

بالدائرة مها االهدل.
وأكــدت الكلمات على أهمية تفعيل النشاط التنظيمي واستيعاب طلبات 

االنتساب للمؤتمر وسرعة التأطير التنظيمي وصرف بطاقات العضوية لمن 
تتوافر فيهن الشروط المحددة الستحقاق العضوية في المؤتمر الشعبي العام 
بالدائرة التي تشهد وكل دوائر المحافظة تدافعًا كبيرًا لطلبات االنتساب للمؤتمر، 
األمــر الــذي يستدعي المزيد من الجهد ســواء باستيعاب طلبات االنتساب او 
استيعاب طاقات وامكانات وتطلعات الدماء الجديدة التي يمثل الشباب والشابات 

غالبيتها العظمى.
وطالبت األمسية بسرعة وقف العدوان ورفع الحصار، واالهتمام بالخدمات والمساهمة 

الفاعلة في مواجهة وباء الكوليرا وسرعة تسليم الموظفين رواتبهم.

ن عملية االستقطاب
ّ

مؤتمر بني العوام يدش
حجة - صادق شلي

نظم فــرع المؤتمرالشعبي العام بمديرية 
بني العوام بمحافظة حجة امسية رمضانية في 
اطار تنفيذ برنامجه التنظيمي وفقًا لخطة العام 

٢٠١٧م.
وفــي االمسية نقل الشيخ يحيى علي موسى 
القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
حجةس عضو اللجنة الدائمة تحيات الزعيم القائد 
المؤسس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- لجميع 
الحاضرين ،وكذلك تحيات األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام األســتــاذ عــارف الــزوكــا، ورئيس 
فــرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ فهد مفتاح 

دهشوش.
مؤكدًا أن المؤتمر كــان وال يــزال صمام أمان 
الوطن، ومنجزاته العمالقة ســواء التي دمرها 
العدوان السعودي الغاشم أو التي ال تزال باقية 
شاهدة على انتماء هذا التنظيم الرائد للتربة 

اليمنية.
وأشاد بدور كل المؤتمريين الشرفاء وثباتهم 

في كافة األزمات التي مر بها الوطن.
وقال: اننا وبتوجيهات الزعيم وقيادة المؤتمر 
ندشن مرحلة جديدة وهــي االنتساب وقطع 
بطاقات العضوية وهذه المرحلة تحتاج لبذل 

مزيد من الجهود.
وأكد القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بحجة 
على ضـــرورة تعزيز تالحم وتوحيد الجبهة 
الداخلية والوقوف ضد العدوان السعودي ودعم 

الجبهات بالمال والرجال والسالح.
وألــقــيــت فــي االمــســيــة الــعــديــد مــن الكلمات 
والقصائد والمداخالت والتي تضمنت الوقوف 
وبقوة مع توجهات قيادة المؤتمر وخاصة ما 
صدر بتأييد كافة الخطوات التي اتخذتها دول 
الخليج مع نظام دولة قطر والتأييد لكل نقاط 
البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام بهذا 

الخصوص.
حــضــر األمــســيــة االســـتـــاذ مــجــاهــد ســالــم 
عضو قيادة المؤتمر بالمحافظة، واألستاذ 
نبيل صــوفــان نــائــب مــديــر مكتب التربية 
والتعليم بالمحافظة، والشيخ علي عبدالله 
الــوادعــي رئيس فــرع المؤتمر بالمديرية، 
والعقيدرصاص النمر مديرعام المديرية، 
والشيخ محمد علي الــوادعــي شيخ مشائخ 
المديرية وقيادة المؤتمر وقيادة المجلس 
المحلي والتنفيذي ومشائخ وأعيان وعقال 

وشباب مديرية بني العوام.


