
مؤتمريو العرش  يطالبون بإعادة تفعيل اتحاد شباب الميثاق »اشم«

برعاية الشيخ فهد مفتاح دهشوش رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة حجة اقام فرع المؤتمر اجتماعًا تنظيميًا موسعًا تحت 
شعار توحيد الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي 
الغاشم.. وقد القيت في االجتماع عدد من الكلمات عن الشباب ومنظمات 
المجتمع المدني والهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمديرية وعدد من القصائد  
نالت االستحسان، وألقى     الشيخ علي عبدالله القشوي عضو المجلس 
المحلي بالمحافظة عضو اللجنة الدائمة كلمة أكد فيها أن المؤتمر موجود 
بوجودكم أيها المؤتمريون، ثم القى امين عام المجلس المحلي الشيخ 
ناصر عبدالله هبه كلمة رحب فيها بالحاضرين ونقل لهم تحيات رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة وتحياتي القائم بأعمال فرع المؤتمر 
بالمحافظة الشيخ يحيى علي موسى وأكد للجميع انه يحب  علينا النأي 
بأنفسنا وأبنائنامن الغلو والتطرف ويجب أن يكون فكرهم يتناسب مع 
نهج الوسطية واالع��ت��دال ويجب أن تكون المدارس للعلم والتعليم  
واالبتعاد عن المناكفات الحزبية والمتطرفة وجعل المساجد للعبادة 
وليس  المناكفات المتطرفة.. وشكر المدرسين وكل أبناء المديرية 
على صمودهم وثباتهم خالل عامين من العدوان السعودي.. ثم القى 
الشيخ يحيى عبدالله خموسي نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية المحابشة كلمة فرع المؤتمر بالمديرية  رحب فيها بالحاضرين 

ونقل تحيات القيادة التنظيمية وتحدث فيها عن تأسيس المؤتمر 
والمراحل والمحطات التي مر بها حتى اآلن ثم تحدث عن إنجازات المؤتمر 
الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- وحث المجتمعين على توحيد الجبهة الداخلية والدفاع عن األرض 
والعرض ودعم الجبهات بالمال والرجال وتنفيذ كل االتفاقات بين المؤتمر 
وأنصار الله وآخرها اتفاق 25 مارس 2017 وترك كل المناكفات التيس 
تضر وتضعف الجبهة.. الداخلية ثم تحدث راعي الحفل مديرعام قضاء 
الشرفين  رئيس الهيئة التنفيذية األستاذ يحيى محمد المساوى مرحبًا 
بالمجتمعين، وناقاًل لهم تحيات القيادة السياسية والتنظيمية ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح، مؤكدًا على دعم الجبهات وتوحيد الجبهة 
الداخلية.. وحيا صمود وثبات أبناء المديرية وخاصة الموظفين والملتزمين 

بالعمل الوظيفي  خالل هذه الفترة بدون مرتبات وخاصة المدرسين.. 
 ثم القى األستاذ محمد عبده الحسام عضو الهيئة التنفيذية البيان 

الختامي والذي نص على:
1_ يؤكد المجتمعون تمسكهم بالقيادة السياسية للمؤتمر الشعبي 
العام ممثلة باالخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام -   مؤكدين تأييدنا لكافة توجيهاته 
وخطاباته وتصريحاته ومنفذين كل توجيهات االمانة العامة ممثلة باالخ 

األمين العام األستاذ عارف عوض الزوكا.
2- يؤكد المجتمعون تمسكهم بالثوابت الوطنية )النظام الجمهوري-

الوحدة-الديمقراطية( 
3_ يؤكد المجتمعون استمرارهم في توحيد الجبهة الداخلية ورفد 
الجبهات بالمال والرجال وبكل االمكانات المتاحة لمواجهة العدوان 

السعودي الغاشم 
4_ يدعوا المجتمعون المنظمات اإلنسانية والمجتمع الدولي الى 
بذل أقصى الجهود لمعالجة األوض��اع اإلنسانية وخصوصًا في المناطق 
األكثر تضررًا ج��راء العدوان حيث أصبح الشعب اليمني العظيم على 

حافة المجاعة 
5_ يؤكد المجتمعون التزامهم بكافة االتفاقات الموقعة بين المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم في إطار توحيد الجبهة 
الداخلية لمواجهة العدوان الذي يقوده النظام السعودي وحلفاؤه على 
بالدنا، وفي إدارة شؤون الدولة وفقًا للدستور والقوانين النافذة واالبتعاد 

عن المناكفات التي تضر بالجبهة الداخلية وتخدم العدوان
6-يدعو المجتمعون األمم المتحدة وال��دول الدائمة العضوية 
بالضغط على حكومة ال��ف��ار ه��ادي وب��ن دغ��ر لتسليم مرتبات 

الموظفين وااليفاء بالتزامتهم لألمم المتحدة والمجتمع الدولي .

التنظيمية 6االثنين:  العدد:  
)1855(

24/ ابريل/ 2017م  
27/ رجب/ 1438هـ

فرسان المؤتمر في البيضاء والحديدة وحجة يشددون على االلتزام باالتفاقات بين المؤتمر وأنصار الله

مؤتمر حجة يؤكد على تمس��كه بالثوابت الوطنية والدفاع عن الجمهورية والوحدة مؤتمريو مدينة الحديدة يتوعدون بإفشال 
مخطط العدوان 

قيادة مؤتمر ذمار والجامعة يقفون أمام 
المستجدات  التنظيمية

الحديدة - محمد شنيني بقش

رأس األخ اللواء حسن هيج محافظ الحديدة رئيس الهيئة 
التنفيذية بالمحافظة ومعه رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
ال��ح��اج عبد الجليل ث��اب��ت ون��ائ��ب رئ��ي��س ف��رع المؤتمر 
بالمحافظة االستاذ عبدالرحمن خرجين ورئيسة القطاع 
النسوي بمؤتمر المحافظة االس��ت��اذة نورية الحاشدي، 
ات التنظيمية الموسعة التي عقدت -الخميس-  اللقاء

بمديريات ودوائر عاصمة المحافظة )الحديدة(.
ات اشاد رئيس الهيئة التنفيذية  وفي كلمة بهذه اللقاء
للمؤتمر بالمحافظة باصطفاف المؤتمريين والمؤتمريات 
وثباتهم المؤكد صدق والئهم الوطني والتنظيمي.. مؤكدًا 
أن المحافظة قادرة على فرض السالم الذي يعد ضرورة 
وطنية ومطلبًا حيويًا لكل اليمنيين ، مشيرًا الى ان كل 
م��ح��اوالت استهداف الحديدة ومينائها ب��ال��ذات لم ولن 
تزيد السلطة المحلية وأبناء المحافظة وفي مقدمتهم 

المؤتمريين والمؤتمريات إال ثباتًا وثقة بأنهم قادرون 
على افشال كل مخططات العدوان.

ات المنعقدة في  وألمح المحافظ الهيج أن هذه اللقاء
وقت واحد في المديريات الثالث تؤكد حضور المؤتمر 
الذي يقف اليوم امام مسؤوليات وطنية وتاريخية وهو 
أهل للثقة فتاريخه وسجله ناصعان باالنجازات التاريخية 
وأهمها الوحدة والبناء والتنمية والديمقراطية والسالم. 
ه��ذا وق��د عقدت ف��روع المؤتمر الشعبي العام بمدينة 
ات تنظيمية ح��ض��ره��ا رؤس����اء واع��ض��اء  ال��ح��دي��دة ل��ق��اء
الهيئات التنفيذية للمؤتمر وقيادات المؤتمر التنظيمية 
والمحلية واالجتماعية والنسوية والشبابية والجماهيرية 

بالمديريات.
ات التنظيمية على عدد من الهموم  وقد وقفت اللقاء
الوطنية والمحلية واب��رزه��ا تحديات مواجهة العدوان 

ومسؤوليات استهداف ميناء الحديدة .

ذمار- حسين الخلقي

ُعقد اجتماع تنظيمي مشترك لقيادة فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار - األربعاء- برئاسة األخ األستاذ 
حسن محمد عبدالرزاق ، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار ، عضو اللجنة الدائمة وبحضور األخ األستاذ 

محمد علي سعد السنباني القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار..
ووقف االجتماع أمام النقاط المدرجة في جدول أعماله ، والمصادقة على محضره السابق ، ومناقشة المستجدات على 

الصعيدين الوطني والتنظيمي..
كما تم استعراض ما أنجز من قبل من تم تكليفهم سابقًا بمهام تنظيمية.. وبعد نقاش مستفيض من قبل الحاضرين من 
أعضاء قيادة فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار وجامعة ذمار تم اتخاذ القرارات الالزمة لما فيه تفعيل برنامج 

النشاط التنظيمي على ضوء خطة العام 2017م .

مهرجان المؤتمر بمديرية نجرة يدعو إلى توحيد الخطاب اإلعالمي والكف عن المهاترات
هذا وكان قد فرع المؤتمر بمديرية نجرة قد اقام مهرجانًا جماهيريًا تحت شعار تحية حب ووفاء لرجل الصمود 
والوفاء الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمرالشعبي العام رئيس الجمهورية االسبق.. وفي المهرجان نقل 
الشيخ يحيى علي موسى -القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة عضو اللجنة الدائمة- للجماهير 
المحتشدة تحيات القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح واألمين العام األستاذ عارف الزوكا ورئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة الشيخ فهد مفتاح دهشوش. مؤكدًا على ضرورة رص الصفوف وتوحيد الخطاب االعالمي 
المواجه للعدوان السعودي الغاشم...داعيًا الى االبتعاد عن المهاترات.. كما حيا وثمن الصمود والثبات والتضحيات 
والبطوالت التي يسطرها ابناء شعبنا وأبطال جيشنا ولجاننا الشعبية الذين اثبتوا للعالم اننا بشجاعتنا وامكاناتنا 
المتواضعة وقفنا في وجه اغنى واقوى دول العالم ألن قضيتنا عادلة.. ووجه بضرورة تفعيل العمل التنظيمي 

والنزول الميداني وتسليم وصرف بطائق العضوية الجديدة وتفعيل القطاع الشبابي والنسوي. 
من جانبه ألقى الشيخ محمد حسين الشمري رئيس فرع المؤتمر بالمديرية كلمة ترحيبية اكد فيها استمرار 
الوقوف مع الله ثم الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والمؤتمر والقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح 

-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
كما ألقى الشيخ محمد احمد النهمي أمين عام المجلس المحلى بالمديرية البيان الختامي للمهرجان الذي أكد 
على أن المؤتمر الشعبي العام كان ومايزال وسيظل صمام امان والحارس لكل منجزات الشعب والوطن ولن يتغير 
ولن يتبدل مهما كانت الظروف والتضحيات ولن يهزه هذا العدوان الغاشم والحصار الجائر وسيظل مدافعًا عن 

الوطن مهما كانت التضحيات، كما أكد المجتمعون تمسكهم بالمؤتمر وقيادته ممثلة بالقائد المؤسس الزعيم 
علي عبدالله صالح وكل قياداته، منفذين كل التوجيهات، مؤيدين كافة قراراته.. وتمسكهم أيضًا بالثوابت 
الوطنية والنظام الجمهوري والدستور والقانون والوحدة والديمقراطية.. وضرورة توحيد الجبهة الداخلية 
وتوحيد الخطاب اإلعالمي..ودعوا الى دعم الجبهات ورفدها بالمال والسالح والرجال وبكل االمكانات المتاحة 

دفاعًا عن الوطن وسيادته ضد العدوان السعودى الغاشم وعمالئه ومرتزقته.
وثمن المهرجان البطوالت والتضحيات والصمود األسطوري لشعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية والوقوف في 
وجه العدوان ودحره.. وترحم المجتمعون على أرواح الشهداء األبرار الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل 

الدفاع عن االرض والعرض.
داعيًا المجتمع الدولي واألمم المتحدة للقيام بواجبهم االنساني واألخالقي بإيقاف الحرب ورفع الحصار الظالم 
على وطننا وشعبنا.. كما دعا المنظمات اإلنسانية للمزيد من الدعم والمعونات اإلنسانية لليمن حيث والشعب 
اليمني على حافة المجاعة جراء العدوان والحصار، والضغط على حكومة الفار هادي وبن دغر لتسليم مرتبات 

الموظفين وااليفاء بالتزاماتهم لألمم المتحدة.
وأكد المجتمعون التزامهم بكافة االتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم 
وتوحيد الجبهة الداخلية وإدارة أي خالفات أو مشاكل وفقًا للدستور والقانون واالبتعاد عن المهاترات والمناكفات.

تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام في مختلف مديريات ودوائر المحافظات عقد لقاءاتها التنظيمية الموسعة في إطار تنفيذ الخطة التنظيمية للعام الحالي 2017م، وتؤكد قيادات وأعضاء المؤتمر بهذه الفعاليات 
على المزيد من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان وتفعيل األنشطة التنظيمية والجماهيرية لفروع وتكوينات المؤتمر بهدف توحيد الصف الوطني والتصدي ألية محاولة لضرب الوحدة الوطنية..

هذا وقد شددت االجتماعات الموسعة التي عقدت في البيضاء والحديدة وذمار وحجة على أهمية رفد الجبهات بالمقاتلين دفاعًا عن الوطن وكذلك لدعم الجبهات.. كما تناقش أوضاع أبناء الشعب والمشاكل والصعوبات 
التي يواجهونها في ظل العدوان والحصار.. ودور المؤتمريين في الوقوف الى جانب الشعب في هذه المرحلة الحرجة.

»الميثاق« تنشر حصيلة اللقاءات التي عقدتها بعض فروع المؤتمر في عدد من المحافظات:

في اجتماع موسع لقيادات وأعضاء عدد من المديريات
السماوي يشيد بالمواقف الوطنية لمؤتمريي البيضاء

البيضاء/محمد المشخر
تواصل قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء- ولألسبوع الرابع على 
ات التنظيمية الموسعة لتكوينات وقيادات  التوالي- خطة النشاطات والفعاليات واللقاء
وقواعد فروع المؤتمر بمديرية مدينة البيضاء ومديريات مكيراس والزاهر والبيضاء 
ات التنظيمية من اجل مزيد  والصومعة وذي ناعم للعام 2017م، وتحت شعار "اللقاء
من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان وتفعيل األنشطة التنظيمية والجماهيرية 

لفروع وتكوينات المؤتمر«.
جاء ذلك خالل اللقاء الموسع الذي عقد بقاعة المركز الثقافي بمدينة البيضاء وبحضور 
أمين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء صادق القاضي ومدير عام مديرية البيضاء عادل 
الكسادي ونائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عمر محسن الهدار وضم قيادات العمل 
التنظيمي والهيئات التنفيذية والمحلية بالمحافظة والمديريات ورؤساء وقياديي المراكز 
والجماعات التنظيمية وأعضاء اللجنة الدائمة والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية 
وقطاعي الشباب والمنظمات الجماهيرية بالمديريات الست المجاورة لمركز المحافظة.
وفي اللقاء نقل رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء الدكتور محمد 
عبدالولي السماوي تحيات المناضل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ عارف عوض الزوكا -األمين العام- وأعضاء اللجنة 
العامة إلى قيادات وكوادر المؤتمر المشاركين في االجتماع، مثمنًا لهم مواقفهم الوطنية 
المتميزة ومشاركاتهم الفاعلة في مختلف مجاالت العمل وفعاليات الصمود المناهضة 

للعدوان الغاشم.
وحيا الدكتور السماوي كل قواعد وقيادات وأنصار المؤتمر الشعبي وحلفائه وثباتهم 
وصمودهم أمام كافة التحديات التي واجهت الوطن والشعب، وحث السماوي  قيادة فرع 
المؤتمر بالمديريات، على تحويل موجهات العمل التنظيمي الذي وضعته األمانة العامة الى 
برنامج تنفيذي يسهم في تفعيل عمل المؤتمر في مختلف المديريات والدوائر والمراكز.

وبارك رئيس مؤتمر البيضاء الخطوات المدروسة والقرارات الحكيمة التي تتخذها قيادة 
المؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان الغاشم وقيادة المرحلة صفًا واحدًا مع كل 
القوى السياسية الوطنية في الداخل وعلى رأسها جماعة أنصار الله.. داعيًا إلى االبتعاد عن 
المناكفات وتوحيد الجبهة الداخلية والوقوف في وجه العدوان وعمالئه ومرتزقته.. ودعا 
رئيس فرع محافظة البيضاء الى رفد جبهات القتال ودعم أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ن البطوالت والمالحم العظيمة التي يسطرها أبطال  في ميادين الشرف والبطولة.. وثمَّ

الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال ودحر العدوان ومرتزقته وعمالئه..

وطالب الدكتور السماوي باسم  أعضاء المؤتمر بمديريات المحافظة بضرورة إعادة 
تفعيل نشاط اتحاد الميثاق  »اشم« الى الساحة الوطنية .

كما أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة البيضاء الدكتور سيالن احمد 
العرامي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه القيادي األستاذ علي صالح المجنحي مسئول دائرة 
الرقابة والتفتيش بفرع الجامعة، على أهمية ماتضمنته الخطة وبرنامجها التنفيذي من 
مهام وموجهات عمل متعددة في مختلف المجاالت من شأنها ان تعزز من دور المؤتمر 
وحضوره الواسع في مختلف مجاالت العمل الوطني وتعيد لمختلف التكوينات الفرعية 

والقاعدية حراكها ونشاطها الفاعل.

مشيدًا بصمود وثبات  قيادات المؤتمر مع شعبنا العظيم الصامد وقيادتنا السياسية 
والتنظيمية  ممثلة برئيسه الزعيم الوطني الجسور علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

األسبق- ودوره في إفشال الكثير من المؤامرات الخارجية التي كانت تحاك بالمؤتمر..
كما أهاب الشيخ الجليل محمد احمد الحبابي في كلمة مشائخ وخطباء مدينة البيضاء 
بأصحاب الفضيلة العلماء والمرشدين بالمحافظة إلى تكاتف الجهود والتراحم والتعاون ال 
سيما واليمن يمر بظروف تستدعي تعزيز التكافل االجتماعي بين أبنائه لتجاوز التحديات 

والمخاطر التي يتعرض لها الشعب اليمني.
كما ألقى نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الزاهر األستاذ فضل عبدالله 

الحميقاني كلمة باسم قيادات وقواعد فروع المؤتمر الشعبي العام بمديريات مدينة 
البيضاء ومكيراس والزاهر ومديرية البيضاء والصومعة وذي ناعم، معبرًا عن اعتزاز 
أعضاء وكوادر المؤتمر بالمديريات المشاركة بتنظيمهم وتمسكهم بنهجه العظيم 
ووسطيته، مبينًا أن ماجسده أعضاء المؤتمر في المديريات الست المشاركة  من المواقف 
الوطنية المتميزة قد جعل منهم محط تقدير واعتزاز القيادة السياسية العليا للمؤتمر، 
وماهذا الحضور المؤتمري المهيب في هذا المؤتمر الفرعي الموسع لفروع ست مديريات 
بالمحافظة اال دليل صدق على وطنيتهم وتمسكهم بتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي 

العام.

البيضاء - محمد صالح المشخر

ترأس الدكتور محمد عبدالولي السماوي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء االجتماع التنظيمي لقيادة وقواعد 
فرع المؤتمر بمديرية العرش وذلك ضمن  تدشين العمل التنظيمي للعام 2017م من قبل قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة وتحت 
ات التنظيمية من اجل مزيد من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان وتفعيل األنشطة التنظيمية والجماهيرية لفروع  شعار »اللقاء
وتكوينات المؤتمر«..وفي بداية االجتماع المنعقد بمدينة مالح عاصمة مديرية العرش، نقل رئيس مؤتمر المحافظة الى قيادات 
االجتماع تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، واألمين العام للمؤتمر األستاذ عارف عوض الزوكا.وأعضاء 

األمانة العامة واللجنة العامة.
ات والنشاطات  مستعرضًا في كلمته موجهات العمل التنظيمي والسياسي والجماهيري الخاصة بتفعيل دور االجتماعات واللقاء
الجماهيرية والتنظيمية للتكوينات الفرعية والقاعدية وفقًا للنظام الداخلي ولوائح العمل وموجهات خطة النشاط التنظيمية 
الصادرة عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وما تكتسبه مهام خطة النشاط من األهمية الوطنية والتنظيمية في إعادة تفعيل 
ات التنظيمية والجماهيرية لمختلف الفروع والتكوينات المؤتمرية من اجل تعزيز دور التالحم واالصطفاف  دور االجتماعات واللقاء
التنظيمي والجماهيري ألعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر على مستوى الجماعات والمراكز التنظيمية والفروع والتكوينات القاعدية 

والفرعية في ظل هذه الظروف والتحديات الكبيرة التي تواجهها اليمن والمؤتمر الشعبي العام.
وحيا الدكتور السماوي في كلمته كل قواعد وقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي وحلفائه وثباتهم وصمودهم أمام كافة 

التحديات التي واجهت الوطن والشعب، وحث السماوي  قيادة فرع المؤتمر بمديرية العرش على تحويل موجهات العمل التنظيمي 
الذي وضعته األمانة العامة الى برنامج تنفيذي يسهم في تفعيل عمل المؤتمر في مختلف المديريات والدوائر والمراكز وبما يسهم 

في تجسيد مواقف المؤتمر السياسية والتنظيمية بالشكل المطلوب.
داعيًا إلى االبتعاد عن المناكفات وتوحيد الجبهة الداخلية والوقوف في وجه العدوان السعودي االمريكي الصهيوني وعمالئه 

ومرتزقته.. ودعا رئيس فرع محافظة البيضاء ، الى رفد جبهات القتال ودعم أبطال الجيش واللجان الشعبية.
وخالل االجتماع ألقى مدير عام مديرية العرش الشيخ ماهر علي الطيري رئيس الهيئة التنفيذية كلمة أكد فيها الوقوف والثبات 
ضد العدوان ومرتزقته وعمالئه، فيما القى عبدالوهاب محمد الشرعي نائب رئيس فرع المؤتمر بالمديرية كلمة جدد خاللها التأكيد 
على صمود أعضاء المؤتمر ووفائهم للمكتسبات الوطنية "الثورة والجمهورية والوحدة" وقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم 

القائد المؤسس المشير علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وطالب المجتمعون من أعضاء المؤتمر الشعبي العام بمديرية العرش الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر واألمين العام عارف 

الزوكا بضرورة إعادة تفعيل نشاط اتحاد الميثاق الى الساحة الوطنية .
وتخلل اللقاء مداخالت ونقاشات مستفيضة من قبل قياديي وكوادر المؤتمر المشاركين في االجتماع والذين تحدثوا حول مجاالت 
وجوانب العمل والمهام المطلوب تنفيذها خالل هذه المرحلة والدور المطلوب من جميع أعضاء ومنتسبي المؤتمر لالنطالق بمختلف 
األنشطة والمهام واألعمال التنظيمية التي ستشمل مختلف الجماعات والمراكز التنظيمية والهيئات والفروع والتكوينات الفرعية 

والجماهيرية على مستوى مديرية العرش.


