
ترأس الشيخ يحيى علي موسى -القائم بأعمال 
رئيس ف��رع المؤتمر بمحافظة حجة االجتماع 
التنظيمي الموسع لقيادة فرع المؤتمر وقيادة 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة والذي كرس 
لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية 
وأهمها التجهيز واإلعداد والحشد للمشاركة في 
االحتفال الجماهيري الكبير في ميدان السبعين 
لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام حيث أكد الشيخ يحيى موسى أن محافظة 
حجة كانت وم��ا زال��ت وستظل سباقة في الحشد 

لهذه المناسبات الوطنية والتنظيمية، واننا في قيادة المؤتمر 
بالمحافظة سنظل في حالة اجتماع متواصل لنظهر بصورة 

مشرفة في هذه المناسبة المشرفة لكل يمني حر 
وشريف وحث على اإلعداد والتجهيز وتشكيل 
اللجان المختصة والتواصل بفروع المديريات لنكن 
جميعًا على مستوى المحافظة والمديريات مثل 
خلية النحل من اليوم حتى يوم 24اغسطس.. 
ونعد بأننا سنكون المحافظة األولى في الحشد على 

مستوي الجمهورية.
حضر االج��ت��م��اع االس��ت��اذ إسماعيل المهيم 
وكيل المحافظة نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر بالمحافظة والشيخ محمد عبدالكريم أبو 
راس وكيل المحافظة وقيادة المؤتمر وقيادة وأعضاء الهيئة 

التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة.

تنظيمية العدد:  
)1867(

 24 / يوليو / 2017م  
30 / شوال / 1438هـ

7االثنين: 

فرسان المؤتمر يواصلون االستعدادات لمهرجان 24 أغسطس
تش��هد فروع المؤتمر الش��عبي العام على مس��توى الجمهورية حالة من التفاعل والتحضيرات التحش��يدية الواسعة  

المنصبة لإلعداد والتحضير للمش��اركة الفاعلة في احتفاالت الذكرى الخامس��ة والثالثين لتأس��يس المؤتمر الشعبي 
العام في الرابع والعشرين من اغسطس 1982م والتي يراهن اعضاء وكوادر المؤتمر في هذه المحافظة المؤتمرية الخالصة 

على انجاح فعالياتها وتصدر صفوف المشاركة في احتفاالتها البهيجة.

أبو علي: المحويت ستتصدر صفوف المشاركة 
في ذكرى تأسيس المؤتمر

الجدري: مؤتمر بني الحارث يتأهب لمشاركة 
متميزة في 24 أغسطس

التقت »الميثاق« الشيخ محمد محمد ابو علي 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة بالمحويت عضو 
اللجنة الدائمة وسألته عن االهمية التنظيمية 
وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تكتسبها اح��ت��ف��االت ذك��رى 
تأسيس المؤتمر لهذا العام وطبيعة التجهيزات 
والترتيبات الجارية في فرع المؤتمر بمحافظة 
المحويت وف��روع��ه بالمديريات للمشاركة في 
احياء هذه المناسبة المهمة حيث اكد ان االحتفال 
بذكرى تأسيس المؤتمر لهذا العام ستتميز 
بحضور وت��ف��اع��ل جماهيري م��ؤت��م��ري مهيب 
وغير مسبوق بكون اعضاء المؤتمر الشعبي العام 

يراهنون على تمييز احتفاالت هذه الذكرى العظيمة واحيائها 
بمستوى يليق بمكانة المؤتمر الوطنية من خالل المهرجان 
الجماهيري الذي سيقام بهذه المناسبة في 24 اغسطس المقبل 
في ميدان السبعين بصنعاء وبكثير من الفعاليات الجماهيرية 
واالحتفاالت البهيجة التي ستصاحب احتفاالت هذه الذكرى على 

مستوى العاصمة ومختلف المحافظات.
مبينًا ان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت ومن منطلق 
إدراكه أهمية هذه.. المناسبة يعمل حاليًا على التحشيد المبكر 
لكوادره وانصاره للمشاركة في مهرجان ميدان السبعين ومختلف 
الفعاليات االحتفالية الجماهيرية المصاحبة التي سيتوالى تنفيذها 
وفقًا للبرنامج االحتفالي الذي ستحدده القيادة العليا للتنظيم 
حيث يبذل جميع قياديي المؤتمر بالمحافظة وفروع المديريات 
جهودًا حثيثة للدفع من اجل التهيئة والتحشيد المبكر النجاح 

فعاليات هذه الذكرى التاريخية المهمة.

م��ؤك��دًا ان ج��م��ي��ع ال��م��ؤت��م��ري��ي��ن بمحافظة 
المحويت يدركون جيدا مدى االهمية التنظيمية 
والتاريخية لهذه المناسبة واهمية ان يكون 
المهرجان الذي سيقام بالمناسبة استثنائيًا في 
عملية الترتيب واإلع��داد والتحشيد والتنظيم 
ك��ون ن��ج��اح ه��ذا ال��م��ه��رج��ان سيعكس مواقف 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وح��رص��ة على الثوابت 
الوطنية وف��ي مقدمتها ال��ث��ورة والجمهورية 
وال��وح��دة والديمقراطية وم��واج��ه��ة ال��ع��دوان 

والحصار واالحتالل واإلرهاب.
ولفت اب��و علي ال��ى اهمية تفاعل جميع اعضاء 
وكوادر وانصار المؤتمر وجميع اليمنيين الحريصين على الوطن 
وعلى ال��ث��ورة والجمهورية وال��وح��دة والديمقراطية ورف��ض 
العدوان الخارجي والحصار الجائر وان يعمل الجميع على المشاركة 
والتحشيد في انجاح هذا االحتفال لتأكيد مواقف جميع ابناء الشعب 
اليمني على االستمرار في الصمود والثبات وتماسك الجبهة 
الداخلية والوفاء لدماء الشهداء وتضحيات االبطال الذين يقدمون 

ارواحهم دفاعًا عن الوطن ووحدته وسيادته واستقالله.
واختتم الشيخ ابو علي حديثه بدعوة اعضاء وانصار المؤتمر 
بمحافظة المحويت الى الحفاظ على مكانة التميز والتفاعل 
الوطني والتنظيمي المعهود منهم في كل المواقف والمناسبات 
من خالل تصدر صفوف المشاركة في المهرجان الجماهيري 
بميدان السبعين بصنعاء في ال�24 من اغسطس المقبل وكافة 
االحتفاالت المصاحبة له لما لها من اهمية وطنية وتنظيمية 

كبيرة.

اك����د ال��ش��ي��خ ن��اج��ي ج��م��ع��ان 
ال��ج��دري عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر ورئيس فرع المؤتمر 
بمديرية بني ال��ح��ارث  ان ابناء 
المديرية سيكونون في صدارة 
الصفوف المشاركة في الحدث 
الوطني االبرز المتمثل باالحتفاء 
بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ي��وم ال����24 من 
الشهر القادم تنفيذًا لتوجيهات 
ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه صالح 

رئيس المؤتمر.
»الميثاق«:  وقال الشيخ الجدري في تصريح ل�
ان مؤتمر بني الحارث يجري حاليا استعداداته 
وتحضيراته على كافة المستويات للمساهمة 
في انجاح المهرجان الجماهيري الكبير الذي 
سيقام في العاصمة بميدان السبعين وكذا 
ل��ت��ي ستقام على مستوى بني  للفعاليات ا

الحارث.
واش��ار ال��ى ان ق��ي��ادات المؤتمر بالمديرية 
اكدت خالل االجتماعات التي عقدت مؤخرًا 
على ان الفعاليات االحتفائية بذكرى التأسيس 
لهذا العام تكتسب اهمية بالغة كونها تأتي 
في ظل استمرار العدوان والحصار اآلثم على 

بالدنا للعام الثالث.
وقال : صحيح ان تحالف العدوان يستهدف 
بمختلف االس��ل��ح��ة وال��وس��ائ��ل اب��ن��اء ال��وط��ن 

وال��م��ق��درات الوطنية بشكل 
ع��ام اال ان��ه يستهدف بوجه 
خاص قيادات واعضاء المؤتمر 
في كل مديريات ومحافظات 
ال��ج��م��ه��وري��ة، ب��اع��ت��ب��ار ان 
ال��م��ؤت��م��ري��ي��ن ي���ق���ف���ون ف��ي 
مقدمة المتصدين للعدوان 
وال���م���داف���ع���ي���ن ع����ن ك���رام���ة 
واس���ت���ق���الل ووح�����دة االرض 

اليمنية.
واضاف : ومن هنا فإن التفاعل 
الكبير مع هذه المناسبة الوطنية يعد فرصة 
مثالية لكي نوصل رسالتنا للعالم بأن المؤتمر 
ومعه القوى الوطنية الشريفة والمخلصة وكل 
ابناء الشعب سيظلون على مبدئهم الثابت 
وال��راس��خ رس��وخ الجبال يرفضون التفريط 
بوطنهم و يمدون اياديهم للسالم، وليس 
االستسالم والخضوع الرادة الغزاة والمرتزقة.

ن الشيخ ناجي جمعان الجدري ان المؤتمر  وبيَّ
وبفضل حنكة ودهاء مؤسسه وقائده التاريخي 
الزعيم علي عبدالله صالح نجح على الدوام في 
تخييب مساعي وتوقعات الحاقدين واالعداء 
سواء في الداخل او الخارج،ًا فهو اليوم اكثر قوة 
وصالبة واكثر قدرة على مواجهة التحديات 
والوقوف صفًا واحدًا امام كل من تسول له نفسه 
المساس بمصلحة الوطن ووحدته ومقدراته 

وسلمه االجتماعي.

بخاش: فرسان المؤتمر في 
صعدة سيتصدرون المشهد

أك���د ال��ش��ي��خ/ احمد 
ح��س��ن ب��خ��اش رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة صعدة 
عضو اللجنة الدائمة 
تمسك اعضاء المؤتمر 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة 
بالمؤتمر الشعبي العام 
تحت ق��ي��ادة الزعيم 
ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه صالح 
-رئ��ي��س الجمهورية 

االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- باعتباره التنظيم 
الوطني الذي قاد اعظم التحوالت في الوطن وجسد نهج 

الوسطية واالعتدال والشراكة الوطنية بأروع صورها .
وقال الشيخ احمد بخاش في تصريح ل�"الميثاق": إن 
المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوطني الرائد الذي جاء 
من اوساط الشعب وهو صاحب المنجزات الوطنية الكبيرة 
على كل المستويات والتي تحققت بقيادة الزعيم علي 

عبدالله صالح.
واكد القيادي المؤتمري بخاش أن فرسان المؤتمر في 
محافظة صعدة قيادة واعضاء يستعدون على مختلف 
المستويات لتكون مشاركتهم فاعلة ومتميزة وتتصدر 
بقية المشاركين في المهرجان الذي سيقام يوم 24 
اغسطس المقبل بمناسبة ال��ذك��رى ال����35 لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام .

 استطالع/يحيى نوري- نجيب شجاع الدين

عبدالرزاق: ذمار ستسجل أروع صور التفاعلمؤتمر حجة يناقش استعدادات المشاركة في ذكرى التأسيس
من جانبه قال األستاذ حسن عبدالرزاق عضو اللجنة 
الدائمة رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذم��ار: إن هناك 
تدافعًا غير مسبوق تشهده عملية التهيئة والتحشيد 
للمشاركة في الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام واق��رار الميثاق الوطني وذل��ك استجابة من قبل 
الجماهير الغفيرة من اعضاء المؤتمر وانصاره واعضاء 
التحالف الوطني، وذلك ليس بالغريب على أبناء محافظة 
ذمار الذين دائمًا ما يسجلون اروع صور التفاعل مع كل 

المناسبات ودعوات قيادة المؤتمر
وأض���اف: يحرصون على الحضور للمشاركة في هذه 

المناسبة او غيرها من وقت مبكر وتجدهم قبل اقامتها بيوم 
او يومين ينصبون الخيام استعدادًا لمشاركة نوعية تذهل كل 
من يتابع تفاعالتهم.. وأشار الى أنه بالرغم من الضروف الصعبة 

لدى الكثير اال اننا ومن خالل عملية االتصال 
وال��ت��واص��ل م��ع مختلف ف����روع المؤتمر 
بالمديريات نالحظ بجالء تفاعل الشباب 
مع دعوة قيادة المؤتمر العليا وعلى رأسها 
الزعيم والقائد المؤسس علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر- 
وهو تفاعل يضاف اليه مكونات ابداعية مثل 
الشعراء والكتاب والفنانين والمثقفين وكذا 
مختلف القطاعات التنظيمية والسياسية..

واختتم عبدالرزاق حديثه قائاًل: الكل دون 
استثناء يشارك بدور قوي في عملية التهيئة والتحشيد، والى اللقاء 
في ال�24من اغسطس القادم بميدان السبعين لالختفاء التاريخي 

بيوم التأسيس االغر.

هديش: أبناء الحديدة جاهزون لمهرجان ذكرى التأسيس
ويؤكد الدكتور عبده هديش -رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة عضو اللجنة 
الدائمة- أن فرع المؤتمر يقوم على ضوء توجيهات رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
الحاج عبدالجليل ثابت بخطة تستهدف حشد اعضاء المؤتمر الشعبي العام بمختلف 
تكويناته على مستوى فروعه بالدوائر والمديريات للقطاعين الرجالي والنسائي 
بعدة وسائل منها االلكتروني مثل جماعات التواصل االجتماعية التي تربط قيادات 
اعضاء المؤتمر ببعضها البعض وتناقش دالالت اليوم التاريخي لتأسيس المؤتمر 

الشعبي العام واقرار الميثاق الوطني في 24 اغسطس 1982م.

وأض��اف: أيضًا عبر الندوات الفكرية والتوعوية التي ينظمها فرع المؤتمر 
بمحافظة الحديدة بالمشاركة لفرع المؤتمر بالجامعة واالستفادة من كادرها 
التدريسي في استعراض االبعاد السياسية والوطنية واالقتصادية في بناء االنسان 
ومراحل التطوير التي تحققت للشعب منذ تولي الزعيم علي عبدالله صالح قيادة 

البالد في 17 يوليو 1979م.
وقال الدكتور هديش: سيتم بهذة المناسبة تشكيل لجان على مستوى فروع 
المحافظة والجامعة وقيادات الدوائر والمديريات والكليات للقطاعات الرجالي 

والنسائي والشبابي وحثهم على دع��وة اعضاء المؤتمر على مستوى المراكز 
والجماعات الى أهمية المشاركة في ذكرى تأسيس حزبنا الرائد الموتمر الشعبي 

العام.
والريب ان الحديدة والتي يمثل اعضاء المؤتمر السواد االعظم من ابنائها سوف 
يكون لها حضور مدٍو في المهرجان االكبر الذي سيقام بالعاصمة صنعاء في ال�24 

من اغسطس القادم.
كما نؤكد ان اعمال التهيئة تتواصل وسط تفاعل وزخم كبير.


