
وفي اللقاء ألقى االستاذ ياسر العواضي األمين المساعد للمؤتمر كلمة رحب في 
مستهلها بالحاضرين.. ناقال إليهم تحيات وتقدير الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام، ومشيدًا بالجهود التي يبذلها فرع 
المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة قيادات وكوادر وأعضاء وفي مقدمتهم لجان 

الحشد والتنظيم لمهرجان أغسطس.
وأكد العواضي إن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل هو المؤسسة الوطنية الرائدة 
ولن يستطيع أحد تجاوزه مهما كان، مشيرًا إلى التحديات والتجارب التي مر بها 
المؤتمر الشعبي العام منذ إنشائه م��رورًا بأزمة العام 2011م والتي خرج منها 

المؤتمر أقوى مما كان. 
ه إلى أن المؤتمر الشعبي العام قام بآخر عملية استقطاب في العام 2005م  ونوَّ
ووصل عدد المنتسبين للمؤتمر في ذلك الحين أكثر من خمسة ماليين عضو، وأن 
مرور 12 عامًا منذ إج��راء آخر عملية استقطاب هو سبب كافي لتحرك المؤتمر 
لتنشيط العضوية واستقطاب الشباب وتأطيرهم حزبيًا وفق توجهات وطنية 

ووسطية بدل تركهم فريسة للتنظيمات اإلرهابية والفكر المتطرف أو لتحالف 
العدوان الذي يقوم باستقطابهم للقتال في صفوفه كمرتزقة وهو ما يشكل تهديدًا 

وخطرًا على المجتمع.
وقال: المؤتمر الشعبي العام حزب وسطي معتدل ومبني على التنوع وليس ذو 
صبغة طائفية أو مذهبية أو فكرية واحدة فهو يؤمن بالتنوع وليس محصورا في 

جغرافية محددة فهو موجود في كل مديرية وقرية وحارة ومنزل.
وجدد العواضي التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام وتمسكه بوحدة الصف 
الوطني في مواجهة العدوان، وقال: حريصون على وحدة الصف وموقفنا من مواجهة 

العدوان ثابت ولن يتغير.
ات والضغوط  ونوه األمين المساعد إلى أن المؤتمر الشعبي العام رفض كل اإلغراء
ورفض أن يكون اليمن مجرد كنتونات تابعة لدول خارجية وقاومنا محاوالت االستعباد 
الخارجي، وأضاف: المؤتمر الشعبي العام الذي لم يهزه عدوان 18 دولة عصي على 

الكسر وجماهيره ستتدفق في ال� 24 من أغسطس كطوفان جارف.

وأكد األمين المساعد احترام المؤتمر الشعبي العام لحق التعبير السياسي السلمي 
كحق مكفول لكل مواطن يمني وفق الدستور. 

وحث العواضي قيادات وكوادر المؤتمر بالعاصمة صنعاء بذل المزيد من الجهود، 
وقال: رهاننا على العاصمة صنعاء وأنتم الصخرة الصلبة التي ستتصدى لكل المؤامرات 

وكلنا ثقة في قيادة المؤتمر بأنكم عند مستوى المسئولية الملقاة على كاهلكم.
بدوره ألقى رئيس لجنة النظام والتجهيز واالستقبال الشيخ جليدان محمود جليدان 
كلمة وجه من خاللها الشكر لقيادة وكوادر فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، 
مشيدًا بانضباط اللجان المنظمة من رؤساء الفرق واألعضاء وحماستهم المنقطعة 

النظير إلنجاح الفعالية.
وسخر جليدان من الشائعات التي تطلقها بعض األب��واق والتي تسعى لتثبيط 
المؤتمريين والنيل من معنوياتهم، وقال: لسنا من ينفق أموال الدولة في فعاليات 
تنظيمية ال في الماضي وال في الحاضر.. والمؤتمريون شرفاء وانقياء ومن يبحث عن 

المال ذهب للرياض والتحق بالعدوان. 

ووجه جليدان التحية للمقاتلين األبطال من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين 
من أبناء القبائل في جميع الجبهات، وقال: للمقاتلين في الجبهات كل اإلجالل إال أن 
مواجهة العدوان ال تقتصر على الجانب القتالي فقط، فالعمل السياسي والجماهيري 
هو أحد أوجه مواجهة العدوان، والمحتشدين في ميدان السبعين سيوجهون رسالة 
للعالم أجمع تؤكد صمودهم وصالبتهم في مواجهة العدوان وأنهم مع السالم 

المشرف ال االستسالم.
وكان المهندس جمال الخوالني رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة صنعاء قد وجه كلمة 
ترحيبيه أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام في الدوائر والمراكز والجماعات التنظيمية بالعاصمة، وقال: ستكون العاصمة 

صنعاء كلها ميدان السبعين.
بدوره قدم العميد يحيى زاهر شرحًا تفصيليًا حول الخطة المرورية المرافقة 
للمهرجان الجماهيري الحاشد والتي تضمن الحد من االختناقات المرورية وانسيابية 

الحركة باتجاه الميدان.

سنحان قدمت قوافل من الشهداء من أبناء المؤتمرواثقون من أنفسنا وال نعمل من تحت الطاولة
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا اللقاء التنظيمي الموسع الذي 
نظمه فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية سنحان 
وبني بهلول لمناقش��ة الترتيب للحشد والمشاركة في 
مهرج��ان الذك��رى ال�35 لتأس��يس المؤتمر الش��عبي 
العام وتعزي��ز الصمود بحضور الدكت��ور عبدالله ابو 
حوري��ة نائب رئيس الدائ��رة الفنية نائب مدير مكتب 
رئاس��ة الجمهورية ،ومحمد محمد بش��ير رئيس فرع 
المؤتم��ر الش��عبي الع��ام بمحافظ��ة صنع��اء ،وجبران 
غوب��ر عضو الهيئة التنفيذي��ة وكيل محافظة صنعاء 
،والعمي��د احم��د اس��ماعيل ابوحوري��ة عضو مجلس 
الن��واب عضو اللجن��ة الدائمة ،والعمي��د طارق محمد 
عبدالل��ه صالح ،وأعضاء قيادة ف��رع المؤتمر ،وأعضاء 
المجال��س المحلية ومش��ائخ واعيان وعق��ال مديرية 

سنحان وبني بهلول.
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالنشيد الوطني وظل الحاضرون يرددون خالله 
شعار )بالروح بالدم نفديك يا يمن( القى االمين العام للمؤتمر كلمة 
نقل في مستهلها تحيات الزعيم علي عبدالله صالح وقال : ال يسعني 
إال أن أنقل اليكم يا أبناء مديرية سنحان وبني بهلول ولكل مديريات 
طوق صنعاء تحيات الرمز المناضل ابن محافظة صنعاء الوفي المخلص 
ابن يمن الثاني والعشرين من مايو المناضل علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- هذا الرجل الذي أفنى 
حياته من أجل الوطن منذ صغره حتى اليوم وهو يقدم التضحيات تلو 
التضحيات ومعه المؤتمر الشعبي العام تنظيم الوسطية واالعتدال 

هذا التنظيم الذي خلق من رحم المجتمع اليمني.
وحيا الزوكا المشائخ والشخصيات وقيادات المؤتمر الشعبي العام في 
مديرية سنحان وبني بهلول وقال: أحييكم وأشكركم على هذا الجمع 
المثالي الجمع الذي ليس بغريب على هذه المديرية فقد عرفناها 
ومعها كل طوق صنعاء كل مديريات صنعاء الباسلة صنعاء االبية الحصن 
الحصين ألمانة العاصمة صنعاء بل وليمن الثاني والعشرين من مايو ، 
ونحن نلتقي معكم اليوم في لقائكم هذا التحضيري لإلعداد والتحشيد 
ات مماثلة في عدد  لمهرجان الرابع والعشرين من أغسطس، هناك لقاء

من مديريات طوق صنعاء.
وق��ال االمين العام: سيظل المؤتمر الشعبي العام وزعيمه علي 
عبدالله صالح أوفياء لهذا الوطن ولشعبهم مثلما عرفتموهم في كل 
مراحل الصراع المختلفة مؤكدين لكم أننا في المؤتمر الشعبي العام 
هذا التنظيم الرائد الذي ال يكذب أهله هذا التنظيم الذي دافع عن 
الوطن في كل المراحل الذي قدم التضحيات ال يمكن لنا في المؤتمر 
الشعبي العام أن تهزنا الدعايات وال الشائعات وال المغرضين المؤتمر 
الشعبي العام تنظيم بحجم الوطن ال تهزه الشائعات واثقين من انفسنا 

والواثق من نفسه ال يهتز.
وأضاف: نحن تنظيم شعب هذا المؤتمر الشعبي العام العمالق ما 
يميزنا في المؤتمر الشعبي العام نحن تنظيم واضح ال يوجد لدينا الدس 
وال العمل من تحت الطاولة نحن نشتغل بوضوح الشمس عملنا معلن 
للجميع ال توجد لدينا مؤامرات على أحد وصدورنا مفتوحة للجميع 
الحوار لغتنا الوطن هدفنا وغايتنا النهائية ال يوجد لنا في المؤتمر 
الشعبي العام إال وطن الثاني والعشرين من مايو دافعنا عنه وسنظل 
ندافع عنه قدمنا التضحيات وسنقدم التضحيات.. فيا جبل ما يهزك 

ريح.
وت��اب��ع ال��زوك��ا: وم��ا حضوركم هنا وح��ض��ور ك��ل مديريات الطوق 
ومديريات ومحافظات الوطن قاطبة إال دليل أنكم ستلبون نداء يوم 
الرابع والعشرين من أغسطس في ميدان السبعين، سنحضر يوم 
الرابع والعشرين من أغسطس في ميدان السبعين لن تهزنا طائرات 

األعداء وال غيرها.
وقال االمين العام: هذا المهرجان الحاشد الذي سيوصل رسائله للعالم 
أجمع أننا ضد هذا العدوان وضد الحصار على وطننا وأننا سنتصدى 
للعدوان بكل امكاناتنا بكل ما أوتينا من قوة.. المؤتمر الشعبي العام 
موجود في كل الجبهات.. المؤتمر الشعبي العام يناضل ويقاتل ويدافع 

عن الوطن، يكافح اإلرهاب يقف ضد آفة اإلرهاب في كل مكان.
وأشار الى ما قدمه ابناء المؤتمر من شهداء وقال: ونحن اليوم في 
مديرية سنحان كم شهداء من أبناء المؤتمر الشعبي العام في مديرية 
سنحان كم من أبناء المؤتمر الشعبي العام شهداء من محافظة صنعاء 
كم شهداء من كل محافظات الوطن آالف الشهداء من المؤتمر الشعبي 
العام.. فحريٌّ بكم أن ترفعوا رؤوسكم أيها المؤتمريون ال تهزكم 
الشائعات المؤتمر يقدم التضحيات وسيقدم التضحيات ارفعوا 
رؤوسكم عالية في السماء أنتم تقدمون التضحيات أنتم الحصن المنيع 

للوطن إلى جانب كل القوى الشريفة في هذا الوطن.
وقال االمين العام: وستكون رسائلنا من مهرجان السبعين سنقف ضد 
العدوان وسندعم الجبهات وسنقف ضد كل من يحاول المساس بأمن 

واستقرار وطن الثاني والعشرين من مايو.
واختتم الزوكا كلمته بالتأكيد على ان قيادة المؤتمر ستظل وفية 
للمؤتمريين وق��ال: أحييكم تحية االبطال أحييكم على مواقفكم 
المشرفة أحييكم على تالحمكم أحييكم على تلبيتكم النداء للوطن 
وللمؤتمر الشعبي العام، ثقوا أن قيادتكم إلى جانبكم وأننا لحمة واحدة 

صف واحد لن تهزه العواصف. 
وكان رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء محمد محمد بشير القى 

كلمة عبر فيها عن الشكر ألبناء ومؤتمريي سنحان وبني 
بهلول على هذا الحشد الذي يؤكد ان قبائل سنحان وبني بهلول دائمًا 

في مقدمة الصفوف لقبائل طوق صنعاء.
وقال بشير: ندعوكم للحشد والمشاركة وان تكونوا في مقدمة القوافل 
التي ستصل الى ميدان السبعين يوم 24 اغسطس كما تعودنا منكم 
دائمًا انكم تأتون كالسيل الجرار وتؤكدون ان هذه هي منطقة على 

عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام.
واضاف: ان مهرجان 24 اغسطس هو دعوة للسالم والحوار وليس 
لالستسالم ،وحشد من اجل الوطن ومن اجل الدفاع عن االرض والعرض 
ومن اجل اليمن وتلبية لنداء رمز اليمن المناضل الوحدوي الرمز الزعيم 

علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الذي يدعو الى رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية.

وأك��د بشير ان سنحان وبني بهلول قدمت الشهداء في مواجهة 
العدوان في مختلف الجبهات الى جانب الجيش ال��ذي كان للمؤتمر 

الشعبي العام شرف االسهام في بنائه.
وقال: باسمكم نحمل االمين العام للمؤتمر نقل تحياتنا من هذا الحشد 
الى الزعيم علي عبدالله صالح وتأكيدنا اننا سنظل صفا واحدًا في كل 

صنعاء لتوحيد الجبهة الداخلية والدفاع عن االرض والعرض.
واستعرضت كلمة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية سنحان وبني 
بهلول التي القاها احمد حمود عبيلة ما تم تنفيذه من خطة النشاط 

التنظيمي لفرع المؤتمر بشكل عام واالستعدادات الجارية والتجهيز 
للحشد الكبير لالحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر.

وأكد عبيلة ان هناك حماسًا وتفاعاًل منقطع النظير على مستوى 
جميع المراكز والقرى ومن قبل كافة شرائح المديرية رجااًل ونساء 

وشبابًا للمشاركة في مهرجان 24 اغسطس.
وقال القيادي المؤتمري: نؤكد لقيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
ان مديرية سنحان وبني بهلول كانت ومازالت في مقدمة الصفوف 
المدافعة عن الوطن ويشهد بذلك رصيدها البطولي والنضالي في كل 
المنعطفات التاريخية والمحن التي تعرض لها الوطن، وهاهي اليوم 
قد قدمت اعز واغلى ما عندها من فلذات اكبادها قوافل من الشهداء 
دفاعًا عن حياض الوطن ،وسيظل ابناء المديرية على العهد اوفياء 
للوطن وللزعيم علي عبدالله صالح وللمؤتمر الشعبي العام تنظيم 

الوسطية واالعتدال.
وقال عبيلة: باسم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في مديرية 
سنحان وبني بهلول ندين ونستنكر محاولة اغتيال القيادي المؤتمري 
بسام علي حسن الشاطر عضو مجلس النواب ونؤكد ان مثل هذه 
الجرائم لن ترهب أي مؤتمري على اداء دوره في خدمة الوطن والمؤتمر 

واستكمال االستعدادات لمهرجان السبعين الحاشد.
من جانبه القى الشيخ علي بن علي الكول كلمة مشائخ وعقال واعيان 
مديرية سنحان وبني بهلول اكد فيها ان االحتفال بالذكرى الخامسة 
والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس هو احتفاء 
بتأسيس حزب الوسطية والتسامح والسالم والتنمية والخير والعطاء 
وحزب الرخاء والتطور وحزب كل االح��رار والثوار والعلماء واألدب��اء 

والفالحين والكادحين والرجل والمرأة.
وق��ال الكول :ندعوكم وندعو كل ابناء اليمن للحشد الجماهيري 
للمهرجان المالييني يوم 24 اغسطس بميدان السبعين فال بديل لنا 
عن الثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة وال خيار لنا غير حفظ 
وحماية يمن االيمان والحكمة ورسالة للعالم لمواجهة العدوان الغاشم.
وأضاف: تقع على عاتقنا مسؤولية اعالن مواقفنا االساسية وتأكيد 
هويتنا الوطنية في هذه المديرية التي لم يكن ابناؤها في يوم من االيام 
مع دعاة الضاللة والشتات او دعاة الردة والفتن وعلينا ازاء ذلك التصدي 
بكل حزم للشائعات واألكاذيب ولمروجيها ذوي النفوس المريضة 
الحاقدة على هذا الوطن وبأننا دائمًا في خط الدفاع االول عن الوطن 
ومكاسبه ومنجزاته ولم نكن يومًا معاول هدم او تخريب بل سيوف 

حق وسواعد بناء وتنمية.
واختتم الكول كلمته بالقول : ان المؤتمر الشعبي العام يتكلم 
باألرقام ال باألوهام وبالعمل ال بالشعارات وبالحقيقة ال بالمكايدة ،وان 
ابناء سنحان وبني بهلول يعاهدون الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الوفاء بالوفاء من اجل 
الوطن وهم في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن وفي كل جبهات 
القتال وفي مواقع الشرف والبطولة وضد العدوان الغاشم الذي تقوده 
السعودية ومن واالها من المرتزقة، وقد قدمنا قوافل من الشهداء 

،وسنظل في خندق واحد مع الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان.
وألقيت في اللقاء قصيدة شعرية القاها عبدالله محمد مانع نالت 

استحسان الحاضرين .

تقارير العدد:  
)1871(

21/ أغسطس / 2017م  
28/ ذو القعدة / 1438هـ

7االثنين: 

الميثاق الوطني

شعور أبناء اليمن منذ آالف السنين بأنهم ينتمون الى شعب واحد له كيانه وكرامته وسيادته 
على أرضه كان من أهم عوامل الوحدة اليمنية، وكان يلهب الحماس ضد أي عدوان خارجي

الزوكا: سنحضر مهرجان السبعين ولن تهزنا طائرات األعداء وال غيرها
خالل ترؤسه لقاًء تنظيميًا لمؤتمريي سنحان وبني بهلول

العواضي: لن يستطيع أحد تجاوز المؤتمر مهما كان 
رأس األمين العام المس��اعد للمؤتمر الش��عبي العام االس��تاذ ياسر العواضي لقاًء تنظيميًا موسعًا لقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء بالدوائر والمراكز ولجان التنظيم والحشد للمهرجان  

الجماهيري الحاش��د المزمع عقده في ال� 24 من أغس��طس الجاري احتفاء بالذكرى ال� 35 لتأس��يس المؤتمر الش��عبي العام، بحضور اللواء جالل الرويش��ان- نائب رئيس الوزراء لش��ئون الدفاع واألمن، والشيخ 
جليدان محمود جليدان- عضو اللجنة العامة.. رئيس لجنة الحشد والتنظيم، والشيخ ناجي جمعان- عضو اللجنة العامة، واألستاذ جمال الخوالني- عضو اللجنة العامة.. رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة.

بسم الله الرحمن الرحيم
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وقف مشائخ وعقال وأعيان وكافة أبناء سنحان وبني بهلول أمام المستجدات التي يمر بها الوطن 
واستمرار العدوان البربري الغاشم والحصار الجائر من قبل تحالف الشر الذي تقوده السعودية باإلضافة إلى 
االستعدادات الجارية إلحياء الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ال�24 من أغسطس 1982م 
بقيادة المؤسس وباني نهضة اليمن وموحدها فخامة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- ،حزب الوسطية واالعتدال ونبذ التطرف واإلرهاب الحزب الرائد الذي حقق 
المنجزات العظيمة والعمالقة على مدى 33 عامًا وفي مقدمتها منجز إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 

22 من مايو 1990م.
وفي هذا اإلطار يأتي هذا اللقاء التنظيمي الموسع ألبناء سنحان وبني بهلول لمناقشة ترتيبات الحشد 
والمشاركة للمهرجان المالييني في ال�24 من أغسطس في العاصمة صنعاء حيث أكد المشاركون على التالي:

1. يحيي ابناء سنحان وبني بهلول كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم أبطال الجيش واللجان 
الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل الذين يقدمون أروع صور التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن.

2. يؤكد المشاركون على العمل الجاد والمتواصل لحشد كافة أبناء المديرية للمشاركة في المهرجان 
الكبير في ال�24 من أغسطس في ميدان السبعين.

3. يؤكد أبناء سنحان وبني بهلول على استمرار دعمهم للجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء 
القبائل بالرجال والمال دفاعًا عن حياض الوطن ضد المعتدين والغزاة ومرتزقتهم، وهذا ليس بجديد 
 
ً
على أبناء مديرية سنحان وبني بهلول التي عرفها شعبنا اليمني في مختلف مراحل النضال الوطني سباقة
وفي الصدارة وهي التي قدمت القوافل من الشهداء في سبيل الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 

أكتوبر وفي سبيل الدفاع عن الوحدة ومواجهة العدوان ويشهد التاريخ أنها من أنجبت القادة العظماء 
في كل المراحل.

4. يجدد أبناء سنحان وبني بهلول الوالء المطلق لله ثم للوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام 
وقائده ومؤسسه ابن اليمن البار المشير علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام- وسنظل على هذا العهد ما حيينا جياًل بعد جيل.
5. يؤكد أبناء سنحان وبني بهلول على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان ورفضنا 
الكامل ألي محاوالت يائسة لشق الصف الوطني وخلخلة الجبهة الداخلية بما يخدم أهداف العدوان ولن ننجر 
ألي مهاترات يفتعلها البعض من مرضى النفوس ومن يدعون زورًا وبهتانًا أنهم كل المجتمع، فهاهم 
أبناء سنحان وبني بهلول بهذا الجمع الحاشد على قلب رجل واحد وبصوت واحد مع الوطن ووحدته وأمنه 
وسيادته واستقالله ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا على مستوى المديرية ومحافظة 
 وعلى مستوى الوطن بشكل عام، كما نؤكد أن من يصدرون البيانات ومن ينتحلون صفة 

ً
صنعاء خاصة

مشائخ وعقال وأعيان سنحان وبني بهلول ال صفة لهم وال يمثلون أبناء المديرية ال من قريب وال من بعيد.
ختامًا:

 بالثورة والجمهورية والوحدة 
ً
يؤكد أبناء سنحان وبني بهلول أنهم سيظلون أوفياء للوطن وثوابته ممثلة

والديمقراطية كما عهدهم شعبنا اليمني ولن يتوانوا عن مواصلة النضال ،مترحمين على أرواح شهداء 
الوطن، سائلين الله سبحانه الشفاء للجرحى .

النصر لليمن.
السبعين يجمعنا مع كل شرفاء الوطن في ال�24 من أغسطس

والله الموفق
صادر عن أبناء سنحان وبني بهلول .. الجمعة 18 أغسطس 2017م

في بيان صادر عنهم:

أبناء سنحان وبني بهلول يؤكدون استعدادهم الكامل للمشاركة في مهرجان السبعين

المؤتمر موجود في مختلف الجبهات يواجه العدوان ويكافح اإلرهاب

بشير: أبناء سنحان سيتدفقون 
كالسيل الجرار إلى السبعين

عبيلة: هناك حماس وتفاعل 
منقطع النظير من كافة شرائح 
المجتمع في المديرية للمشاركة

الكول: سنتصدى بحزم 
للشائعات واألكاذيب ومن يرّوج 
لها ونعاهد الزعيم الوفاء بالوفاء

حيا أبناء مديرية س��نحان وبني بهلول كافة أبناء ش��عبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم أبطال الجيش واللجان الش��عبية والمتطوعون من أبناء القبائل الذين 
يقدمون أروع صور التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن.

وجددوا -في بيان صادر عن مشائخ وعقال وأعيان وأبناء مديرية سنحان وبني بهلول تاله عبدالملك السياني في نهاية اللقاء التنظيمي الموسع لفرع المؤتمر 
بمديرية سنحان وبني بهلول للترتيب والحشد لمهرجان 24 اغسطس- الوالء المطلق لله ثم للوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وقائده ومؤسسه 

ابن اليمن البار المشير علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وسنظل على هذا العهد ما حيينا جياًل بعد جيل.
»الميثاق« تنشر نص البيان :

بيان صادر عن مشائخ وعقال وأعيان وأبناء مديرية سنحان وبني بهلول

نثق بأن المؤتمريين عند مستوى المسئوليةجماهير المؤتمر ستتدفق إلى السبعين كطوفان جارف
الخوالني: صنعاء ستكون كلها ميدان السبعينجليدان: ليس المؤتمر َمْن ينفق أموال الدولة في فعاليات تنظيمية

ترأس اجتماعًا موسعًا لقيادة فروع المؤتمر بالعاصمة ولجان الحشد


