
متابعات العدد:  
)1871(

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

8االثنين: 

االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»تجسيد للتالحم المصيري بين كل 
القوى المناهضة للعدوان«

فرسان المؤتمر في أقوى منافســـــــــــة إلحياء مليونيـــة التــأسيــس
بدأت طالئع الحشود المليونية لفرسان المؤتمر من مختلف قرى ومديريات ومحافظات الجمهورية تتوافد للمشاركة في مهرجان 24 أغسطس الذي سيقام صباح الخميس في ميدان  

السبعين احتفاًء بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر.
 وحققت التحضيرات للمهرجان نجاحات كبيرة أثارت هلع أعداء الوطن في الداخل والخارج خاصة وقد استطاع فرسان المؤتمر أن يبهروا العالم بذلك الحراك الشجاع والفعاليات التي أقيمت 

تحت قصف العدوان ومؤامرات المفسدين.
»الميثــاق« ترصد بعضًا من االســتعداد العظيــم لماليين المؤتمريين الذين بدأت طالئعهم األولــى يتوافدون الى العاصمة صنعاء تلبية لدعوة الزعيم المؤســس علي عبدالله صالح -رئيس 

الجمهورية رئيس الموتمر الشعبي العام.. فإلى أبرز تلك االستعدادات:

☐ تعز: محمد عبدة سفيان
☐ صنعاء: بليغ الحطابي 

☐ إب: بندر العنسي
☐ذمار: حسي الخلقي/ ياسين عبدالرزاق 

☐ الحديدة: محمد شنيني

☐ المحويت: سعد الحفاشي / حمير بطاح 
☐ البيضاء: محمد المشخر

☐ ريمة: محمد الواحدي
☐ عمران: محمد الموهبي 

☐ حجة: صادق شلي

متابعة

المحويت: حشود تليق بمكانة المؤتمر وقائده الحكيم

ات التنظيمة والجماهيرية لقيادات واعضاء المؤتمر الشعبي  تواصلت -الثالثاء- اللقاء
العام بمحافظة المحويت بقيادة واعضاء وانصار المؤتمر واعضاء اللجنة الدائمة ومشائخ 
ووجهاء وشخصيات اجتماعية وم��دراء المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية وقياداة 
المراكز والجماعات التنظيمية ومنتسبي القطاع التربوي والمنظمات الجماهيرية وقيادات 
السلطة المحلية واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكرس االجتماع لمناقشة التجهيز 
الانطالق الحشود المؤتمرية الى العاصمة صنعاء للمشاركة في المهرجان الجماهيري 
المؤتمري الحاشد الذي سيقام يوم الخميس 24أغسطس بمناسبة الذكرى ال35 لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام. 
وفي االجتماع الذي حضرة وزير االوقاف واالرشاد القاضي /شرف القليصي وعضو مجلس 
النواب عضو االمانة العامة الشيخ / احمد محسن النويرة ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
الشيخ محمد محمد ابو علي وامين عام المحافظة الدكتور على احمد الزيكم ووكيل 
المحافظة الشيخ حمود شمالن-نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة بداء االفتتاح بايات من 
القران الكريم وبالسالم الجمهوري مرددين الحاضرين بهتافات بالروح بالدم نفديك يايمن. 
 نقل في مستهلها 

ُ
وقد القى وزير االوقاف واالرشاد القاضي شرف علي القليصي كلمة

تحيات وتهاني القيادة العلياء للمؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم المناضل علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر واالمين العام االستاذ عارف الزوكاء الى ابناء محافظة المحويت عامة 
واعضاء وكوادر المؤتمر بهذا النجاحات التنظيمية والجماهيرية الكبيرة التي جسدها اعضاء 
وكوادر المؤتمر بالمحافظة في احتشادهم الهائل خالل التحضير والتجهيز الحتفال بيوم 
24 أغسطس والتي رسموا من خاللها صورة نادرة المالمح والتميز من التفاعل والتحشيد 

الحتفال بهذة المناسبة العظيمة على تنظيمنا الرائد. 
مؤكدا" على أهمية مضاعفة الجهود ورفع وتيرة اإلنجاز بهمة عالية واستشعار الجميع 

للمهام المناطة بمهم وااللتزام باالنجاز في المواعيد المحددة دون تأخير. 
كما دعاء الجميع الى الحشد والتفاعل الكبير من قيادات وكوادر وانصار وجماهير المؤتمر 
الشعبي العام مع هذا الحدث التاريخي والذي سيكون هذة الحشود المؤتمرية تليق مكانة 

المؤتمر الشعبي العام والزعيم القائد/ علي عبدالله صالح في االحتفال بهذة المناسبة 
يعكس والئنا لوطننا وتنظيمنا الذي لة الفضل الكبير في تحقيق الوحدة والمشاريع العمالقة
كما القي الشيخ /احمد النويرة -عضو االمانة العامة -عضو مجلس النواب كلمة اكد على 
اهمية حشد اعضاء المؤتمر للحضور لالحتفال بيوم 24 اغسطس وهي رسالة الصمود 
والثبات المؤتمرية في مواجهة العدوان والتي اكدت عليها قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 

علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام. 
نحتفل بهذة المناسبة ونبتهج بحجم اإلنجازات الوطنية والتحوالت التاريخية العظيمة 
التي تحققت لوطننا وشعبنا اليمني على مختلف الصعد وشتى المجاالت وفي مقدمتها 
منجز إعادة الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م في ظل المؤتمر الشعبي العام بقيادة 
القائد المؤسس الزعيم / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية األسبق - رئيس المؤتمر 

الشعبي العام. 
وأكد النويرة أن المؤتمر الشعبي العام يحتل مكانة كبيرة في قلوب الغالبية الساحقة 
من أبناء الشعب اليمني كونة أنبثق من بين صفوف الشعب ويحمل فكرًاوطنيًا والمثمثل 

بالميثاق الوطني وكونة حزب الوسطية واإلعتدال والسالم. 
كما القى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ/محمد محمد ابو علي كلمة رحب فيها 

بالحضور وبقيادة المؤتمر بالمحافظة 
مشيدا" بالتفاعل التنظيمي المميز العضاء ومنتسبو الموتمر بالمحافظة والمديريات على 
هذا الحماس الملموس من قبل وجهاء ومشائخ وشباب ومواطنين هذة المحافظة والذين 
احتشدوا باالالف بهذا المستوى المهيب ليوكدو استعدادهم وجهوزيتهم للتدفق على 
ميدان السبعين يوم 23 من اغسطس للمبيت وحضور حفل ومهرجان تاسيس المؤتمر 

الشعبي العام. 
مشيدًا بالروح الوطنية والتنظيمية لعالية التي يتمتع بها قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة المحويت وتفاعلهم الدائم مع مختلف الفعاليات الوطنية والتنظيمية 
وحرصهم على المشاركة الفاعلة في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي سيقام في ميدان 

السبعين بالعاصمة صنعاء
كما القيت كلمة السلطة المحلية القاها امين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور /
علي احمد الزيكم اشاد بقيادة ابناء المحافظة الذي هم السباقوا في تلبية الواجب الوطني 
والتنظيمي في كل المناسبات الوطنية وعلى الجميع شد الرحال وارسال رسالة سالم الى 

دول العدوان وتجار الحروب. 
ودعا الزيكم الجميع بالقيام بواجبات العمل المنوطة بهم خالل هذة المرحلة الهامة 
وفقا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح وامينها العام االستاذ عارف الزوكا الى تعزيز 
غرس المحبة والتاخي والسالم التي من خاللها يستطبع اليمنيين الصمود في نضالهم 
ومقارعتهم للعدوان الغاشم وتحقيق غاية الوفاقوااللتحام الشعبي التي يمكن ان تخرج 

البالد من محنتها الراهنة. 
الي ذلك القي الدكتور /احمد رزق الصرمي كلمة العلماء حيث قال ان هذا الحشد والجمع 
لدليل على صدق وطنيتكم وتمسككم بتنضيمكم الرائد الموتمر الشعبي العام والذي 
بكم يزداد عزة وتفوق وصمود واستبسال بكونكم يا أعضاء الموتمر الصخرة الصلبة التي 
تحطمت على مدامكها كل الموامرات واالعمال العدوانية واالنشطة التديرية القادمة من 
الخارج او المبتكرة من الداخل وهذا ماجعل من الموتمر الرقم االهم والصعب الذي يحسب 
حسابة على كل المستويات فانتم راس مال هذا التنظيم ومصدر عزتة وتفوقة وانتم 

مرتكز االعتماد لقيادتة الوطنية والتاريخيه.
حضر االجتماع مدير امن المحافظة العميد علي الغني وقائد االمن المركزي عبدالله 
النويرة والشيخ علي النزيلي عضو المجلس المحلي يالمحافظة ورئيس دائرة الفكر والثقافة 
واالعالم للموتمر بالمحافطة فؤاد الذيفاني والدكتور عبدالملك حسن مزارق عضو قيادة 
الهيئة التنفيذية للموتمر بالمحافطة واالستاذ خليل محمد مزارق نائب رئيس الدائرة 
التربوية للموتمر بالمحافظة وامين عام المجلس المحلي بالمدينة يحي القزحي والشيخ/
يحي فرج عضو اللجنة الدائمة ورؤساء الفروع ومدراء فروع المكاتب التتفيذية واعضاء 

المجلس المحلي والمشائخ والشخصيات االجتماعية. 

جامعة الحديدة: المشاركة واجب وطني وتنظيمي

عقد ف��رع المؤتمر الشعبي العام بجامعة الحديدة اجتماعًا تنظيميًا 
-الثالثاء الماضي- استعرض أخ��ر المستجدات المتعلقة باالستعدادات 
والحشد للمشاركة في احتفاالت الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر في ال�24 من 

أغسطس الجاري في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. 
وفي االجتماع الذي رأسة األستاذ الدكتور عبدة يحيى هديش رئيس فرع 
المؤتمر بالجامعة وضم اللجنة االعالمية لفرع المؤتمر بجامعة الحديدة ،تم 
استعراض االنشطة االلكترونية على شبكة التواصل االجتماعي لحشد اعضاء 

ومناصري وحلفاء المؤتمر ومحبي الزعيم المؤسس للمؤتمر الزعيم علي 
عبدالله صالح. 

واشاد رئيس الفرع باإلخوة االعضاء الذين جمعوا تبرعات فيما 
بينهم وجهزوا وسائل شخصية للنقل. وأكد ان رجاالت المؤتمر 
يدركون اهمية المشاركة كونها واجب وطني يؤكد الوالء الوطني 
والوالء التنظيمي والوفاء للزعيم علي عبدالله صالح وتأكيدا للصمود 

امام العدوان. 

مؤتمر برع يناقش ترتيبات المشاركة
عقدت -األربعاء الماضي- قيادة فرع 
المؤتمر الشعبي العام بالدائرة)167( 
مديرية برع - محافظة الحديدة لقاء 
تنظيميا موسعا برئاسة الشيخ محمد 
صالح البرعي - عضو مجلس النواب 
- رئيس الكتلة البرلمانية بالمحافظة 
بحضور الشيخ علي محمد االهدل - 
رئيس فرع المؤتمر بالدائرة وأعضاء 
قيادة فرع الدائرة وأعضاء المجلس 
المحلي وقيادات المراكز التنظيمية 
والتربويين والمشائخ والعقال من 

أعضاء المؤتمر. 

كرس اللقاء لمناقشة االستعدادات 
ال���الزم���ة ل��ل��ح��ش��د وال��م��ش��ارك��ة في 
م��ه��رج��ان ال��وف��اء بمناسبة ال��ذك��رى 
35 لتأسيس المؤتمر الشعبي  ل���� ا
العام وأكد الشيخ محمد صالح البرعي 
على أهمية هذة المناسبة وضرورة 
المشاركة بشكل مشرف يظهر حجم 
وت��واج��د المؤتمر بالدائرة وان أبناء 
مديرية ب��رع سيكونون في مقدمة 
المشاركين، كما تم مناقشة الترتيبات 
لنقل المشاركين إلى ميدان السبعين 

بالعاصمة صنعاء. 

مؤتمريو باجل والميناء والمغالف: حريصون على إنجاح العرس المؤتمري
اكد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة 
جاهزيتة للمشاركة الفاعلة في االحتفال بالذكرى 
ال���35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وال��ذي 
سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في 

ال�24 من اغسطس الجاري.
جاء ذلك في اللقاء التنظيمي الموسع الذي عقد 
الخميس الماضي وحضرة وكيل المحافظة لشؤون 
الشباب وال��ري��اض��ة ص��دام ع��الو وع��ض��وا اللجنة 
الدائمة، وعضوا قيادة المؤتمر بالمحافظة محمد 
المساوى وخالد العزي ومسؤول الشباب والطالب 
بفرع ال��دائ��رة 161 جمال مشرعي وق��ي��ادات 
المؤتمر بفرعي الدائرتين ومراكزهما التنظيمية.
وأكد فرع المؤتمر في الدائرتين 161، 162 
بمديرية الميناء محافظة الحديدة جهوزيتة 
التامة للمشاركة الفاعلة في احتفالية ذكرى 
التاسيس، واصفا اياها بالتاريخية والعظيمة التي 
يحتشد لها المؤتمريون والمؤتمريات في عموم 

أنحاء الجمهورية.
ة الفاتحة  ووقف الحاضرون دقيقة حداد و قراء
على روح فقيد المحافظة والوطن االعالمي الكبير 

االستاذ عباس غالب األسودي.
وتخلل الفعالية عدد من الكلمات القاها رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمديرية مدير 
عام المديرية علي عبيد والقائم بأعمال رئيس 
الدائرة االعالمية بفرع الحديدة محمد شنيني 
والمسؤول التنظيمي بفرع الدائرة 162 صالح 
سيف و قيادات المراكز التنظيمية بالدائرتين 
عبدالرقيب الحرازي ومحمد اللحجي وعلي صغير 
واللذان عبرا فيها عن فخرهم واعتزازهم بالزخم 
التنظيمي والمد المتعاظم لالحتشاد المؤتمري 
الكبير وذل���ك للمشاركة ف��ي ه��ذة االحتفالية 
التاريخية العظيمة مجسدين اروع صور التالحم 
التنظيمي والتمسك بالثوابت الوطنية والموقف 
المؤتمري الثابت والراسخ مع الشعب والوطن ضد 
كل التحديات واولها العدوان الذي تتعرض لة 

اليمن.
ال��ى ذل��ك ع��ق��دت ق��ي��ادة المؤتمر بمديرية 
المغالف اجتماعًا تنظيميًا برئاسة الشيخ أحمد 
هادي عيطان رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
بالمديرية والشيخ حسين عامر زيلعي رئيس 
الفرع وبمشاركة قيادات فرع المؤتمر والمجلس 
المحلي والمراكز التنظيمية والتربويين والمشايخ 

والشخصيات االجتماعية.
وأك��د االجتماع على أهمية مضاعفة الجهود 
ورف��ع وتيرة اإلن��ج��از بهمة عالية واستشعار 
جميع ال��ل��ج��ان للمهام المناطة بها واالل��ت��زام 
باالنجاز في الموعد المحدد.. مشددًا على ضرورة 
التفاعل اإليجابي مع عظمة المناسبة وإنجاح 
ال��ع��رس التنظمي وال��وط��ن��ي بما يليق بمكانة 
المؤتمر الشعبي العام الذي مثل ميالدة يوم 24 
أغسطس عام 1982م محطة تحول تاريخية 
اليمن  هامة وإنطالقة جديدة في مسيرة بناء

الجديد. 
فيما عقدت ق��ي��ادة المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية باجل )المدينة( اجتماعًا تنظيميًا 
برئاسة محمد الشرفي رئيس الفرع وقيادات الفرع 

والمجلس المحلي والمراكز التنظيمية والتربويين 
والمشايخ والشخصيات االجتماعية.

كما ع��ق��دت -ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي- ق��ي��ادة فرع 
المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 161 مديرية 
الميناء محافظة الحديدة اجتماعًا تنظيمًا كرس 
لمناقشة االس��ت��ع��دادات والترتيبات الخاصة 
بالمشاركة في االحتفال بالذكرى ال� 35 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام في ال� 24 من اغسطس 

الجاري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. 
وفي االجتماع الذي حضرة عضو اللجنة الدائمة 
مشرف دوائ���ر مدينة ال��ح��دي��دة قاسم مهدي 
ورئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمديرية 
علي عبيد ورئيس فرع المؤتمر بالدائرة صالح 
حميد ورئيس اللجنة الفنية مسؤول الشباب 
والطالب بفرع الدائرة جمال مشرعي ورؤس��اء 
المراكز التنظيمية للمؤتمر بالدائرة نوقشت 
استعدادات ومهام قيادات المراكز التنظيمية 
الستيعاب وتنظيم المشاركة الواسعة لقيادات 
وك��وادر وانصار المؤتمر بالدائرة التي تحرص 
جماهير المؤتمر فيها على الحضور المتميز 

بميدان السبعين.

مؤتمر الخبت: 
حاضرون بقوة في السبعين 

عقد يوم الجمعة لقاًء تنظيميًا موسعًا 
لقيادات واعضاء وانصار المؤتمر ومشائخ 
ووجهاء وشخصيات اجتماعية وقياداة 
المراكز ومنتسبي القطاع التربوي بعزلة 
جبع مديرية الخبت محافظة المحويت 
الستعراض اخر مهام الحشد والترتيبات 
ال��الزم��ة على منتسبو المؤتمر بالمراكز 
التنظيمية للمشاركة في مهرجان الذكرى 
ال35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
ال��م��ق��رر تنظيمة ف��ي م��ي��دان السبعين 

بصنعاء في ال�24 من اغسطس.
وفي االجتماع الذي رأسة الشيخ منصور 
عزان عضو اللجنة الدائمة عضو المجلس 
المحلي بالمديرية ورئيس فرع المؤتمر 

بالمديرية االستاذ احمد العصيمي
القى الشيخ منصور عزان عضو اللجنة 
الدائمة كلمة نقل في مستهلها تحيات 
قيادة فرع الموتمر بالمحافظة والهيئتين 
التنفيذية والتنظيمية مشيرا الى االهمية 
التي دعت الى تنظيم هذا اللقاء التنظيمي 
لقيادة المؤتمر بالمراكز التنظيمة بالعزل 
والقري بهدف السير بمهام عمل الحشد 
والتحشيد الحتفال يذكر تأسيس المؤتمر 

الشعبي العام.
مشيدًا بالتفاعل التنظيمي والجماهيري 
لقياديي وك���وادر المؤتمر ف��ي المراكز 
التنظيمية بمديرية الخبت وصمودهم 
ام��ام التحديات وعواصف المؤامرة التي 

تستهدف الوطن والمؤتمر.
وأك���د رئ��ي��س ف��رع المؤتمر بمديرية 
الخبت االستاذ احمد العصيمي على االهمية 
التنظيمية وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تكتسبها 
احتفاالت ذك��رى تأسيس المؤتمر لهذا 
العام وطبيعية التجهيزات والترتيبات 
ال���ج���اري���ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ك���ل ال��م��راك��ز 

والقطاعات والتكوينات التنظيمية بفرع 
المؤتمر يالمديرية ألجل المشاركة في 

احياء هذة المناسبة الهامة.
وق��ال العصيمي: ان االحتفال بذكرى 
تأسيس المؤتمر بيوم 24 من اغسطس 
ستتميز ب��ح��ض��ور وت��ف��اع��ل جماهيري 
م��ؤت��م��ري مهيب وغ��ي��ر م��س��ب��وق بكون 
اعضاء المؤتمر الشعبي العام يراهنون على 
تمييز احتفاالت هذة الذكرى العظيمة 
واحيائها بمستوى يليق بمكانة المؤتمر 
الشعبي العام الوطنية من خالل المهرجان 
الجماهيري الذي سيقام بهذة المناسبة في 
24 اغسطس في ميدان السبعين بصنعاء.
الى ذلك القى امين عام المجلس المحلي 
بالمديرية الشيخ احمد الولي كلمة اكد 
فيها على اهمية ان يستشعر جميع 
اعضاء وك���وادر الموتمر بمسئولياتهم 
التنظيمية خالل هذة المرحلة وضرورة 
ان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لدفع 
بالمشاركين الى ميدان السبعين الحتفال 

بهذة الذكري العظيمة.
وق���ال" ان اع��ض��اء وك����وادر المؤتمر 
الشعبي في كل العزل والقري والمديريات 
مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ف��اع��ل لتعزيز تماسك 
الجبهة الداخلية في كل المناطق والقرى 
والعزل والمديريات الفشال مخططات 
ال��ع��دوان ال��ه��ادف��ة ال��ى تدمير الوطن 
وت��م��زي��ق وح��دت��ة واالج���ه���از ع��ل��ى كل 

مقدراتة ومكتسباتة الغالية.
قيادة المؤتمر بمديرية الخبت أكدوا 
بانهم سيظلون على عهدهم الدائم من 
الوفاء للوطن والمؤتمر وللزعيم علي 
عبدالله صالح ولن تتزعزع مواقفهم 

ابدا".

ستظل الحديدة عصّية على العدوان ومشاركتنا في مليونية السبعين تجديد لصمودها البطولي


