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10االثنين: 
مؤتمريو همدان جاهزون للمشاركة بمهرجان السبعين

عقد فرع المؤتمر بمديرية همدان -األحد قبل الماضي- اجتماعا تنظيميا 
المراكز التنظيميه  اللجنة الدائمة المحلية ورؤساء لقيادة فرع المديرية واعضاء
واعضاء المجلس المحلي والمشائخ والوجهاء لمناقشة التحضيرات النهائية 
للتحشيد للمهرجان االحتفالي ال��ذي سيحتضنه م��ي��دان السبعين الحياء 
الذكرى ال35 لتأسيس المؤتمر ،التنظيم الرائد والقائد للتحوالت التنموية 

والديمقراطية في البالد. 
وفي االجتماع الذي حضره عدد من قيادات فرع المحافظة تحدث رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافطة الشيخ محمد محمد بشير في الحاضرين ناقال لهم تحيات 
وتهاني فخامة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس 
الجمهورية االسبق، وامين عام المؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا متطرقا 

الى اهمية المناسبة وواجب الحشد والتحشيد لها،. 
وقال: مطلوب المؤتمريين في ربوع االرض اليمنية ان يكونوا على قلب رجل 
واحد وان يعبروا عن رسالتهم وان يوصلوها بالطريقة الديمقراطية التي 

تعلموها من مدرسة المؤتمر وعلي عبدالله صالح. 
من جهته القى رئيس مؤتمر همدان الشيخ منصور سليمان كلمة ترحيبية.. 
ا بانجاح عملية  ات التحضيرية التي نفذها الفرع بدء مشيرا فيها الى االج��راء
االستقطاب للشباب وقطع البطائق العضوية وص��وال الى التحشيد والدفع 
بالمواطنين وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة وتسجيل موقف وطني مشرف البناء 
المديرية يضاف الى جملة المواقف الوطنية المشرفة في مختلف الفعاليات 
والمعتركات الحياتية.  فيما تحدث الشيخ علي الغشمي وكيل محافظة صنعاء 

في كلمة عن المشائخ والوجهاء والعقال مرحبا بالجميع محفزا الناس على 
المشاركة الفاعلة والمتميزة لقبيلة همدان. 

اما الشيخ امين الجرباني رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي فقد ألقى كلمة 
السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية تطرق فيها الى اهمية المناسبة الكبيرة.. 
مطالبا الجميع الى استيعاب الحدث والهدف منه باعتباره رسالة للعالم بصمود 
اليمنيين من جهة وبمظلوميته.. ولذلك على الجميع التفاعل معها والحشد 

لها بكل القدرات واالمكانات. 
وشدد الشيخ يحيى علي عايض في كلمته على ضرورة العمل بروح الفريق 
الواحد وعلى الجميع المحافظة على المؤتمر وال��وق��وف معه وم��ع قيادته 

الحكيمة.. 

مؤتمريو أرحب يستعدون 
لحشد يوم التأسيس

واص���ل���ت ف����روع ال��م��ؤت��م��ر ع��ل��ى مستوى 
اتها  م��دي��ري��ات محافظة صنعاء عقد لقاء
ل��خ��اص��ة بالترتيب للمشاركة  لتنظيمية ا ا

والحشد للمهرجان. 
وفي هذا االطار عقد اجتماع تنظيمي لقيادة 
واعضاء المؤتمر بمنطقتي، مدر وبني سليمان، 
المركز "ي" مديرية ارحب محافظة صنعاء. 
وفي اللقاء الذي حضره عدد من قيادة فرع 
محافظة صنعاء ومشائخ واعيان المنطقة. 
واعضاء وكوادر المؤتمر. الذين جددوا والءهم 
ووفاءهم لحزب الوفاء المؤتمر الشعبي العام. 
وفي اللقاء القى رئيس دائرة االعالم والثقافة 
والتوجيه بفرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ 
ص��ال��ح خميس كلمة ق��ي��ادة ال��ف��رع. مشيدا 
بمستوى التفاعل لمؤتمريي ارح��ب االبية. 

ارحب الجود والصمود.. 
وقال:- لقد تعودنا عن ابناء ارحب ومنهم 
المؤتمريين خاصة في مقدمة الصفوف في 
كل المحافل والفعاليات الوطنية والتنظيمية.. 
ولذلك النتوقع اال ان تكونوا بمستوى الحدث 
والهم الوطني الذي حمله ويحمله المؤتمر 
منذ انطالقته االولى في العام 82م. كمنطلق 
لعمله الوطني التفاعل م��ع ه��م��وم الوطن 
وتطلعات ابنائه بمختلف شرائحه وفئاته 
وتياراتهم،. في المشاركة الفاعلة والواعية 
في المهرجان وبمايعكس الصورة االيجابية 

للمديرية والمحافظة على وجه العموم. 
واوضح:- بان المؤتمر وكما يعرف الجميع 
عنه حزب وطني نابع من طبيعة وتربة االرض 
اليمنية، فال طائفية والعنصرية والتفرقه او 
تصنيف فيه، كان واليزال مظلة لكل الوطنيين 

ومن يحب وطنه ويعمل الجل وطنه.. 
من جانبه القى امين صالح ابو هراش رئيس 
المركز كلمة اكد فيها على استعداد اعضاء 
المؤتمر وتفاعلهم مع ال��دع��وة والتعميم 
الصادر من قيادة فرع المؤتمر بالمديرية 
ت استجابة وترجمة  والمحافظة والتي ج��اء
ل��دع��وة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

المؤتمر رئيس الجمهورية االسبق،. 
فيما اش���ارت كلمة رئيس ف��رع المؤتمر 
بالمديرية الشيخ علي شعفل الى مااحدثته 
فوضى 2011م من دمار وخراب بالبالد ارضا 
وانسانا، تدمير للمنجزات التي حرص المؤتمر 
على انجازها خالل فترة حكمه، دمرت فوضى، 
االخوان ،حزب االصالح، كل شيئ وقضوا على 
الدولة ومؤسساتها،. وتجاوزوا كل القوانين 
والدساتير. بفعلهم القبيح الذي دفع الوطن 

والمواطن واليزال ثمنه. 
فيما اش��ار الشيخ يحيى العبيدي مسؤول 
االعالم بفرع المؤتمر بارحب اشار الى مايمثله 
24اغسطس المقبل،.. مبينا بانه يوم الثبات 
الذات، للمؤتمريين عموما في انحاء الوطن، 
وهو يوم الثبات الوطنية. كون من سيشارك 
سيحمل معه قضية الوطن ورسالة الوطن. في 
الصمود والتحدي ومقاومة العدوان. ومقارعة 

ادواته ومرتزقته.. 
وكانت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية ارحب محافظة صنعاء عقدت -األحد 
قبل الماضي- اجتماعا تنظيميا بكوادر وأعضاء 
المؤتمر بالمديرية، لمناقشة خطة الحشد 
لمهرجان 24 اغسطس الجاري الذي سيقام 
احتفاال بالذكرى الخامسة والثالثون لتأسيس 

التنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام. 
وفي االجتماع الذي حضرته قيادات الفرع 
ورؤس���اء ال��م��راك��ز وأع��ض��اء اللجنة الدائمة 
وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية وعدد 
من المشائخ واألعيان، تم تشكيل عدة لجان 
تتولى مهمة انجاح عملية التحشيد وإظهار 
المديرية بالمظهر الالئق. حيث تم تشكيل 
خمس لجان خاصة ب الفعالية.  كما ناقش 
المجتمعون عملية االستقطاب واالنتساب 
للمؤتمر الجارية بأنحاء قرى وعزل المديرية 
لألعضاء ال��ج��دد وب��ال��ذات م��ن الشباب، وما 
تشهده م��ن تفاعل وت��ع��اون كبيرين من 
قبل اعضاء المؤتمر ومشائخ واعيان وعقال 

المديرية. 

مؤتمر نهم في ركاب مهرجان المؤتمر
عقد فرع المؤتمر بمديرية نهم محافظة صنعاء لقاء 
تنظيمي -االثنين الماضي- خاصًا بالترتيب للمشاركة في 
المهرجان. والذي حظي بحضور فاعل من ابناء المديرية. 
خاصة وان لديهم واجب اخر وهو حماية البوابة الشرقية 
بصنعاء، في التصدي والدفاع عن الوطن.  رئيس دائرة 
االعالم والثقافة بمؤتمر المحافظة الشيخ صالح خميس 
القى كلمة قيادة الفرع نقل فيها تحيات قيادة التنظيم 
العليا ممثلة باالستاذ عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر 

الى ابناء نهم االوفياء الصامدون في كل الجبهات.. 
واض��اف عودتنا مديرية نهم ان تكون في مقدمة 

الصفوف للدفاع عن الوطن والذود عن ترابه. 
وق��ال:- امامكم واجبان واجب الصمود والتحدي في 
الجبهة ،وواجب الحشد لذكرى تاسيس تنظيمنا الرائد 
والقائد المؤتمر الشعبي العام الحزب الوطني النابع من 
الوطن وفكره نابع من امال وتطلعات الشعب اليمني من 
اقصاه الى اقصا، ليس له اي افكار دخيلة او مستوردة، 
حزب الوسطية واالعتدال الخالي من العقد واالحقاد 

الماضوية،.. 
ودعا خميس مؤتمريين نهم الى التفاعل والمشاركة 
الفاعلة في رسم اللوحة الوطنية المؤتمرية المعبرة عن 
صمود اليمنيين ،والتي هي رسالة للعالم، رسالة السالم 
وليس االستسالم.. سالم الشجعان لالبطال والشجعان.  
رئيس فرع المؤتمر بمديرية نهم الشيخ عبدالله عاصم 
اكد ان ابناء نهم استجابوا منذ الوهلة االولى ولبوا نداء 
ودع���وة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام
واضاف:-فمثلما هم في مقدمة الصفوف في الدفاع 
عن الوطن وقدموا الغالي والنفيس من ابنائهم واموالهم 

وممتلكاتهم.. 
واستعرض الشيخ عاصم الجهود التي بذلت منذ 
اص��دار التعميم من قيادة فرع المحافظة بخصوص 

الحشد السبعين، معتبرًا ذلك انتصارا للوطن والمواطن. 
من جانبه نائب رئيس لجنة الحشد التربوي واالكاديمي 
بالمديرية عبدالرحمن المطيري تطرق الى ماقامت 
به لجنة الحشد التربوية في المدارس وفي التجمعات 
السكانية في مناطق النزوح وداخل المديرية. حيث تم 
تشكيل لجنة لكل "10"مدارس او اماكن تجمع للبدء في 
التحشيد وتهيئة الظروف بمايمكن من مساهمة ابناء 
نهم في رسم اللوحة الفنية الوطنية المتحركةبميدان 
السبعين والتي ستكون، حسب قوله، ردا عمليا على 
جرائم ال��ع��دوان، رسالة من كل مواطن يمني شريف، 
ومن اسر الشهداء والجرحى والمعاقين بان دماءهم لن 

تذهب هدرا. 
اما الشيخ عبدالله الفرجي في كلمة المشائخ واألعيان 
والشخصيات االجتماعية بالمديرية تناول فيها اهمية 
المشاركة الفاعلة في ميدان السبعين كيوم وطني 
لمختلف فئات الشعب الذين سيقدمون صورة ناصعة 
من االب��اء والشموخ والصمود اليمني في وجه العدوان 

المدعوم من "17"دولة. 
اما السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية 
فقد تحدث عنها االخ يحيى صالح ابو حاتم مستعرضا 

ماتعرض له الوطن من دسائس ومؤامرات ،باعتبار اليمن 
كان ضمن اولويات هذه المؤامرة منذ العام 1962 حتى 
العام 2011م. والتي تجسدت في مؤامرة ضرب القوى 
الوطنية بكياناتها وشخوصها. وهو ماتعرض له الوطن 
والمؤتمر الشعبي العام والعمل على اقصاء قيادته ممثلة 

بالزعيم الوحدوي علي عبدالله صالح. 
اما عضو مجلس النواب الدكتور خالد معصار فتحدث 
عن الظروف التي رافقت ظروف نشأة المؤتمر العام 
1982م وشبهها بمانعيشه اليوم من ظروف وحالة 

تضعضع للدولة باختالف العدوان والته المدمرة.. 
وق��ال المؤتمر ك��ان والزال المظلة السياسية التي 
جمعت كل القوى ،وهو اليوم المالذ االمن للوطن بمختلف 
مكوناته، ومن الي��درك هذا فهو اليفهم شيئ حسب 
قوله. مؤكدا ان الرسالة هي رسالة كل اليمنيين للعدو 

وللعالم الخارجي. 
داعيا المغرر بهم الى لجادة الصواب وال��ي احضان 
الوطن، مؤكدا ان الوطن يتسع للجميع اال من تورط 

في دماء. 
وخلص االجتماع الى تشكيل لجان مالية واعالمية 

واخرى النجاح مشاركة المديرية. 

استعدادات غير مسبوقة لفرسان مؤتمر إب للمشاركة بمهرجان التأسيس
كثفت ف��روع المؤتمر الشعبي العام على مستوى 
اتها التنظيمية الخاصة  مديريات محافظة إب من لقاء
بالترتيب للمشاركة في المهرجان المالييني الذي 
سيقام يوم 24 اغسطس بميدان السبعين بالعاصمة 
صنعاء احتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام. 
و قام المهندس عقيل حزام فاضل - رئيس 

ف��رع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
إب واألس���ت���اذ محمد دره���م ال��غ��زال��ي - 
رئيس لجنة الحشد التربوي والتعليمي 
بالمؤتمر ومشرفي القطاعات التنظيمية 
بالمحافظة -األحد قبل الماضي- بتنفيذ 
برنامج متابعة وتواصل مع لجان األعداد 
والتحضير والحشد بالمديريات والدوائر 
لإلطالع على عملية الحشد والتجهيزات 
للمشاركة في المهرجان وحثهم على بذل 
الجهود وحشد كافة الطاقات والعمل 
على أن تكون محافظة إب في الصدارة 
م��ن حيث الحضور والمشاركة الفاعلة 

والمتميزة بمهرجان ال��ذك��رى الخامسة والثالثين 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. 

وفي االطار ذاته عقد برئاسة العميد امين علي الورافي 
- عضواللجنة الدائمة- االمين العام للمجلس المحلي 
بالمحافظة والشيخ/ قاسم محمد العنسي - عضواللجنة 
الدائمة - نائب رئيس فرع المؤتمربالمحافظة - مشرف 
القطاع الثالث وبحضور العميد محمد محسن المريسي 
مديرعام مديرية جبلة والشيخ-ياسر حمود االموي 
االمين العام للمجلس المحلي بالمديرية والشخ- سلطان 
صادق سالم رئيس فرع المؤتمربالدائرة )87( وأعضاء 
قيادة فرع الدائرة وأعضاء اللجنة الدائمة عقد لقاء 
موسع ضم القيادات التنظيمية والتنفيذية والتربوية 
والتعليمية والشبابية والنسوية وأع��ض��اء المجلس 
المحلي والمشائخ والشخصيات االجتماعية والناشطين 
والمبادرين من اعضاء وأنصار المؤتمر بالدائرة حيث 
كرس اللقاء لمناقشة االع��داد والحشد للمشاركة في 

مهرجان 24 اغسطس. 
وفي الدائرة )82( بمديرية الظهار عقد بحضور 
االستاذ علي محمد الزنم مسئول الدائرة السياسية 
بالمحافظة واالستاذ/ عبدالله علي الخوالني االمين 
العام للمجلس المحلي بمديرية الظهار واالستاذ/ 
نجيب محمد الهندي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 
واالستاذ/ محمد يحيى الخيرات رئيس النقابة العامة 
للمهن التعليمية والتربوية بالمحافظة لقاء موسع 
للقيادات التنظيمية والتنفيذية واالدارية والتربوية 
والشبابية والنسوية والطالبية وأعضاء المجلس المحلي 
لناشطين  والمشائخ والشخصيات االجتماعية وا

والمبادرين من اعضاء وانصار المؤتمر 
بالمديرية وت��م فية مناقشة عملية 
االعداد والحشد للمهرجان الذي سيقام 

في ميدان السبعين. 
ف���ي غ���ض���ون ذل����ك ع��ق��د ب��رئ��اس��ة 
العميد/ علي عبدالله البعداني - مدير 
عام مديرية المشنة واالستاذ / محمد 
علي الغباري - مساعد دائ��رة التربية بفرع المؤتمر 
بالمحافظة واالستاذ / هشام الصليحي - رئيس البجنة 
التربوية والتعليمية بمديرية المشنة واالستاذ / خالد 
يحيى الجوحي - نائب رئيس اللجنة التربوية والتعليمية 
بالمديرية - مسئول دائ��رة الشباب والطالب بفرع 
المؤتمر بالدائرة ) 81 ( لقاء موسع للجان الحشد 
التربوية بالمراكز والمدارس تم فيه مناقشة المواضيع 

المتصلة بعملية الحشد لمهرجان التأسيس. 
وعقد في ال��دائ��رة )114( بمديرية السدة لقاء 
تنظيمي موسع برئاسة الشيخ -عبدالسالم االغبري - 
االمين العام للمجلس المحلي بمديرية السدة واالستاذ 
/ ف��واز مسعد غليس - نائب رئيس ف��رع المؤتمر 
بالدائرة رئيس اللجنة التربوية بالمديرية واالستاذ 
/ عبده محمد الفقية - نائب رئيس ف��رع ال��دائ��رة ) 
115 ( وبحضور الشيخ / عبدالكريم الحاج السالمي 
- رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي 
بالمديرية لقاء موسع لقيادات المراكز التنظيمية 
ولجان الحشد التربوية بهدف االع���داد والتحضير 

لمهرجان أغسطس. 
الى ذلك عقد لقاء تنظيمي موسع لقيادة الدائرة ) 85( 
والقيادات التنظيمية والتنفيذية والتربوية والنسوية 
بالدائرة برئاسة االخ الشيخ / امين عبدالواحد آل قاسم - 
مشرف القطاع الثاني وبحضور االخوة العقيد / علي يحيى 
جعمان - مدير عام مديرية ريف إب والشيخ / محمد 
قاسم نعمان - رئيس فرع الدائرة وذلك بغية مناقشة 
التحضيرات واالستعدادات الجارية للمشاركة في الذكرى 

35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. 
وعقد برئاسة الشيخ / امين عبدالواحد آل قاسم - 
مشرف القطاع الثاني وبحضور االخوه الشيخ / محمد 
عبدالله الشبيبي - مدير عام مديرية حبيش والشيخ 
/ علي مصلح ابو حليقه - رئيس فرع الدائرة ) 93 ( 
والشيخ / محمد احمد النهمي - رئيس فرع الدائرة 
) 94 ( اجتماع لقيادة الهيئة التنفيذية وقيادة 
فرعي الدائرتين وعدد من الشخصيات االجتماعية 

بالمديرية. 
وفي سياق متصل عقد اجتماع للجنة الحشد التربوية 
بمديرية النادرة الدائرة ) 116 ( برئاسة االستاذ / 
طاهر مسعد م��دار - رئيس اللجنة وبحضور االخ / 
مجيب الصيادي - رئيس فرع نقابة المهن التعليمية 
بالمديرية لمناقشة ع��دد من المواضيع المتعلقة 
بعملية الحشد ال��ى ميدان السبعين ال��ذي سيشهد 

مهرجان تأسيس المؤتمر. 
وعقد لقاء اجتماع لمدراء فروع المكاتب التنفيذية 
والموظفين برئاسة الشيخ / عبداللطيف الهمداني - 
مدير عام مديرية الرضمة والشيخ / حمود عبدالوهاب 
صالح - رئيس فرع المؤتمر بالمديرية والشيخ / محمد 
عبدالمغني - االمين العام للمجلس المحلي بالمديرية 
وبحضور االخ / احمد العليي - رئيس اللجنة التربوية 
بالمديرية حيث ك��رس االجتماع لمناقشة عملية 
االعداد والحشد والمشاركة في مهرجان الذكرى 35 

لتأسيس. 
كما عقد برئاسة االستاذ / محمد محمد الشامي - 
مدير عام مديرية يريم والشيخ / حسان القحطاني 
- االمين العام للمجلس المحلي والشيخ / نعمان ناصر 
العمري - رئيس فرع الدائرة ) 110 ( والشيخ / محمد 
محمد عبدالمغني - نائب رئيس فرع الدائرة اجتماع 
لقيادة الهيئة التنفيذية وقيادة فرع الدائرة والقطاع 
النسوي واللجنة التربوية لمناقشة المواضيع المتصلة 

بعملية الحشد. 

تحضيرات مكثفة
 للمشاركة 

ات التنظيمية الموسعة بمحافظة  تواصلت اللقاء
إب بكافة التكوينات التنظيمية حيث عقد لقاء 
تنظيمي في الدائرة 83 بمديرية ريف إب ولقاء 

مماثل في الدائرة )84( مديرية ريف إب ايضا. 
وشهدت دوائر مديريتي يريم والرضمة )110-

111-112-113( ودوائر مديرية بعدان الثالث 
)88-89-90(والدائرتين )108-109( مديرية 
القفر والدائرتين ) 104-105( مديرية السياني. 
وفي الدائرة )107( بمديرية الشعر والمركزين 
ات  )ك-ل( بالدائرة )86( مديرية جبلة عقدت لقاء
تنظيمية موسعة بهدف الترتيب للمشاركة في 
مهرجان 24 اغسطس في الوقت الذي قام رئيس 
لجنة الحشد التربوي محمد درهم الغزالي بنزول 
ات تنظيمية  ميداني الى مديرية المشنة وعقد لقاء

موسعة. 
ات لمناقشة خطط واليات الحشد  وكرست اللقاء
والمشاركة في االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام من خالل المهرجان 
الحاشد الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة 

صنعاء يوم 24 اغسطس الجاري. 

جبلة: متبرعون يوفرون )100( 
سيارة لنقل المشاركين

وأعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة )87( 
مديرية جبلة بمحافظة إب عن قيام عدد من الداعمين 
بتوفير 100 سيارة ووسيلة لنقل المشاركين في 
المهرجان من إب الى صنعاء والعودة وذلك مساهمة 
منهم في انجاح المشاركة بالمهرجان المالييني الذي 
سيقام في 24 اغسطس بميدان السبعين بالعاصمة 
صنعاء احتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 

المؤتمر الشعبي. 

مؤتمر الرضمة: جهوزية تامة

اجتماعات لقيادات مؤتمر مذيخرة والسبرة استعدادًا لمهرجان السبعين

عقد في مديرية الرضمة بمحافظة إب -االثنين الماضي- لقاء 
تنظيمي موسع لقيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام 
لمناقشة االستعدادات والحشد الى ميدان السبعين بالعاصمة 
صنعاء للمشاركة في المهرجان ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام والذي سيجرى في الرابع والعشرون من أغسطس الجاري.  
وترأس اللقاء الشيخ عبدالوارث أحمد العمري مشرف القطاع 
التاسع والشيخ حمود عبدالوهاب صالح رئيس فرع المؤتمر 

في الدائرة )113( بمديرية الرضمة والشيخ عبداللطيف 
الهمداني مدير عام المديرية وبحضور أمين عام المجلس 
المحلي بالرضمة محمد عبدالمغني واالستاذ أحمد يحيى العليلي 

رئيس اللجنة التروبية والتعليمية بالمديرية. 
وأكد المشاركون في اللقاء جاهزيتهم الكاملة للمشاركة في 
مهرجان التأسيس الذي يحتضنة ميدان السبعين في العاصمة 

صنعاء في الرابع رالعشرون من الشهر الجاري. 

ع��ق��د ل��ق��اء تنظيمي م��وس��ع االثنين 
الماضي بمحافظة إب في الدائرة )97( 
مديرية مذيخرة بمحافظة إب برئاسة 
الشيخ عبدالله حسين ال��ح��دي مشرف 
القطاع الثامن والشيخ عبدالرحمن الزمر 
أمين ع��ام المجلس المحلي بالمديرية 
والشيخ أحمد عبدالوهاب باشا رئيس 
فرع الدائرة حيث ناقش االجتماع عملية 
االعداد والحشد والمشاركة في مهرجان 
التأسيس.  وفي الدائرة )106( بمديرية 
السبرة عقد لقاء تنظيمي موسع لمناقشة 
الحشد والمشاركة في مهرجان الذكرى 
الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام حيث ترأس االجتماع نائب 
رئيس الفرع في المحافظة مشرف القطاع 
الثالث الشيخ قاسم العنسي والشيخ عادل 
عبدالكريم الشعيبي مدير عام المديرية 
والشيخ عبدالسالم الجماعي رئيس فرع 
ال��دائ��رة.  وعقد لقاء موسع في مديرية 
الرضمة ال��دائ��رة )113( برأسة الشيخ 
عبدالوارث أحمد العمري مشرف القطاع 
التاسع والشيخ حمود عبدالوهاب صالح 

رئيس فرع المؤتمر في الدائرة )113( 
بمديرية الرضمة والشيخ عبداللطيف 
الهمداني مدير عام المديرية وبحضور 
أم��ي��ن ع���ام المجلس المحلي بالرضمة 
محمد عبدالمغني واالستاذ أحمد يحيى 
العليلي رئيس اللجنة التروبية والتعليمية 
ب��ال��م��دي��ري��ة وذل�����ك ب���ه���دف م��ن��اق��ش��ة 
االس��ت��ع��دادات للمشاركة ف��ي مهرجان 

أغسطس الجاري. 
ات موسعة في عدد من  وعقدت لقاء
مراكز ال��دوائ��ر منها المركزين ) أ-ب( 
الدائرة )116( مديرية النادرة والمراكز 

)أ-ب-ج-ح-ط( الدائرة )86( مديرية 
جبلة والمركزين )ب-د( الدائرة )89( 
مديرية ب��ع��دان فيما عقد لقاء موسع 
بالمركز )أ( ال��دائ��رة )111( مديرية 
ات ال��ق��ي��ادات  ي��ري��م حيث ضمت ال��ل��ق��اء
التنظيمية وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت��رب��وي��ة 
والتعليمية والشبابية والنسوية واعضاء 
المجلس المحلي والمشائخ والشخصيات 
االجتماعية والناشطين والمبادرين من 
اعضاء وانصار المؤتمر بالدائرة وكرس 
اللقاء لمناقشة االعداد والحشد للمشاركة 

في مهرجان 24 اغسطس. 

عقد -يوم الجمعة الماضي- لقاء 
تنظيميا لقيادات واعضاء المركز 
التنظيمي مديرية ارحب محافظة 
صنعاء، وحضره ع��دد من قيادات 
ف��رع المؤتمر بمحافظة صنعاء. 
وم��م��ث��ل ل��ج��ن��ة ال��ح��ش��د ال��ت��رب��وي 

بالمحافظة.،
وف���ي االف��ت��ت��اح ال��ق��ي��ت ع���دد من 
الكلمات المعبرة ع��ن المناسبة. 
اكدت جميعها على اهمية الحشد 
و االح��ت��ش��اد وال��ت��ف��اع��ل ال��وط��ن��ي 
والتنظيمي مع ه��ذه ال��ذك��رى التي 
جسدتها دعوة الزعيم علي عبدالله 
ص���ال���ح رئ���ي���س ال��م��ؤت��م��ر، رئ��ي��س 

الجمهورية االسبق،.
ف��ف��ي ال��ل��ق��اء اش���اد ال��ش��ي��خ صالح 
خميس رئيس دائرة االعالم بمؤتمر 
المحافظة،بمواقف ابناء ارح��ب في 
التفاعل والدعم لمختلف الفعاليات، 
ووقوفهم بثبات الى جانب الوطن. 

وق����ال خ��م��ي��س :- ان م��ه��رج��ان 
السبعين بالذكرى ال���35 لتاسيس 
التنظيم ال��رائ��د وال��ق��ائ��د المؤتمر 
الشعبي العام يعني الكثير حيث 
ي��ه��دف ال��ى اي��ص��ال رس��ال��ة صمود 
وتحدي للعالم ب��ان اليمنيين وهم 
يتحدون ع��دوان التحالف يرسلون 
رسالة سالم ال استسالم.. وفي ذات 
ال��وق��ت للتنديد والمطالبة بوقف 
ع��دوان��ه��م الفاشي ورف��ع الحصار، 

وهي الرسالة التي سيجسدها حضور 
مختلف شرائح المجتمع من االطفال 

والشباب والشيوخ والنساء..
في حين شدد الشيخ يحيى صالح 
العبيدي مسؤول االعالم بفرع ارحب 
على ضرورة تماسك جبهة المؤتمر 
والمحافظة على وحدته الداخلية 
وعدم السماح للشائعات التي تحاول 
اخ��ت��راق��ه،وم��ااك��ث��ره��ا، وش��ق صفه.

ا من الداخل او الخارج. سواء
م���ن ج��ان��ب��ه اك���د ال��ش��ي��خ محمد 
يحيى س��وى رئ��ي��س مؤتمر مركز 
ه��زم، على مشاركة فاعلة وحشد 
كبير يتم االع����داد والتجهيز له 
تجسيدا وانسجاما مع حجم الفعالية 
واالحتشاد لميدان السبعين الفشال 
مخططات المتامرين على الثورة 
والجمهورية والوحدة.. واستجابة 

لدعوة الزعيم الصالح، حفظه الله،
اما الشيخ ص��ادق ابو سرعه فقد 
اك��د ان االح��ت��ش��اد وال��م��ش��ارك��ة في 
السبعين يوم 24اغسطس الجاري 
سيعزز موقفنا ل��رف��ض ال��ع��دوان 
الغاشم ويعزز مطالبنا المشروعة 
ب��رف��ع ال��ح��ص��ار ووق���ف ال���ه ال��ح��رب 
والدمار التي يشنها التحالف الهمجي.
حضر االجتماع احمد ثابت وعلي 
الحوثي عضوا قيادة فرع المؤتمر 
ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة.. وع���دد م��ن مشائخ 

وأعيان المنطقة.

علن حضورها لالحتفاء 
ُ

أرحب ت
بذكرى التأسيس

ط فرد، وال ديكتاتورية حزب، وال سطو 
ُّ

لتسود الثقة بين الحاكم والمحكوم فال تسل
طائفة، وبغير ذلك تصبح عالقة الدولة بالشعب، وعالقة الشعب بالدولة غير ثابتة

الميثاق الوطني


