
أبو علي: المحويت محافظة محبة للزعيم وللمؤتمرمراد: أبناء ريمة سيسجلون حضورًا الفتًا ونوعيًاالخوالني: حريصون على أن يكون للعاصمة حضورها النوعي

االحتفال بذكرى التأسيس احتفال بالمنجزات العمالقة التي حققها المؤتمر

ف��ي  المؤتمري��ة  القي��ادات  م��ن  ع��دد  أك��دد 
المحافظ��ات مش��اركتهم الفاعل��ة ف��ي مهرج��ان 
الذكرى ال�35 لتأس��يس المؤتمر الش��عبي العام.. 
»الميثاق«: إن المش��اركة الفاعلة  وقال��وا في أحاديث ل�
التي تؤكد أن المؤتمر الش��عبي العام هو الحزب الرائد 
واألكثر ش��عبية ه��دف لكل أبن��اء الش��عب اليمني من 

المهرة الى صعدة.
مضيفي��ن: أن هذا اليوم يمثل احتفااًل باالنجازات في 
كافة المجاالت التي تحققت في عهد المؤتمر الش��عبي 
الع��ام بقيادة المؤس��س الزعي��م عل��ي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي 

العام.
جمال الخوالني -عضو اللجنة العامة للمؤتمر رئيس فرع 
المؤتمر بأمانة العاصة- قال: اواًل نحن في حكم المضيف لكل 
فعاليات المؤتمر التي تتدفق من عموم محافظات الجمهورية الى 
العاصمة صنعاء وثانيًا نحن حريصون على ان يكون للعاصمة صنعاء 
حضورها الالفت والنوعي وسيرى العالم اليوم عظمة التفاعل 
االكبر واالعظم لمؤتمريي العاصمة.. ومن مناصريهم ومن كل 
قلب يمني نابض بمسئوليته تجاه وطنه.. دعونا نجعل من الصورة 

وحدها اليوم الخميس هي من تجيب وتترجم ما نقول.
حسن عبدالرزاق -عضو مجلس الشورى رئيس فرع المؤتمر 
بمحافظة ذمار- قال واثقًا: اليوم يا تاريخ قف.. فها هي الجموع 
الغفيرة من مؤتمريو ذمار وكثبر من فعاليات اليمن يواصلون 
تدفقهي الى العاصمة صنعاء وجهتهم السبعين ميدان الصمود 

والتصدي والنصر.
وأض��اف: استطيع القول إنه ما من قرية او عزلة او مديرية 
او حي او ح��ارة في محافظة ذم��ار إال وق��د شد الرحال سوادها 

االعظم باتجاه العاصمة للمشاركة الفاعلة في االحتفاء التاريخي 
وبالتأكيد سيرسم المهرجان لوحة وطنية تعبر عن عظمة 

المشهد المؤتمري.
محمد مراد -رئيس فرع المؤتمر في محافظة ريمة- قال: لقد 
اتنا المتواصلة والتي شملت مديريات ريمة وعزلها  توجنا لقاء
ات ألبناء المحافظة القاطنين في العاصمة  وقراها بعقد لقاء
صنعاء.. وفضل هذه النجاحات يعود ألبناء ريمة األوفياء الذين 

يسجلون حضورًا الفتًا ونوعيًا وعظيمًا، الكل سيشارك ليشكلوا مع 
كل مؤتمريي اليمن لوحة عظيمة من الحشود التي سيراها العالم 

اليوم الخميس وستظل عالقة في ذاكرة الوطن.
عقيل فاضل -عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر في 
محافظة إب- قال: فخور بعظمة االنجاز التفاعلي الفريد الذي 
سجله مؤتمريو إب خالل فترة االعداد وهو تفاعل احتل الصدارة 

في اهتمام االعالم المؤتمري.

وأضاف: أن إب المحافظة التي يتمتع المؤتمر فيها بشعبية 
عارمة ستكون االكبر حجمًا في مستوى المشاركة. 

مؤكدًا ان هذا هو نتاج طبيعي لمحافظة لم تعرف سوى الوفاء 
واالخالص واالنتصار للوطن وللتنظيم الذي تنضوي في اطاره 

الجموع الغفيرة من ابنائها.
الشيخ محمد ابو علي -عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر 

بمحافظة المحويت- قال:
محافظة المحويت محافظة محبة للمؤتمر وللزعيم القائد 
المؤسس وصانع المنجزات التي ستتوج اليوم الخميس اعظم 
تفاعل لها مع الوطن والمؤتمر، وان حضور ابناء المحويت وعلى 
مستوى المديريات الست سيكون تاريخيًا عظيمًا يليق بعظمة 

الحدث وعظمة المؤتمر حزب الوسطية واالعتدال..
وقال: ما من مركز تنظيمي او دائرة إال وقد أعلنوا المشاركة 
ونتباهى بتفاعل المحويت، وبكل تأكيد فإن ميدان السبعين لن 
يتسع ألبنائها فالتنافس على المشاركة بات قويًا على مستوى 
مديريات المحافظة وهو تنافس ستشاهدونه وسيحظى ان شاء 

الله بإشادة كل المراقبين.
يحيى عيسى -عضو اللجنة الدائمة نائب رئيس فرع المؤتمر في 
محافظة حجة- قال: حجة التي يصفها دائمًا الزعيم على عبدالله 
صالح بالمحافظة الذهبية، وبالمحافظة االكثر تفاعاًل سيكون 
لحضور اعضاء وأنصار المؤتمر من جميع قراها.. وها هم الجميع 

يرون تقاطر ابناء حجة الى العاصمة مبكرًا.
وأض���اف: استطيع ال��ق��ول ان الحضور سيليق بتاريخ هذه 
المحافظة في كل اوجه العمل الوطني والنضالي وستؤكد حجة 
مؤتمريتها ووطنيتها وعظمتها كواحدة من اهم المحافظات 

التي تمثل سياجًا حاميًا للوطن في كل الظروف.
وحيا عاليًا عظمة تفاعل ف��رس��ان المؤتمر وف��ي المقدمة 

ابناء محافظة حجة الذين سيحصدون المرتبة االولى في حجم 
المشاركة.

عبدالوهاب الهجري -عضو اللجنة الدائمة رئيس المكتب الفني 
وعضو قيادة الفرع بمحافظة عمران- قال: عمران ظلت ورشة 
عمل متواصلة على مستوى كل المراكز والتكوينات المؤتمرية 
القاعدية وتكللت جهود االع��داد لمشاركتها بالنجاح الكبير 

والحمد لله..
وقال: ان هذا النجاح سينعكس في الميدان، مؤكدًا ان مشاركة 

عمران ستكون عظيمة وغير مسبوقة.
وأض���اف: ان كل شخصياتها ومثقفيها ومختلف الفعاليات 
بداخلها قد حسمت امرها في اح��داث مشاركة نوعية.. والكل 
سيرى اليوم الخميس عظمة حضورها وتفاعلها وبذلك تضيف 
عمران ال��ى سجل انتصاراتها للوطن والمؤتمر انجازًا جديدًا 

وعظيمًا.
الدكتور محمد السماوي -عضو اللجنة- الدائمة رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة البيضاء.. قال: طالئع محافظة البيضاء أول من 
تسجل حضورها في ميدان السبعين والتدفق الكبير مستمر من 

جميع مديريات البيضاء..
وأض���اف: ان تفاعل محافظة البيضاء ومشائخها وأعيانها 
وشخصياتها االجتماعية ومثقفيها وشبابها  يعد واح��دة من 
الصور المشرقة لهذه المحافظة التي تتمسك بالمؤتمر كتنظيم 
يؤّمن مستقبل الوطن ويجنبه الوقوع في أتون التشدد والتطرف 

والصراع بفضل وسطيته واعتداله..
م��ؤك��دًا أن حضور البيضاء سيكون كبيرًا وق��وي��ًا وعظيمًا.. 
بالصورة التي تليق بعظمة تاريخها النضالي  في االنتصار للنظام 
الجمهوري والوحدة.. واستطيع القول: ان مشاركة كل مؤتمريي 
اليمن في إحياء ذكرى التأسيس سيمثل حدثًا تاريخيًا يحق لكل 

المؤتمريين االفتخار به.
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3الخميس: 
قيادات مؤتمرية ل� »الميثاق«:

السماوي: البيضاء بمشائخها وأعيانها وشخصياتها حضور قوي في السبعين

االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»رسالة وفاء لتضحيات الجيش واللجان والمتطوعين«

فاضل: إب المحافظة التي يتمتع فيها 
المؤتمر بشعبية كبيرة وهي حاضرة بقوة

عبدالرزاق: ما من مديرية أو عزلة أو قرية 
 وشدت الرحال إلى السبعين

ّ
في ذمار إال

 وسيكون 
ً
عيسى: حجة األكثر تفاعال

الحضور من جميع العزل والقرى
الهجري: عمران ورشة عمل استعدادًا 

للمشاركة في المهرجان

استكملت اللجنة الشبابية 
العليا كافة الترتيبات إلحياء 
فعالية االحتفاء بالذكرى 
35 لتأسيس المؤتمر  ال����
اليوم الخميس في ميدان 
السبعين بالعاصمة صنعاء. 
وأوض�����ح ال��ش��ي��خ ح��اش��د 
أب��و ش���وارب -ن��ائ��ب رئيس 
دائ����رة ال��ش��ب��اب وال��ط��الب 
ب��األم��ان��ة ال��ع��ام��ة للمؤتمر 
الشعبي العام عضو اللجنة 

ال��دائ��م��ة الرئيسية رئيس اللجنة الشبابية 
العليا- أن دائ��رة الشباب والطالب ودوائرها 
بفروع المحافظات والمديريات وقطاعاتها 
الطالبية بفروع الجامعات والكليات ولجانها 
الفرعية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية 
والمجتمعية استكملت تحضيراتها بشأن 
عملية الحشد الشبابي والجماهيري والتوعوي 

للمهرجان.
وأك��د أب��وش��وارب على جاهزية ك��ل األط��ر 
الشبابية بمختلف قطاعاتها واستعدادها 
للمشاركة ال��ف��اع��ل��ة ف��ي ال��ذك��ري الخامسة 
والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبجموع 

غفيرة وغير مسبوقة. 
م��ش��ي��رًا إل���ى أن ش��ب��اب وط����الب المؤتمر 
بقطاعيه )الرجالي/النسائي( سيكونون في 
مقدمة المشاركين في االحتفالية الكبرى 
التي تعتبر عيد ميالد حزبهم الرائد في نهج 

الوسطية واالعتدال.
وس��ي��م��ث��ل ح���ض���وره���م ال���ح���اش���د رس��ال��ة 
واض��ح��ة وق��وي��ة مفادها ب��أن شباب الميثاق 

الوطني وف��رس��ان المؤتمر لن 
يفرطوا ف��ي ال��ث��واب��ت الوطنية 
)النظام الجمهوري- الوحدة-
الديمقراطية( ول��ن يسمحوا 
أليٍّ ك���ان ب��م��ح��اول��ة ال��ن��ي��ل من 
هذا الحزب العريق الذي حقق 
الكثير من اإلنجازات التنموية 
ل��ه��ذا ال��ب��ل��د، ول��ن يسمحوا أليٍّ 
ك��ان باالستخفاف واالستهانة 
بقياداته العمالقة أو التقليل 
م��ن دوره���ا ال��ري��ادي ف��ي قيادة 
البالد طوال الثالثة والثالثين عامًا الماضية، 
وسيعلنون للداخل والخارج أنهم سيكونون في 
الطليعة وأول المدافعين عن تراب هذا الوطن 
الغالي، ولن يسمحوا بتقسيمه أو تمزيقه أو 
شرذمته، وسيكونون الصخرة التي تتحطم 

عليها كل المؤامرات والفتن.
كما أعرب أبو شوارب عن شكره وتقديره 
لكل الجهود المبذولة من قبل كافة القيادات 
الشبابية والطالبية والمجتمعية وسعيهم 
الدؤوب في التحضير والحشد وتوعية الجميع 
بأهمية المشاركة في هذا الحدث التاريخي 
المهم وهذه المناسبة العظيمة التي تأتي في 
ظروف إستثنائية صعبة تمر بها بالدنا وشعبنا 
الذي يعاني من ويالت الجوع والفقر والمرض 
في ظل فساد مستشٍر وغياب العمل المؤسسي 
ألجهزة الدولة وانعدام العدالة والمساواة 
وممارسة االنتهاكات والتعسفات ومصادرة 
الحقوق وال��ح��ري��ات، إض��اف��ة إل��ى م��ا تتعرض 
إليه بالدنا من ع��دوان خارجي ظالم وحصار 
رض علينا من قبل 

ُ
بري وبحري وجوي جائر ف

تحالف العدوان وصراعات داخلية ُمفتعلة ال 
ناقة لشعبنا فيها وال جمل. 

تكليف اللجنة العسكرية واألمنية العليا بإدارة 
الفعاليات وضبط األمن العام

رئ��ي��س المجلس السياسي ي��وّج��ه اللجنة بأخذ 
االحتياطات لمنع أي احتكاك

التأكيد على تماسك الجبهة الداخلية والحذر من 
مخطط المتربصين بالوحدة الوطنية

ضبط م��س��ارات ال��دخ��ول وال��خ��روج م��ن ميدان 
السبعين

خروج الفعاليات عن برامجها بأي مواقف يؤثر على 
تماسك الجبهة الداخلية وخروج عن اإلجماع الوطني

رأس االس��ت��اذ ص��ال��ح الصماد -رئ��ي��س المجلس 
السياسي األعلى- ومعه نائب رئيس المجلس السياسي االعلى الدكتور قاسم 
لبوزة في القصر الجمهوري بصنعاء الثالثاء وبحضور أعضاء المجلس السياسي 
االعلى ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور واألمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا والناطق الرسمي ألنصار الله محمد 
عبدالسالم وعدد من المشائخ اجتماعا للجنة العسكرية واألمنية العليا، 

كرس لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية.
وناقش االجتماع الخطة العسكرية واألمنية العليا لتأمين احتفال المؤتمر 

الشعبي العام بذكرى تأسيسه الخامسة والثالثين والفعالية االخرى التى دعا 
اليها انصار الله..

وكلف االجتماع اللجنة العسكرية واألمنية العليا بإدارة الوضع األمني فيما 
يتعلق بالفعاليات وضبط األمن العام وإجراء التنسيق الالزم بما يضمن نجاح 

مختلف الفعاليات في اجواء آمنة وأداء امني عالي المستوى.
وشدد االجتماع على اهمية تعاون وتكامل االجهزة االمنية في هذا الواجب 
الوطني المهم والذي يأتي في ظرف حساس والوطن يمر بمؤامرة بالغة 

التعقيد وتستهدف الجبهة الداخلية والصمود االسطوري 
للشعب اليمني وتضحياته وتماسك الجبهات على كل المستويات 
السياسية والشعبية والعسكرية ومواجهة نهايات العدوان 
والحصار على المجتمع والشعب اليمني العزيز والصابر والمقاوم.
ووج��ه رئيس المجلس السياسي األعلى اللجنة العسكرية 
واألمنية العليا بأخذ كامل االحتياطات لمنع اي احتكاك او 
صدامات قد تفتعلها القوى المتربصة بالوحدة الوطنية وتماسك 
الجبهة الداخلية والتعامل وفق المعلومات والتقارير االمنية 
الدقيقة في اعمال التأمين وضبط مسارات الدخول والخروج من 

ميدان السبعين وساحات الفعاليات االخرى.
وأك���د االج��ت��م��اع على ان اي خ���روج ع��ن س��ي��اق االحتفاالت 
والفعاليات المعلن عنها وبرامجها أو أي مواقف تؤثر على تماسك 
الجبهة الداخلية والصمود والمواجهة للعدوان من اي طرف كان 
سيعد خروجًا على االجماع الوطني واستهدافًا للشعب اليمني وتضحياته 
الكبيرة وستواجهه الدولة بحسم مطلق ولن تسمح بأي تعريض بالجبهة 
الداخلية وتضحيات ابناء اليمن وأرواح ودماء الشهداء والجرحى وطموح 

وآمال ابناء اليمن.
وقد واصلت اللجنة العسكرية واألمنية العليا اجتماعها بحسب توجيهات 
رئيس المجلس السياسي االعلى لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتأمين 

الفعاليتين.

أبو شوارب يؤكد جاهزية شباب المؤتمر المجلس السياسي والحكومة وممثلو المؤتمر وأنصار الله واللجنة العسكرية واألمنية يقرون خطة تأمين مهرجان المؤتمر
إلحياء فعالية 24 أغسطس

أمين عام التنظيم السبتمبري:

المؤتمر حارس أمين للنظام 
الجمهوري

أكد المناضل عبدالله غانم أبو غانم -األمين 
العام للتنظيم السبتمبري- ان خروج الموتمر 
الشعبي العام يوم 24/اغسطس يعطي دالله 
وطنية صادقة بأن الموتمر وقيادته من الرعيل 
االول للثورة اليمنية وم��ن جيلها من شبابي 
الثورتين السبتمبرية واالكتوبرية المحافظين 
على أهداف الثورة الستة في ظل الجمهورية 

اليمنية على كل قلوب كل اليمنيين األحرار..
»الميثاق«: أن الموتمر  وأوض��ح أبو غانم ل�
ه يناضلون من اج��ل الثوابت  الشعبي وحلفاء
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي رس��م��ت��ه��ا أه�����داف ال��ث��ورة 
السبتمبرية الخالدة وانبثق منها الميثاق 
الوطني الذي جاء مكماًل لمسيرة الثورة اليمنية  

26 سبتمبر و14 أكتوبر..
وأعرب األمين العام للتنظيم عن تهانيه لقيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح، بذكرى التأسيس كمناسبة التأسيس كمناسبة وطنية جمعت كل القوى 

الوطنية وأقروا ميثاقها الوطني الجامع لكل اليمنيين بكل توجهاتهم ..
وق��ال: إن خروج الموتمر وأح��زاب التحالف في هذا اليوم العظيم هدفه ايصال 
رسائل للعالم تؤكد ان الشعب اليمني لم ولن يستسلم للعدوان الغاشم غير المبرر، 

وينشد السالم العادل.
داعيًا كل المكونات السياسية الواقفة في وجهة العدوان الى مشاركة الموتمر 
وحلفائه في هذا الحشد الكبير بميدان السبعين فهذا الميدان له رمزية في قلوب 
األحرار الذين دافعوا عن العاصمة التاريخية صنعاء إبان حصار السبعين يومًا وخرج 

الشعب اليمني منتصرًا رافع الهامات.. فالنامت اعين الجبناء..
متمنين من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي ان يبتعدوا عن المناكفات واالتهامات 
للواقفين في خنادق الدفاع عن الوطن والترفع من الصغائر التي التخدم إال األعداء.

مكتب الزعيم: 

ما نشره الحبيشي حول 
البركاني محض افتراءات

عقب مصدر مسئول بمكتب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام على ما نشره 
االخ اح��م��د الحبيشي ف��ي صفحته 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
"فيسبوك" ، وادعائه بأن االخ الشيخ 
سلطان سعيد البركاني ، االمين 

العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام، كان مشاركًا في عملية 

تهريب الفار هادي - بأن ما كتبه 
ات ومحاولة  الحبيشي محض افتراء

لشق الصف المؤتمري واحداث بلبلة 
.. الجميع في ِغنى عنها.

الزعيم صالح ُيعزي بوفاة
 اللواء محمد حسين دهاق

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء محمد حسين دهاق رئيس الدائرة المالية األسبق بوزارة الدفاع، 
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في سبيل الثورة والجمهورية 
والوحدة، حيث كان -رحمه الله- مناضاًل مخلصًا أدى واجباته بكل إخالص، وأفنى عمره في خدمة 
الوطن في سلك القوات المسلحة، وكان مثااًل للضابط والقائد الكفء والمتفاني.. اتسم باألمانة واإلخالص 

والنزاهة وعفة النفس..
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة التي بعث بها إلى العقيد سمير محمد دهاق 
وإخوانه.. وكافة آل دهاق، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.. 

وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

71 شهيدًا وجريحًا في مجزرة جديدة للعدوان السعودي بصنعاء
استشهد وأصيب أكثر من 71 مواطنًا -أمس األول الثالثاء- في مجازر مروعة ارتكبها طيران العدوان السعودي بسلسلة غارات 

على محافظة صنعاء.
وأكد مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف استراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب ما أدى إلى استشهاد 

وجرح أكثر من 50 مواطنًا وتضرر عدد من المنازل. 
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن عدة غارات على مديرية سنحان ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة 15 آخرين 

، كما شن غارتين على خشم البكرة في مديرية بني حشيش أسفرت عن تضرر ممتلكات المواطنين. 

مصدر مسئول:

ال حوار بين المؤتمر ودولة 
اإلمارات حول وقف الحرب

صرح مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بأنه ال 
صحة لما تروج له بعض وسائل االعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي، والتي تزعم أن حوارًا يجري بين المؤتمر 
الشعبي العام ودولة االمارات العربية المتحدة ، 

حول وقف الحرب .
مؤكدًا ان تلك االخبار ال اساس لها من الصحة، 
وانه ال يوجد اي حوار سواًء أكان مباشرًا او غير 

مباشر .. وال بصورة علنية او سرية .
واك��د المصدر -االث��ن��ي��ن- أن المؤتمر 
ه يرحبون بأي حوار  الشعبي العام وشركاء
إليقاف العدوان وفك الحصار المفروض على 

شعبنا برًا وبحرًا وجوًا .


