
بندر العنسي
واصلت قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة 
اتها التنظيمية  إب وع��دد من مديرياتها عقد لقاء
الموسعة بهدف التحضير واالستعداد للمشاركة في 
مهرجان الذكرى ال�35 لتأسيس أكبر حزب سياسي في 
اليمن )المؤتمر الشعبي العام( والذي سيقام في ميدان 
السبعين بالعاصمة صنعاء في ال��� 24 من أغسطس 

الجاري.
وفي السياق ذاته عقد -الجمعة- برئاسة المهندس 
عقيل حزام فاضل عضو اللجنة الدائمة - رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب اجتماعًا تنظيميًا 
لقيادة الفرع تم خالله ال��وق��وف ام��ام االستعدادات 

والتحضيرات الجارية على مستوى المحافظة والمديريات 
والدوائر والمراكز للحشد لمهرجان 24 اغسطس 2017م الذي 
سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاًء بالذكرى ال� 
35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام حيث خرج االجتماع بعدد من 

القرارات الهادفة الى انجاح عملية الحشد للمهرجان.

في غضون ذل��ك عقدت قيادة ف��رع المؤتمرالشعبي العام 
بالدائرة )113( مديرية الرضمة اجتماعًا برئاسة الشيخ حمود 
عبدالوهاب صالح - عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر 
ب��ال��دائ��رة- اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة االستعداد لمهرجان 

التأسيس والحشد له.
وخالل االجتماع تم تشكيل لجان االعداد والحشد للمهرجان 

على مستوى المديرية والمراكز التنظيمية 
وال��ع��زل وال��ق��رى وال��ت��ج��م��ع��ات السكانية 
والمكاتب الحكومية بالمديرية، في حين 
ات  ق��ر عقد عدد من االجتماعات واللقاء

ُ
أ

مع مختلف القيادات والمشائخ والشخصيات 
االجتماعية والتجار لمناقشة عملية الحشد 

للمهرجان.
وفيما له صلة بالموضوع عقد اجتماع 
للجنة التربوية والتعليمية للحشد للمهرجان 
بمديرية يريم برئاسة االس��ت��اذ - محمد 
حميد العمري - مدير االدارة التعليمية 
بالمديرية رئيس اللجنة التربوية والتعليمية 

للحشد لمهرجان 24 اغسطس.
وأكدت قيادات الحزب في يريم على عقد لقاء موسع مع كافة 
التربويين ومجالس اآلباء والشخصيات االجتماعية والتجار من اعضاء 
وانصار المؤتمر بالمديرية خالل االسبوع القادم لمناقشة عملية 

الحشد للمهرجان الذي سيكون االكبر على مستوى اليمن.
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8االثنين: 

الحرية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأي اعتداء عليها أو احتكارها، ال يعتبر 
مجرد اعتداء على حق من حقوق اإلنسان والمجتمع فحسب، بل إنه تحدٍّ إلرادة الله

الميثاق الوطني

استعدادات فرسان المؤتمر متواصلة للمشـــــــــاركة في مهـرجـان 24 أغسطـس بالسبـعيـن 

الحجري يرأس اجتماعًا للهيئات البرلمانية والوزارية 
لمحافظة إب استعدادًا لمهرجان أغسطس

ترأس القاضي احمد الحجري عضو اللجنة العامة -األربعاء الماضي- وبحضور 
د.علي ابو حليقة عضو اللجنة العامة عضو الهيئة الوزارية، والشيخ عبدالواحد 
صالح رئيس الهيئة التنفيذية محافظ إب، ود.عبدالرحمن معزب رئيس الكتلة 
البرلمانية بالمحافظة، والقاضي احمد النزيلي والقاضي مطهر الحجري والشيخ 
حزام فاضل اعضاء مجلس النواب، اجتماعًا تنظيميًا لقيادة الكتلة البرلمانية 
والهيئات البرلمانية والوزارية والشوروية والتنفيذية للمؤتمر بالمحافظةكرس 
لمناقشة االستعدادات والتحضيرات لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام، والمشاركة المتميزة في المهرجان الذي سيقام في يوم 24 من 

اغسطس بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء..
وفي بداية االجتماع رحب القاضي احمد الحجري بالجميع، ناقاًل اليهم تحيات 
القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر وعبرهم الى كل اعضاء 

وانصار المؤتمر في محافظة إب..
وقال:اليوم االستعدادات لالحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر تعم ارجاء اليمن 
ونتطلع ان يكون ألبناء محافظة إب حضور متميز كما عهدناهم دومًا في مثل 
هذه المواقف الوطنية والتنظيمية... مشيرا الى ان المؤتمر سيوجه في مهرجان 
24 اغسطس رسائل تاكيد على صمود شعبنا وثباته في وجه العدوان والتمسك 
بالثوابت الوطنية والحرص على توحيد الجبهة الداخلية واشاعة ثقافة التسامح 

والحوار لتعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة محاوالت تمزيق اليمن..
وحث الجميع على مضاعفة الجهود في عملية التحضير وانجاز هذه المهمة 
على اكمل وجه وبما يليق بمكانة المؤتمر الوطنية وفي ضمير ووجدان ابناء 

محافظة إب على وجه الخصوص..
بدوره شدد الدكتور علي ابوحليقة على اهمية مضاعفة الجهود على اعتبار 
ان محافظة إب مؤتمرية ونتطلع ان يرسم فرسان المؤتمر لوحة رائعة في 
مهرجان 24 اغسطس انتصارًا للسالم واالمن واالستقرار كما عهدناهم دوما.

من جانبه استعرض الشيخ عبدالواحد صالح رئيس الهيئة التنفيذية مستوى 
التحضيرات التي تشهدها المحافظة على مختلف االصعدة استعدادًا للمشاركة 

المشرفة لمحافظة إب في مهرجان 24 اغسطس بميدان السبعين.
وثمن عاليا الجهود التي تبذلها قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة والهيئة 
التنفيذية والمحلية والتربوية في عملية االعداد والتحشيد، مؤكدا ان دور 

ومشاركة ابناء محافظة إب في هذه الفعالية والوطنية والتنظيمية سيكون 
رياديًا.

الى ذلك اكد الدكتور عبدالرحمن معزب رئيس الكتلة البرلمانية على اهمية 
حشد الطاقات التي تختزلها محافظة إب، وضرورة االسهام الفعال في انجاح 
هذه الفعالية الوطنية والتنظيمية وبما يتناسب مع المكانة والدور الوطني 

البناء محافظة إب..
هذا وتم في االجتماع االطالع على االعدادات والتحضيرات التي تمت من قبل 
فرع المؤتمر والهيئات القيادية المحلية والتنفيذية والتربوية والمجتمعية 

بالمحافظة.
واقر االجتماع تشكيل لجنة تحضيرية للتنسيق للحشد والتواصل من ابناء 
وقيادات المحافظة وشخصياتها االجتماعية وشبابها الموجودين في صنعاء، 
بهدف حشد ابنائها المتواجدين في امانة العاصمة ومساندة فرع المؤتمر 

وقياداته بالمحافظة والدوائر.
الى ذلك رأس رئيس فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة إب الشيخ عقيل حزام 
فاضل -الثالثاء الماضي- لقاء موسعًا مع اللجنة اإلعالمية والناشطين والصحفيين 
واإلعالميين الخاصة باالعداد والتحضير للمهرجان الجماهيري الذي سيقام 
في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وناقش االجتماع الذي عقد في صالة االجتماعات بمقر فرع المؤتمر عددا من 
المواضيع المتصلة بكيفية تغطية والحشد للمهرجان الكبير وايصال رسائل 
المؤتمر الشعبي العام لجميع عناصره وقواعده في جميع مديريات وعزل وقرى 
ة  محافظة إب من خالل وسائل اعالم المؤتمر المرئية والمسموعة والمقروء

ومواقع التواصل االجتماعية. 
ودعا رئيس فرع المؤتمر بإب عقيل فاضل اللجنة اإلعالمية والناشطين الى 
بذل مزيد من الجهد في انجاح المهرجان الجماهيري الذي سيقام في ال� 24 من 
أغسطس الجاري في صنعاء والعمل على استقطاب ناشطين واعالميين جدد 
ة.. مطالبًا  وبما يسهم في رقي اعالم المؤتمر الى درجة عالية من الدقة والكفاء
في ذات السياق بضرورة مشاركة االخبار الخاصة بالمؤتمر في جميع صفحات 

التواصل االجتماعي.

تتواصل االستعدادات غير المسبوقة التي تشهدها القطاعات المختلفة للمؤتمر الشعبي العام باألمانة العامة والمحافظات استعدًا لالحتفاء بالذكرى  
الـ35 لتأسيس المؤتمر والذي يأتي واليمن تتعرض ألبشع عدوان بقيادة السعودية منذ ثالثة أعوام..

ر معالم الوطن بفضل   وتمثــل هذه المناســبة للمؤتمر "حزبا وقيادة واعضاء ومناصرين" فرصة لاللتقــاء جميعا واالحتفاء معًا بحدث وطني غيَّ
التوجهات السياســية التي بدأ الزعيم علي عبدالله -رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشــعبي العام- السير وفقها منذ تسلمه قيادة 

الوطن في الـ17 من يوليو 1978م.. 

الخوالني: لقاءات متواصلة استعدادًا لذكرى التأسيس
قال عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة 
ات من اجل االستعداد لفعالية ذكرى  جمال الخوالني، ان قيادة الفرع تعقد لقاء

تأسيس المؤتمر الشعبي العام في الرابع والعشرين من اغسطس الجاري.
ات مع رؤس��اء الدوائر  واوض��ح الخوالني، انهم يعقدون لقاء

والمراكز، في اطار التجهيزات للحشد الجماهيري الكبير.

وأكد ان المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوسطية واالعتدال، وان كافة ابناء 
الشعب ملتفون حوله، وان طلبات االنتساب للحزب في ازدياد مستمر.

ولفت الى ان حشد السبعين لالحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
ال� 35، رسالة تعبر عن صمود وشموخ ابناء الشعب اليمني واعضاء ومنتسبي 

المؤتمر الشعبي العام، وانهم مع السالم المشرف سالم الشجعان.

تربوية مؤتمر العاصمة تناقش 
التحضيرات لذكرى التأسيس

عقدت اللجنة التربوية الخاصة باإلعداد والترتيب 
لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام في 24 اغسطس بأمانة العاصمة لقاء -االثنين 
الماضي- لها برئاسة االستاذ محمد الفضلي عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر وبحضور االستاذ محمد 
حنضل رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية 

والتربوية.
وناقش اللقاء خطة العمل المعدة من قبل اللجنة 
للتهيئة واإلع����داد والترتيب لالحتفال بذكرى 
تأسيس المؤتمر والمهام الموكلة الى اللجان في هذا 
االطار سيما ما يتعلق بموضوع الحشد والمشاركة 
في المهرجان الجماهيري الحاشد بميدان السبعين 

في 24 اغسطس.
وشدد اللقاء على اهمية ان تقوم اللجان بتنفيذ 
مهامها وفقا لخطة العمل التنفيذية وبما يسهم 
في انجاح االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام وف��ق��ا لتوجيهات االم��ان��ة ال��ع��ام��ة واللجنة 

الرئيسية لالعداد والترتيب لالحتفال.

القطاع التربوي والشبابي بمؤتمر إب 
يناقش اإلعداد للمهرجان

إب- بندر العنسي
واصل المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
إب التحضير للمهرجان الجماهيري الذي 
سيقام في ال�24 من أغسطس في ميدان 
السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاًء بالذكر ال� 

35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وفي السياق عقد االثنين الماضي اجتماعًا 
برئاسة الشيخ عقيل ح��زام فاضل- عضو 
اللجنة الدائمة - رئيس فرع المؤتمرالشعبي 
العام بمحافظة إب واالستاذ محمد درهم 
ال��غ��زال��ي - عضو اللجنة ال��دائ��م��ة - مدير 
مكتب التربية والتعليم - رئيس اللجنة 
التربوية والتعليمية بالمحافظة وبحضور 
اع��ض��اء ق��ي��ادة ف��رع المؤتمر بالمحافظة 
اجتماع تنظيمي موسع لالعداد والتحضير 
للمهرجان الجماهيري الكبير الذي يحتضنه 

ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
وض��م االجتماع لجان الحشد التربوية 
والتعليمية بالمديريات والدوائر والمعاهد 
وال��م��دارس ومسئولي الشباب وال��ط��الب 

بفروع المؤتمر بالدوائر ومديري فروع 
مكاتب ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة بالمديريات 
وف��روع النقابة العامة للمهن التعليمية 
وال��ت��رب��وي��ة ب��ال��م��دي��ري��ات واالت���ح���ادات 
الرياضية. وكرس االجتماع لمناقشة عملية 
االعداد والتحضير والحشد لمهرجان 24 
اغسطس 2017م ال��ذي سيقام بميدان 
السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاًء بالذكرى 

ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

الى ذلك عقدت لجنة االعداد والتحضير 
والحشد بمديرية النادرة الدائرة )116( 
اج��ت��م��اع��ًا م��وس��ع��ًا م���ع رؤس�����اء واع��ض��اء 
قيادات المراكز التنظيمية والشخصيات 
ئ��رة لمناقشة عملية  االجتماعية ب��ال��دا
االعداد والتحضير والحشد لمهرجان 24 
اغسطس ال��ذي سيقام بميدان السبعين 
بالعاصمة صنعاء احتفاًء بالذكرى ال���35 

لتأسيس المؤتمرالشعبي العام.

مؤتمر البيضاء يستعد للمهرجان
البيضاء - محمد المشخر

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء واللجنة التربوية 
الخاصة باإلعداد والترتيب لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام في 24 أغسطس لقاء لها -األربعاء الماضي- برئاسة نائب رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة األستاذ عمر محسن الهدار عضو اللجنة الدائمة -لمناقشة مهام الحشد 
والترتيبات الالزمة على منتسبي المؤتمر في قطاعات التربية والتعليم وكليات 
جامعة البيضاء بالمحافظة بمشاركة جماهيرية واسعة وغير مسبوقة لجماهير 

المؤتمر الشعبي العام من مختلف المحافظة.
وناقش االجتماع خطة العمل المعدة من قبل اللجنة للتهيئة واإلعداد والترتيب 
لالحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر والمهام الموكلة الى اللجان في هذا اإلطار سيما 
ما يتعلق بموضوع الحشد والمشاركة في المهرجان الجماهيري الحاشد بميدان 

السبعين 24 أغسطس.
وخالل االجتماع ألقيت كلمتان من قبل نائب رئيس الفرع عمر محسن الهدار 

ورئيس الرقابة والتفتيش بفرع المحافظة احمد سالم الطاهري أكدتا على أهمية 
أن تقوم اللجان بتنفيذ مهامها وفقا لخطة العمل التنفيذية وبما يسهم في انجاح 
االحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وفقا لتوجيهات األمانة 

العامة واللجنة الرئيسية لإلعداد والترتيب لالحتفال.
ات  وأش��ارت الى أهمية استحضار منجزات المؤتمر في كافة المحافل واللقاء
واألنشطة والفعاليات، وهي المنجزات التي ال نستطيع حصرها في مناسبة او موقف.
وحثت الجميع على اإلع��داد والتحضير الجيد وحشد الجماهير للمشاركة في 
الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم 24 اغسطس بميدان السبعين.
وأكد األستاذ محمد سالم الزالف رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر أن التربويين 
واالكاديميين المؤتمريين بمحافظة البيضاء كانوا وسيظلون السباقين في كل 
الفعاليات الوطنية والتنظيمية وسيشاركون بقوة بالمهرجان المرتقب لتجديد 
نا لله ثم للوطن وللثورة والجمهورية والوحدة وللمؤتمر ولقيادته الحكيمة  والء
ممثلة بالقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام حفظه الله ورعاه.
كما اكد مسئول الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر بجامعة البيضاء علي صالح 
المجنحي على أهمية دور لجنة الحشد التربوي والتكوينات التنظيمية للقطاع 
التربوي والتعليمي بالمؤتمر الشعبي العام.. ومن منطلق اإلدراك بأهمية هذه 
المناسبة ُبدئ العمل على كل المستويات للتحشيد المبكر لجميع اعضاء وأنصار 
المؤتمر في هذا القطاع للمشاركة في مهرجان ميدان السبعين وفي مختلف 
الفعاليات االحتفالية الجماهيرية المصاحبة لها التي سيتوالى تنفيذها وفقا للبرنامج 
االحتفالي الذي ستحدده القيادة العليا للتنظيم حيث تبذل لجان الحشد التربوي 
واألكاديمي جهودًا حثيثة للدفع من اجل التهيئة والتحشيد المبكر إلنجاح فعاليات 
هذه الذكرى التاريخية المهمة.. الفتا الى الدور المهم المنوط بقيادات وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام بالقطاعات التعليمية واألكاديمية والتربوية بالمحافظة 
والتي تشكل الجزء االهم من القطاعات والتكوينات المؤتمرية المهمة التي تشكل 
احد اهم عناصر الرهان واالهتمام األكبر بكون منتسبي هذه القطاعات هم النخب 

الواعية والمتعلمة واألكثر تاثيرًا في أوساط المجتمعات.
وقد اكد المشاركون في االجتماع حرص جميع منتسبي القطاعات التعليمية 
والتربوية واألكاديمية بمحافظة البيضاء على التفاعل من اجل إنجاح فعاليات 
هذا المهرجان لكونهم يدركون جيدا مدى األهمية التنظيمية والتاريخية لهذه 
المناسبة وأهمية ان يكون المهرجان الذي سيقام بالمناسبة استثنائيا ولكون نجاح 
هذا المهرجان ترسيخًا للثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية ومواجهة العدوان والحصار واالحتالل واإلرهاب.
ودعاء المجتمعون كافة أعضاء وأنصار المؤتمر بمحافظة البيضاء 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 أغسطس الجاري وكافة االحتفاالت المصاحبة له لما 
لها من أهمية وطنية وتنظيمية كبيرة. هذا وقد تم في االجتماع تشكيل اللجان 

المتخصصة بالعمل خالل الفترة المقبلة.

 فاضل يرأس اجتماعًا موسعًا لإلعالميين والناشطين بإب

مؤتمر إب يواصل استعداداته لالحتفال بذكرى التأسيس

برئاسة المحافظ:

مؤتمريو الحديدة يؤكدون جاهزيتهم 
 الحديدة - محمد شنيني

أكد فرسان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة -أمس 
األح���د- جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة والمتميزة ف��ي الحشد 
الجماهيري الكبير الذي سيقام بميدان السبعين في ال� 24 من 
اغسطس الجاري احتفاء بالذكرى ال� 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 

العام..
وفي االجتماع التنظيمي الموسع المنعقد برئاسة رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة ، محافظ المحافظة اللواء حسن 
احمد الهيج ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الحاج عبدالجليل 
عبده ثابت وحضور رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة الدكتور 
عبده هديش ونائب رئيس المؤتمر بالمحافظة االستاذ عبدالرحمن 
خرجين ورئيسة القطاع النسائي للمؤتمر بالمحافظة االستاذة نورية 

الحاشدي، اكدت قيادات المؤتمر التنفيذية والتنظيمية واالجتماعية والشبابية والنسوية والجماهيرية بمختلف 
القطاعات والمديريات والدوائر بالمحافظة على ضرورة رفع االستعدادات الستيعاب الهيجان الجماهيري 

المتعطش للمشاركة في ذكرى تأسيس المؤتمر..

واش��اد االجتماع بالتفاعل الكبير لقيادات وك��وادر وانصار 
المؤتمر في عموم المحافظة، االمر الذي يجسد حقيقة وعي 
ابناء المحافظة وتمسكهم بموقعهم المتميز في الصدارة في 
التفاعل مع االحداث الوطنية ومن اعظمها ذكرى التأسيس 
التي تؤكد المحافظة انها ستكون في طليعة الحضور بتواجدها 
المتميز المجسد تمسك ابناء المحافظة بالمؤتمر الشعبي 
العام الذي استحق ثقتهم بمسيرته المباركة منذ تأسيسه 
في 24 اغسطس 1982م وما حققه بقيادة الزعيم المؤسس 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- الذي قاد السفينة الى بر األمان.. وكان المؤتمر 
قرار الشعب اليمني المعبر عن تطلعاته في السالم والوحدة 
والحرية والديمقراطية والتنمية والكرامة والسيادة واالستقالل 

الوطني، والصمود في وجه العدوان.
و قد وقف االجتماع على جملة من الهموم والمهام المتصلة بالشأن التنظيمي ومن ابرزها استيعاب التدفق 

الكبير لطلبات االنتساب للمؤتمر.

مؤتمر جامعة الحديدة يؤكد استمراره في الحشد
أك��د ف��رع المؤتمر الشعبي ال��ع��ام بجامعة ال��ح��دي��دة على 
االستمرار في الحشد لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر 

في ال�24 من أغسطس الجاري.
كما أك��د الفرع بمختلف القطاعات األكاديمية واإلداري���ة 
والطالبية التزامهم بالبيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام 
بعدم الرد على الدعايات واإلشاعات المغرضة التي يتناولها 
المرجفون على شبكة التواصل االجتماعي والتي تهدف الى 
 للعدوان والذي 

ً
شق الصف وتفكيك الجبهة الداخلية خدمة

عجز خالل أكثر من عامين عن تحقيق أي انتصار على أبطال 
القوات المسلحة واللجان الشعبية والمتطوعين الذين سطروا 
انتصاراتهم للحفاظ على استقالل الوطن والوحدة والثورة 
والجمهورية والديمقراطية والتصدي ل��إلره��اب وال��ع��دوان 
انطالقًا من األس��س والثوابت الوطنية التي يرفض المؤتمر 

الشعبي العام تجاوزها أو القفز عليها.

جاء ذلك في اللقاء ال��ذي عقد -السبت- تحت عنوان: »معًا 
نحشد لمهرجان تأسيس المؤتمر الشعبي العام« ورأسه األستاذ 
الدكتور عبده يحيى هديش رئيس ف��رع المؤتمر بجامعة 

الحديدة.
واستعرض اللقاء الجهود المبذولة لحشد أعضاء المؤتمر 
والمناصرين والحلفاء لالحتفال بذكرى التأسيس والمواقف 
المشرفة للمؤتمر والزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 

الشعبي العام- وذلك منذ تأسيس المؤتمر وحتى اليوم.
واشار اللقاء الى ما يتعرض له البرلمان والحكومة من استهداف 
ممنهج يأتي من عدم إدراك المصلحة الوطنية العليا التي هي 
هدف وواجب من واجبات عضو مجلس النواب الذي يمثل الشعب 
ويقوم بحماية مصالحه وتحقيق مطالبه المشروعة التي ينبغي 
على الحكومة أن تسعى إلى االلتزام بما تم الوعد به أمام مجلس 

النواب.


