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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

برئاسة الراعي

 لقاء موسع لقيادات مؤتمر ذمار بالعاصمة يناقش الترتيب لمهرجان السبعين
بحضور الشيخ يحيى علي الراعي االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام رئيس مجلس النواب والشيخ ناصر النصيري رئيس احزاب التحالف 
الوطني عضو المجلس السياسي االعلى والشيخ علي محمد المقدشي 
عضو اللجنة العامة واالستاذ حسن محمد عبدالرزاق واالستاذ حمود 
محمد عباد رئيس الهيئة التنفيذية محافظ محافظة ذمار عقد االربعاء 
لقاء تنظيميا تشاوريا موسعا بالعاصمة صنعاء على طريق االع��داد 
والتحضير لالحتفاء بمهرجان 24 اغسطس بميدان السبعين بالذكرى 

ال�35 لتأسيس المؤتمر.
وضم اللقاء اعضاء مجلسي النواب والشورى واالكاديميين من مختلف 
الجامعات واعضاء اللجنة الدئمة والعلماء والمشائخ والمثقفين والوجهاء 
والعاملين في القطاعين العام وال��خ��اص وق��ي��ادات واع��ض��اء المؤتمر 

المقيمين في امانة العاصمة.
وفي اللقاء القى الشيخ يحيى علي الراعي االمين العام المساعد للمؤتمر 
كلمة قال فيها: سيظل ابناء ذمار ومعهم كل ابناء الوطن صامدين في 
وجه العدوان ومتمسكين بالثوابت الوطنية ولن تؤثر فينا كل االعمال 
االجرامية التي استهدفت وطننا وقتلت ابنائنا واطفالنا ودمرت البنية 
التحتية وطالت كل المنجزات التي تحققت لبالدنا في عهد المؤتمر 

الشعبي العام.
وحث الراعي الجميع على حشد الجماهير والمشاركة الفاعلة من قبل 
ابناء محافظة ذمار التي لم تتأخر يوما في تلبية نداء الوطن والمؤتمر 
بل ان ذم��ار دائما تقف في مقدمة الصفوف في كل المواقف الوطنية 

والفعاليات التنظيمية .
الى ذلك أكد الشيخ على محمد المقدشي عضو اللجنة العامة ان هذا 
اللقاء الذي تم التنسيق له مع قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة يأتي تواصال 
ات واالجتماعات التحضيرية التي ينفذها فرع المؤتمر بالمحافظة  للقاء
على مستوى الدوائر والمديريات والمراكز التنظيمية لالعداد والترتيب 
للمشاركة بمهرجان 24 اغسطس بميدان السبعين بالشكل الذي يعكس 

ما تحمله محافظة ذمار من والء صادق للوطن والمؤتمر.
كما القى االستاذ حمود محمد عباد رئيس الهيئة التنفيذية محافظ 
المحافظة كلمة قال فيها ان الهجمة التي يتعرض لها الوطن تجعل 
المؤتمر يقف مع زعيمه المناضل علي عبدالله صالح جنبا الى جنب ومع 
القوى السياسية الفاعلة في التصدي للعدوان وتعزيز صمود ابناء القوات 

المسلحة واالمن واللجان الشعبية في جبهات البطولة والشرف.
من جانبه القى االستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة كلمة ترحيبية شاكرا في بدايتها التجاوب الكبير والنوعي لهذا 
اللقاء الذي يدل على التفاعل االيجابي والقوى مع دعوة قيادة المؤتمر 
العليا للمشاركة بمهرجان 24 اغسطس بالسبعين احتفاء بالذكرى ال� 

35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
واكد على اهمية ان يضطلع الجميع بمسئولياتهم كل من موقعه وعمله 
ومحيطه االجتماعي بالحشد للمهرجان والتواصل مع الدوائر والمديريات 
واالسهام الفاعل في دفع الجماهير للمشاركة سواء على مستوى المقيمين 

بالعاصمة صنعاء او بالمديريات والدوائر.
والقى الشيخ عبدالكريم االك��وع عضو مجلس النواب كلمة الكتلة 
البرلمانية والشوروية مؤكدا فيها ان المؤتمر الشعبي العام يمتلك من 

ات التي كان لها باع كبير في الدفاع  الكوادر والكفاء
عن الثورة والجمهورية والوحدة والثوابت الوطنية.

من جانبه اشار الدكتور عبدالعزيز الكميم رئيس فرع المؤتمر بجامعة 
صنعاء في كلمته الى ان ذمار هي المحافظة الذهبية التي سوف تتميز 
عن غيرها بالحشود الغفيرة والمشاركة النوعية في مهرجان الصمود 

والوفاء 24 اغسطس.
الى ذلك أشار الشيخ مبخوت البعيثي في كلمته التي القاها عن المشائخ الى 
ضرورة استعداد الجميع واالستجابة لدعوة قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح للحضور المشرف والمشاركة الكبيرة من كل المديريات 

والقرى والعزل في محافظة ذمار.
هذا و القى الدكتور احمد علي العفيف قصيدة شعرية عبرت عن 

اهمية المشاركة والحشد لمهرجان السبعين.

مؤتمر مديرية ذمار يواصل استعداداته

جامعة ذمار: استعدادات غير مسبوقة 

يواصل ف��رع المؤتمر الشعبي 
ال���ع���ام ب���ال���دائ���رة 194 ب��ذم��ار 
ال��ت��رت��ي��ب واالع������داد لمهرجان 
السبعين، حيث نظم -الثالثاء- 
ل��ق��اًء تنظيميا موسعا بالمراكز 
التنظيمية )و، ه، ح( بحضور 
االس���ت���اذ م��ح��م��د ال��ب��س��م��ي عضو 
قيادة الفرع بالمحافظة واالستاذ 
عبدالله القضاضي رئ��ي��س فرع 
الدائرة واالستاذ محمد الهروجي 
عضو اللجنة التربوية بالمحافظة 
واع���ض���اء ق���ي���ادة ف���رع ال���دائ���رة 
والمراكز التنظيمية والشخصيات 
االج��ت��م��اع��ي��ة. وخ���الل ال��ل��ق��اء تم 
مناقشة ما انجزته لجان الحشد 
ب��ال��م��راك��ز ال��ث��الث��ة وال��ص��ع��وب��ات 
التي تواجههم وحلها الستكمال 
عملية التحشيد واالعداد المنظم 

لمشاركة ال��دائ��رة ف��ي مهرجان 
يوم 24 اغسطس بشكل فاعل 
وحشد متميز. واكد اللقاء على ان 
مديرية ذمار تستعد للمشاركة 
بجماهير غفيرة في يوم الذكرى 
ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
ال���ع���ام، ب��ه��دف اي���ص���ال رس��ال��ة 
قوية لالعداء بان المؤتمر صامد 
وسيبقى صمام امان الوطن وخيار 
الشعب وام��ل��ه مهما ك��ان حجم 

التحديات والمؤامرات. 
حضر اللقاء الشيخ عبدالحافظ 
المقدشي عضو الهيئة التنفيذية 
بالمحافظة وعبدالسالم الحبني، 
وال���ش���ي���خ ول���ي���د ع���م���ران عضو 
المجلس المحلي بالمديرية وجمع 
غفير من اعضاء وكوادر المؤتمر 

بالدائرة.

في اطار االستعدادات المتواصله للحشد والمشاركة في 
المهرجان الجماهيري الكبير يوم الخميس 24 أغسطس 
2017م، بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام، عقد -الثالثاء- في مقر فرع المؤتمر الشعبي العام 
بجامعة ذمار، اجتماع تنظيمي موسع برئاسة األخ األستاذ 
محمدعلي سعد السنباني القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر 
بالجامعة ،رئيس اللجنة اإلشرافية للحشد، وبحضور األخ 
األستاذ الدكتور عبدالكريم اسماعيل نائب رئيس الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس لجنة الحشد، عضو 

اللجنة الدائمة، واألخ األستاذ مشعل ناصر شرهان األمين 
العام المساعد للجامعه، عضو لجنة الحشد وأعضاء قيادة 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالجامعه ورؤساء فروع الدوائر 
بالكليات وأعضاء اللجنة الدائمة وعمداء الكليات ونوابهم 
ورؤس��اء األقسام ومديري العموم )المؤتمريون(. تم في 
االجتماع الوقوف أم��ام سير اإلع��دادات للحشد والمشاركة 
واستكمال تشكيل لجان الحشد في الكليات والمعاهد وعلى 
مستوي األقسام.  وأشاد االجتماع بالتفاعل الكبير لمنتسبي 
الجامعة أكاديميين واداريين وطالبًا للمشاركة في المهرجان.. 

مؤتمر جهران يناقش ترتيبات مهرجان السبعين

في اطار االستعدادات والتحضير 
لالحتفال ب��ذك��رى التأسيس نظم 
ف���رع ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ب��ال��دائ��رة 
)202( مديرية جهران بمحافظة 
ذمار االثنين لقاًء تنظيميا موسعا 
بحضور االستاذ عبدالخالق المنجر 
عضو قيادة فرع المحافظة مشرف 
الدائرة واالستاذ محمد البسمي عضو 
ق��ي��ادة ف��رع المؤتمر بالمحافظة 
والشيخ خالد الفالحي رئيس الهيئة 
التنفيذية بالمديرية ام��ي��ن عام 
المجلس المحلي والشيخ محمد احمد 
صالح رئيس فرع الدائرة لمناقشة 

عملية التحضير واالعداد لمهرجان 
ال��ذك��رى ال����35 لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام ي��وم 24 اغسطس 

بميدان السبعين.
ون��اق��ش اللقاء ال���ذي ض��م اعضاء 
قيادة الدائرة والهيئة التنفيذية 
وال��م��راك��ز التنظيمية وال��ق��ي��ادات 
الوسطية واعضاء المجلس المحلي 
والمشائخ والشخصيات االجتماعية، 
عملية التحضير والتحشيد وتوزيع 
مهام لجان االع��داد للفعالية على 

مستوى كل مركز بالمديرية.
وأك��د اللقاء ان مديرية جهران 

ستكون في مقدمة الصفوف بحشد 
جماهيري كبير وغير مسبوق حبًا 
للوطن ووف��اًء للمؤتمر ال��ذي اثبت 
للجميع انه حزب الوطن والوسطية 

واالعتدال والتسامح والبناء.
حضر اللقاء الشيخ ضيف زاي��د 
عضو الهيئة التنفيذية بالمحافظة 
والدكتور عبدالله صالح عضو اللجنة 
االعالمية بالمحافظة والشيخ صدام 
القوباني عضو الهيئة التنفيذية 
بالمحافظة والعقيد صالح العفيري 

مدير أمن المديرية.

لجنة شبابية لمؤتمر ذمار 
ع��ق��دت اللجنة 
للحشد  بية  لشبا ا
بمحافظة ذم��ار 
-ال����خ����م����ي����س- 
اجتماعا تنظيميا 
بحضور االس��ت��اذ 
لصوفي  ا حسين 
رئ���ي���س اح�����زاب 
التحالف الوطني 
بالمحافظة رئيس 
اللجنة واالس��ت��اذ 

ه��الل المشرع عضو قيادة ف��رع المؤتمر بالمحافظة 
واالستاذ مشعل شرهان االمين العام المساعد لجامعة 
ذمار والشيخ وليد عمران عضو المجلس المحلي بالمحلي 
بالمديرية والشيخ عبداالله القوباني عضو قيادة فرع 
جهران واالستاذ عبدالله العنسي مدير مدينة الشهيد 
ذعفان الرياضية واعضاء اللجنة الرئيسية بالمحافظة 
وعدد من رؤساء االندية الشبابية والرياضية بالمحافظة 
الستعراض مهام اللجنة في االعداد والتحضير لمهرجان 

24 اغسطس. 
وناقش االجتماع تشكيل لجان الحشد على مستوى كل 
االندية الرياضية والقطاعات الشبابية بمحافظة ذمار 
وتوزيع مهام عملها وفقا لخطة العمل التي اعدتها 

اللجنة الرئيسية 
بالمحافظة.

وأك�����������د ع���ل���ى 
م���خ���ت���ل���ف  ن  ا
ال�����ق�����ط�����اع�����ات 
ال�����ش�����ب�����اب�����ي�����ة 
والرياضة بذمار 
تستعد للمشاركة 
ال����ك����ب����ي����رة ف��ي 
م��ه��رج��ان ال��وف��اء 
ب��ال��ذك��رى ال����35 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بميدان السبعين.
وخرج االجتماع بعدد من التوصيات والقرارات التي 
تهدف الى إنجاح الفعالية والمشاركة غير المسبوقة 

للقطاع الشبابي بمحافظة ذمار.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ع��ق��دت اللجنة ال��ت��رب��وي��ة للحشد 
بالمحافظة اجتماعا تتظيميا بحضور االستاذ سعيد 
الغابري نائب مدير عام مكتب التربية بالمحافظة 
واالس��ت��اذ محمد ال��ه��روج��ي عضو اللجنة واالس��ت��اذ 
عبدالحكيم المجهلي مدير ع��ام محو االمية عضو 
اللجنة واالس��ت��اذة غ��ادة الشظمي مسئولة القطاع 
النسوي بالدائرة 196، لمناقشة ما وصلت اليه اللجنة 

في عملية االعداد والتحضير الحتفائية السبعين.

مؤتمر ذمار يستعد لمهرجان التأسيس

تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام 
بالدوائر والمديريات عملية التحشيد 
وال��ت��ح��ض��ي��ر ل��م��ه��رج��ان ال��س��ب��ع��ي��ن 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��م��راك��ز التنظيمية 
بالمديريات حيث عقد فرع المؤتمر 
بالدائرة )194( اليوم لقاء تنظيميا 
موسعا بالمراكز )أ( لمناقشة سير عمل 
لجنة الحشد واالعداد بالمركز بحضور 
االستاذ محمد البسمي عضو قيادة فرع 
المحةفظة واالستاذ عبدالله القضاضي 
رئيس ف��رع ال��دائ��رة وق��ي��ادة المركز 
لعقال  والشخصيات االجتماعية وا

والشباب.
وناقش اللقاء آلية عمل لجنة الحشد 
واالعداد بالمركز وما انجزته في اطار 
المهام المكلفة بها للدفع بالجماهير 

للمشاركة في مهرجان الذكرى ال 35 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

وأش���اد اللقاء بالجهود التنظيمية 
والنشاط المتواصل الذي تبذلة قيادة 
المركز وف��ي مقدمتهم الشيخ مقبل 
اليعري خالل الفترة الحالية والسابقة 
في عملية االنتساب وتجديد بطائق 
ال��ع��ض��وي��ة وال��ت��ح��ض��ي��ر ل��م��ه��رج��ان 
السبعين. ودع���ا ال��ل��ق��اء ال���ى مواصلة 
التحشيد وع��ق��د االج��ت��م��اع��ات على 
مستوى االحياء والحارات في كل مركز 

تنظيمي.
وخرج االجتماع بعدد من التوصيات 
ال��ت��ي تساهم ف��ي ان��ج��اح عمل اللجان 
ونجاح المهرجان والمشاركة الفاعلة 

لمديرية جهران.

ذمار تستعد ليوم 24 أغسطس

فرسان »المحويت« .. جاهزون لحضور مهرجان السبعين
مؤتمر المحويت يستعرض ترتيبات احتفائية التأسيس

استعرض االجتماع التنظيمي الموسع -ال��ذي عقد 
ال��ث��الث��اء- بمحافظة المحويت للجان الحشد التربوي 
والتعليمي للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة مهام 
الحشد والترتيبات الالزمة على منتسبي المؤتمر في 
قطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني 
والكليات بالمحافظة للمشاركة في مهرجان الذكرى 
ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام المقرر تنظيمة 
في ميدان السبعين بصنعاء في ال���24 من اغسطس 
بمشاركة جماهيرية واسعة وغير مسبوقة لجماهير 

المؤتمر الشعبي العام من مختلف مناطق المحافظة..
وف��ي االجتماع ال��ذي حضره الدكتور محمد الشلبي 
عميد كلية التربية والدكتور عبد الملك مزارق مدير 
عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة 
وضم اللجنة التربوية للمؤتمر بالمحافظة ولجان الحشد 
التربوي المشكلة من ممثلو قطاعات التعليم العام 
والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني وممثلي النقابات 
التربوية بالمحافظة والمديريات وكلية التربية -القيت 

ع��دد من الكلمات من قبل االستاذ حمود شمالن عن 
قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة والدكتور احمد رزق 
الصرمي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالمحويت 
عن لجان الحشد التربوي بقطاع التعليم العالي واالستاذ 
محمد نسر اآلنسي مدير مكتب التربية والتعليم واالستاذ 
خليل م���زارق نائب رئيس ال��دائ��رة التربوية بمؤتمر 
المحافظة استعرضت االهمية التنظيمية والوطنية التي 
تكتسبها احتفاالت ذكرى تأسيس المؤتمر لهذا العام 
وطبيعية التجهيزات والترتيبات الجارية على مستوى 
كل القطاعات والتكوينات التنظيمية بفرع المؤتمر 
بالمحافظة وفروعة بالمديريات للمشاركة في احياء 

هذه المناسبة المهمة.
مؤكدين ان االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر لهذا 
العام ستتميز بحضور وتفاعل جماهيري مؤتمري 
مهيب وغير مسبوق بكون اعضاء المؤتمر الشعبي العام 
يراهنون على تمييز احتفاالت هذه الذكرى العظيمة 
واح��ي��ائ��ه��ا بمستوى يليق بمكانة المؤتمر الشعبي 

ال��ع��ام الوطنية م��ن خ��الل المهرجان 
الجماهيري الذي سيقام بهذه المناسبة 

ف��ي 24 اغسطس ف��ي م��ي��دان السبعين 
بصنعاء وبكثير من الفعاليات الجماهيرية 

واالحتفاالت البهيجة والمهمة التي 
س��ت��ص��اح��ب اح���ت���ف���االت ه��ذه 
الذكرى على مستوى العاصمة 

ومختلف المحافظات.
مشيرين الى الدور المهم 
المنوط بقيادات واعضاء 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 

بالقطاعات التعليمية والتربوية 
وال��ت��ي تشكل ال��ج��زء االه���م من 

القطاعات والتكوينات المؤتمرية الهامة التي تشكل 
اح��د اه��م عناصر ال��ره��ان وااله��ت��م��ام االك��ب��ر بكون 
منتسبي هذه القطاعات هم النخب الواعية والمتعلمة 

واالكثر تاثيرًا في اوساط المجتمعات.

المحويت - حمير بطاح
عقد -الخميس- اجتماع تنظيمي لقيادة المؤتمر الشعبي العام وعقال 
ومشائخ محافظة المحويت بالعاصمة صنعاء، برئاسة الشيخ/ زيد محمد ابو علي 
-عضو مجلس النواب، كرس لمناقشة االستعدادات للمشاركة في االحتفالية 
الجماهيرية الكبرى بالذكرى ال� 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بميدان 

السبعين بالعاصمة صنعاء في ال�24 من اغسطس الجاري.
وفي االجتماع اكد الشيخ زيد ابو علي اهمية االستجابة لدعوة 
الحشد الى ميدان السبعين لالحتفاء بالذكرى ال�35 لتأسيس 
المؤتمر والتي تأتي في ظ��روف استثنائية يمر بها 

الوطن حيث يتعرض لعدوان غاشم. 
واشاد ابو علي بالتفاعل الكبير من قيادات وكوادر 
وانصار وجماهير المؤتمر الشعبي العام مع هذا الحدث 
التاريخي والذي ستكون هذه الحشود المؤتمرية تليق 
مكانة المؤتمر الشعبي العام والزعيم القائد/ علي عبدالله 
نا لوطننا  صالح في االحتفال بهذه المناسبة الذي يعكس والء
وتنظيمنا الذي له الفضل الكبير في تحقيق الوحدة والمشاريع 

العمالقة.. 
مؤكدًا ان المؤتمر يمثل الرئة التي تنفس من خاللها اليمنيون للوصول 
الى العيش الكريم والحياة السعيدة.. فعلى جميع قيادات واعضاء المؤتمر 

المشاركة في االحتفاء بمناسبة تأسيس حزب اليمن.
وحث ابو علي الحضور على الدفع والمشاركة الفاعلة والجادة الى ميدان 
السبعين لالحتفال بذكرى المؤتمر الشعبي العام والتنديد بهذا العدوان الغاشم 
والظالم على وطننا من قبل آل سعود وحلفائهم وبما يجسد مواقف المؤتمر 

الشعبي العام في مواجهة العدوان والحصار والدفاع عن الثوابت الوطنية.
وفي االجتماع القيت عدد من الكلمات من قبل الشيخ/ احمد النويرة عضو 
االمانة العامة للمؤتمر واللواء / محمد رزق الصرمي وكيل اول امانة العاصمة، 
أكدت على اهمية حشد اعضاء المؤتمر واللجان المكلفة بأداء مهامها وفقا 
للخطة التنفيذية التي تم وضعها وبما يسهم في ان يكون المهرجان الذي 
سيقام في ميدان السبعين يوم 24 اغسطس حشدًا مشرفًا لحضور هذا 
االحتفال الجماهيري بهذه الذكرى فهي رسالة الصمود والثبات المؤتمرية في 
مواجهة العدوان والتي اكدت عليها قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله 

صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.

اجتماع مؤتمري ألبناء المحويت بالعاصمة صنعاء للحشد والتجهيز

مؤتمريو صعدة يناقشون الترتيبات
رأس الشيخ/ احمد بخاش رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة اجتماعًا تنظيميًا لقطاعي 

الشباب والتربية في المحافظة.
وقد استعرض االجتماع التنظيمي الموسع المنعقد اليوم مهام الحشد والترتيبات الالزمة التي على منتسبي 
المؤتمر القيام بها في قطاعي التربية والشباب للمشاركة في مهرجان الذكرى ال35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام المقرر تنظيمة في ميدان السبعين بصنعاء في ال24 من اغسطس بمشاركة جماهيرية واسعة وغير 

مسبوقة لجماهير المؤتمر الشعبي العام.
وفي االجتماع الذي حضرة عدد من قيادات المؤتمر بمحافظة صعدة القى الشيخ/ احمد بخاش كلمة 

أكد فيها على االهمية التنظيمية والوطنية التي تكتسبها احتفاالت ذكرى تأسيس المؤتمر لهذا العام.
وقال بخاش ان االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر لهذا العام ستتميز بحضور وتفاعل جماهيري مؤتمري 

مهيب وغير مسبوق كون اعضاء المؤتمر الشعبي العام يراهنون على تميز احتفاالت هذه الذكرى العظيمة 
واحيائها بمستوى يليق بمكانة المؤتمر الشعبي العام الوطنية من خالل المهرجان الجماهيري الذي سيقام 

بهذه المناسبة في 24 من اغسطس في ميدان السبعين بصنعاء.
مشيرًا الى الدور المهم المناط بقيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام بالقطاعات التعليمية والتربوية 
والشبابية والتي تشكل الجزء االهم من القطاعات والتكوينات المؤتمرية كون منتسبي هذه القطاعات هم 

النخب الواعية والمتعلمة واالكثر تاثيرًا في اوساط المجتمع.
مؤكدًا على اهمية تفاعل جميع اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر وجميع اليمنيين الحريصين على الوطن 
وعلى الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ورفض العدوان الخارجي والحصار الجائر في المشاركة 

والتحشيد في انجاح هذا االحتفال.

مؤتمريو لحج: سنكون في مقدمة الصفوف 
رأس االخ/ محمد ه��زاع القباطي القائم بأعمال رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج عضو اللجنة الدائمة 
اجتماعًا تنظيميًا حضره عدد من قيادات وك��وادر المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة لحج وذل��ك لمناقشة عملية االع��داد 
والتحضير للمشاركة بمهرجان 24 اغسطس وال��ذي سيقام 

بميدان السبعين العاصمة صنعاء.
وفي االجتماع اكد القباطي ان المشاركة في ذكرى تأسيس المؤتمر 
ليست موجهة ضد احد وانما احتفاء بتأسيس المؤتمر وتأكيد على 
التمسك بالثوابت الوطنية واب��رزه��ا الثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية والسيادة واالستقالل الوطني.
مشيرًا الى أن فعالية اإلحتفاء بالذكرى ال35 لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام تكتسب أهمية كبيرة كونها تأتي في ظل ظروف 
إستثنائية صعبة يمربها وطننا وشعبنا اليمني جراء إستمرارالعدوان 
الهمجي البربري الغاشم والحصار الجوي والبري والبحري الجائر من 

قبل تحالف أنظمة الشر العربي بقيادة السعودية.
وقال بأن أبناء محافظة لحج سيكونون في مقدمة المشاركين في 
هذا العرس التنظيمي والوطني وبما يليق بمكانة المؤتمر الشعبي 

العام وجماهيريته.


