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11االثنين: 

في المناخ الديمقراطي تموت الوالءات والتعصبات الضيقة.. وتبقى الوحدة 
الوطنية قوة للشعب والدولة، لحماية البالد وسيادتها واستقاللها

الميثاق الوطني

فروع المؤتمر في عمران وجبل يزيد وعيال سريح تناقش أوضاع 
المراكز التنظيمية واالنتساب والمشاركة في ذكرى التأسيس

عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
جبل يزيد محافظة عمران لقاًء تنظيميًا 
موسعًا لقيادات الفرع والمراكز التنظيمية 
والهيئة التنفيذية والتربويون والشخصيات 
االجتماعية كرس لمناقشة أوض��اع المراكز 
التنظيمية واستمارات االنتساب لألعضاء 
الجدد واالستعدادات الجارية للمشاركة في 
المهرجان الجماهيري الكبير الذي سيقام في 
الرابع والعشرين من أغسطس الجاري بميدان 
السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى 
الخامسة والثالثين لتأسيس حزب المؤتمر 
الشعبي العام وتعزيزًا للصمود والثبات في 

وجه العدوان السعودي الغاشم .
وفي اللقاء الموسع أكد رئيس دائرة الشباب 
والطالب بفرع المؤتمر بالمحافظة باكر علي 
باكر أهمية الحشد والمشاركة الفاعلة في 
هذا المهرجان الجماهيري واالحتفاء بمرور 
خمسة وثالثين عامًا من العطاء واالنجاز والبناء 
والتنمية التي تحققت للشعب اليمني في ظل 
هذا التنظيم الرائد على امتداد الوطن والذي 
أسسه القائد الحميري الفذ رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 

علي عبدالله صالح.
مشيدًا بمواقف أبناء مديرية جبل يزيد سواء 
على المستوى الوطني أو التنظيمي وصمودهم 
وثباتهم في وجه العدوان السعودي البغيض 
وتحالفه المشئوم واس��ت��م��راره��م ف��ي رفد 

الجبهات بالمال والرجال .
من جانبه رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بالمديرية منصور الضاوي، حث رؤساء المراكز 
التنظيمية والقيادات على ض��رورة تفعيل 
ات  العمل التنظيمي م��ن خ��الل عقد اللقاء
التنظيمية المتواصلة وتلمس احتياجات 

المواطنين وحل مشاكلهم .
مشيدًا بمستوى إقبال الشباب ورغبتهم 
في الحصول على عضوية المؤتمر والذي يعد 
دليال على قناعاتهم ومعرفتهم بالمواقف 
الوطنية لهذا التنظيم في مختلف المحطات 
التاريخية ويتسم بالوسطية واالع��ت��دال 
وال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة منهجًا وسلوكًا 
ويمتلك مرجعية فكرية مهمة تمثلت في 
الميثاق الوطني الذي صاغة نخبة من العلماء 
والمفكرين وصادقت علية كل القوى الوطنية. 
كما ألقى راجح الشجاع وأمين عيشان كلمتين 
أشارا فيهما إلى أهمية الحشد والمشاركة في 
االحتفال الكبير بذكرى التأسيس والتي تحمل 
مضامين مهمه ورسائل عامة لقوى العدوان 
بأن المؤتمريين يقفون صفًا واحدًا إلى جانب 
ك��ل ال��ق��وى الوطنية ف��ي مواجهة غطرسة 
ال��ع��دوان السعودي وهمجيته مهما كانت 

التحديات ومهما بلغ حجم التضحيات .
حضر ال��ل��ق��اء رئ��ي��س اللجنة الفنية بفرع 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عبدالوهاب 
الهجري والمسئول اإلعالمي بفرع المحافظة 

محمد الموهبي وعدد من القيادات التربوية 
والتنظيمية والشخصيات االجتماعية .

وف��ي مديرية عمران عقد ف��رع المؤتمر 
الشعبي العام بالمديرية اجتماعًا تنظيميًا 
م��ع اللجنة التربوية والشبابية والقيادات 
التنظيمية ناقش التحضيرات واالستعدادات 
الجارية للمشاركة في ذكرى تأسيس المؤتمر 
التي ستقام في ميدان السبعين بصنعاء يوم 
الخميس ال��راب��ع والعشرين م��ن أغسطس 

الجاري .
وف��ي االجتماع أك��د رئيس دائ���رة الشباب 
والطالب بفرع المؤتمر بالمحافظة باكر علي 
باكر ورئيس فرع المؤتمر بالمديرية ناجي 
علي م��رزاح أهمية الحشد والحضور الكبير 
في هذه المناسبة لما لها من أهمية بالغة على 
الصعيد الوطني والتأكيد على الصمود والثبات 
في وجه العدو الغازي الذي استهدف اليمن 

أرضًا وإنسانًا وللعام الثالث .
للجنة التربوية  م��ن جانبيهما رئ��ي��س��ي ا
بالمحافظة والمديرية علي محمد األش��ول 
ومنصور البركي أش���ارا إل��ى سجل المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام وق��ي��ادت��ه الحكيمة الحافل 
بمسيرة العطاء واالن��ج��ازات العظيمة التي 
تحققت للشعب اليمني على مدى أكثر من 
ثالثة عقود أبرزها تحقيق الوحدة المباركة 
في الثاني والعشرين من مايو 1990م والتي 
أعادت اللحمة الوطنية وعمت خيراتها كل 

أرجاء الوطن.
حضر االج��ت��م��اع  سكرتير ف��رع المؤتمر 
بالمحافظة عمر خالد بدر الدين والمسئول 
اإلع��الم��ي بفرع المحافظة محمد الموهبي  
وع��دد من القيادات التربوية والتنظيمية 

والشخصيات االجتماعية .
إلى ذلك عقد بفرع المؤتمر الشعبي العام 
في مديرية عيال سريح اجتماع تنظيمي 
موسع لقيادات الفرع ورؤساء وأعضاء المراكز 
التنظيمية والقيادات التربوية والشخصيات 
االجتماعية ناقش عددًا من القضايا المتعلقة 
بالجانب التنظيمي واس��ت��م��ارات االنتساب 
للشباب وال��ح��ش��د للمشاركة ف��ي مهرجان 

السبعين 
واكد رئيس دائ��رة الشباب والطالب بفرع 
المحافظة باكر علي باكر ورئيس فرع المؤتمر 
بالمديرية حمزة راج��ح ض���رورة حشد كل 
الطاقات وبذل أقصى الجهود لتسهيل عملية 
نقل الجماهير إلى العاصمة صنعاء للمشاركة 
في ذكرى تأسيس المؤتمر تأكيدًا للصمود في 

وجه العدوان السعودي المتغطرس .
وأش������ارا إل����ى أه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل األن��ش��ط��ة 
التنظيمية والتواصل المستمر بين القيادات 
واألع��ض��اء وتطوير آلية العمل التنظيمي 
ومنح الشباب الراغبين في االلتحاق بصفوف 
المؤتمر البطائق العضوية وح��ل قضايا 

المواطنين .

مؤتمريو صنعاء يواصلون استعداداتهم لالحتفال بذكرى التأسيس
ناقشت اللجان المنبثقة عن اللجنة اإلشرافية بمحافظة صنعاء "لجنتا االعالم 

والعمليات والمتابعة" برئاسة رئيس الفرع الشيخ محمد محمد بشير 
-األرب��ع��اء- خطتي الدعم والمساندة االعالمية والخطة العملياتية 

والمتابعة في اطار الخطة الزمنية للفرع بشأن الحشد والمشاركة في 
المهرجان الجماهيري االحتفالي الكبير بالذكرى ال�35 لتاسيس 

التنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام.. 
وفي االجتماع تم الوقوف على آخر االستعدادات والتحضيرات. 

ومناقشة المالحظات المقدمة من اعضاء اللجان واستيعابها 
بمايؤدي ال��ى انجاح مشاركة في الفرع واظ��ه��اره بالصورة 
االيجابية المرجوة احياًء لليوم التاريخي ال��ذي سيشهده 

ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء،. في الرابع والعشرين من 
اغسطس الجاري. 

كما تم في االجتماع الذي حضره عدد من قيادات فرع المحافظة 
ومندوبين عن النقابات التربوية واالكاديميين والنقابات والمنظمات 

المدنية..شدد صالح خميس مسؤول دائرة االعالم والثقافة واالرشاد بفرع صنعاء 
على اهمية العمل بروح الفريق الواحد وتالفي جوانب القصور لما فيه اظهار مؤتمريي 
محافظة صنعاء بالمظهر التنظيمي النموذجي. مشيرا الى ماتمثله محافظة صنعاء في وجدان 

القيادة السياسية التنظيمية للمؤتمر سواًء أكان في هذه الفعالية، والتي تعد 
رسالة تحدٍّ داخلية وخارجية، او للفعاليات السابقة والحاضرة والمستقبلية 

ايضا.
واضاف: مؤتمريو محافظة صنعاء كانوا ومازالوا في مقدمة الصفوف 
في الدفاع عن الوطن ومكاسبه العظيمة ادراكا من وعيهم الوطني 
والتزاما من خطط وبرامج تنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي العام 
بقيادته الحكيمة ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
من جانبه اوضح االخ احمد ثابت عضو قيادة الفرع رئيس 
لجنة العمليات :االهمية التنظيمية والوطنية التي تكتسبها 
احتفاالت ذكرى تأسيس المؤتمر.. مؤكدا ان االحتفال بذكرى 
تأسيس المؤتمر لهذا العام سيتميز بحضور وتفاعل جماهيري 
مؤتمري مهيب وغير مسبوق بكون اعضاء المؤتمر الشعبي العام 
يراهنون على ان يحقق االحتشاد الجماهيري اهدافه في ايصال رسالة الثبات 

والصمود والتحدي امام اعتى عدوان في العالم. 
وفي ختام االجتماع اقر المجتمعون خطط العمل بعد وضع اللمسات االخيرة عليها، 

وسيتم تعميمها للبدء بالتنفيذ على مستوى المحافظة والمديريات.

مؤتمر مفتاح حجة يؤكد االستمرار في التحشيد
حضر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية المفتاح الشيخ 
زيد احمد حسين الحاشي االجتماع التنظيمي لقيادات المراكز 
التنظيمية واعضاء المؤتمر بعزلة الجبر االسفل -االثنين الماضي- 
حيث ُبدئ اللقاء التنظيمي بكلمة ترحيبة لفرسان المؤتمر الشعبي 
العام القاها رئيس دائ��رة الشباب والطالب االستاذ خالد جارالله 
اكد فيها اهمية االستجابة لدعوة الزعيم لالحتفاء بالعيد الخامس 
والثالثين لتأسيس المؤتمر والتي تأتي في ظروف استثنائية يمر 

بها الوطن حيث يتعرض لعدوان غاشم.
داعيا اعضاء المؤتمروانصاره الى رد الجميل لحزب االمن واالمان 
حزب ال يؤمن بالمناطقية والمذهبية والجهوية حزب يمثل جميع 
اليمن من اقصاه الى اقصاه.. وعلى الجميع شد الرحال وارسال رسالة 
سالم الى دول العدوان وتجار الحروب.. وقال: ان احتفالنا بهذه 
نا لوطننا وتنظيمنا الذي له الفضل الكبير في  المناسبة يعكس والء
تحقيق الوحدة والمشاريع العمالقة مثل اعادة سد مارب والجامعات 

والمدارس والصحة واستخراج النفط والغاز.
مؤكدا ان المؤتمر يمثل الرئة التي تنفس من خاللها اليمنيون 

للوصول الي العيش الكريم والحياة السعيدة فعلى جميع قيادات 
واعضاء المؤتمر المشاركة في االحتفاء بمناسبة تأسيس حزب 

اليمن.
وكان الشيخ زيد احمد حسين الحاشي رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
قد رحب ب االعضاء وقيادات المراكز )ح ط ي ك( ونقل من خاللهم 
تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية االسبق الزعيم 
علي عبدالله صالح ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام م / حجة 
الشيخ فهد مفتاح دهشوش والقائم بأعمال الفرع بالمحافظة الشيخ 
يحيى علي موسى، حاثًا الجميع على ضرورة االلتفاف حول تنظيم 
الحرية والعدالة والمشاريع العمالقة واالنجازات التاريخية في اليمن، 
فمصلحة الجميع مع المؤتمر حامي الوحدة وورمز السالم.. والمؤتمر 
هو المعاش وهو الضمان االجتماعي وهو الصحة وهو التربية وهو 
االمن واالمان.. ودعا المؤتمريين الى رص الصفوف ودعم الجبهات 
بالمال والرجال لمواجهة دول العدوان وعدم االنجرار للرد على 
المماحكات مع الموتورين من االح��زاب والجماعات الواقفه ضد 

العدوان.

استمرار فعاليات التحشيد لمهرجان التأسيس المؤتمري بمحافظة الحديدة
محمد شنيني

يواصل المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة استعداداته 
للتحشيد للمشاركة في االحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر في 

ال�24 من أغسطس الجاري في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء.
وع���ق���دت -ال���ث���الث���اء- ق��ي��ادت��ا ف��رع��ي ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
بالدائرتين)161، 162( مديرية الميناء محافظة الحديدة اجتماعا 
تنظيميا برئاسة العميد علي يحيى عبيد - رئيس الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر بالمديرية كما عقدت قيادة فرع المؤتمر بالدائرة)165( 
مديرية المراوعة اجتماعا تنظيميا برئاسة األستاذ علي محمد طاهر 

حمزة رئيس الفرع.
كرس االجتماعان لمناقشة االستعدادات للمشاركة في االحتفالية 
الجماهيرية الكبرى بالذكرى ال� 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 

بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في ال�24 من اغسطس الجاري.
واش��اد االجتماعان بالتفاعل الكبير من ق��ي��ادات وك���وادر وانصار 
وجماهير المؤتمر الشعبي العام مع هذا الحدث التاريخي المهم مؤكدين 
أن مشاركة فروعهم ستكون كبيرة ومشرفة تليق بمكانة المؤتمر 
والزعيم المؤسس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، كما يأتي تفاعلهم لتأكيد تمكسهم بالمؤتمر 

كتنظيم وطني رائد كان وما يزال صمام امان الوطن والشعب.
بدوره نظم فرع المؤتمر بجامعة الحديدة ندوة توعوية بعنوان)24 

أغسطس االس��ت��ع��داد للحشد وال��ت��ص��دي ل��إش��اع��ة( أداره���ا األستاذ 
الدكتورعبده يحيى هديش رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة 
واألستاذ الدكتور حمدي محمد البناء المسئول اإلعالمي للحشد واألستاذ 

قاسم مهدي حيدر عضو اللجنة الدائمة.
تناولت الندوة أهمية االحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام والمراحل التي مر بها المؤتمر منذ تأسيسه في ع��ام1982م 
واستعراض دور المؤتمر في تطور البلد واستقرارها وتحقيق المصالحة 
الوطنية والوحدة والديمقراطية واالنتخابات النيابية والمحلية والرئاسية 

وصواًل إلى انتخاب المحافظين وتحقيق المشاركة الفاعلة للشعب في 
حكم نفسه بنفسه.

وأشارت الندوة الى النهج الديمقراطي الذي اتبعه المؤتمر في ترسيخ 
المفاهيم الديمقراطية وتحقيق مبداء الشراكة مع مختلف االحزاب 

واالطياف السياسية الموجودة في الساحة الوطنية.
حضر الندوة الدكتورمحمد حمد بلغيث نائب رئيس جامعة الحديدة 
واألس��ت��اذ عبدالله عمر االه���دل أمين ع��ام الجامعة ورؤس���اء اللجان 

األكاديمية بفروع الكليات بجامعة الحديدة.

منظمات الحديدة تستعد لقاء تنظيمي لمؤتمر الحديدة وممثلي الشباب والطالب

رأس األستاذ الدكتور عبده يحيى هديش رئيس فرع 
المؤتمر بجامعة الحديدة لقاء تنظيميا ضم قيادة اتحاد 
شباب اليمن واتحاد طالب الجامعة من المنتسبين للمؤتمر 
وبحضور اللجنة األكاديمية للحشد بالجامعة وذلك لمناقشة 
ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق باستكمال تشكيل اللجان 

على مستوى فروع المؤتمر بالكليات.
واستعرض األستاذ الدكتور حسن عمر المطري الجهود 
التي قامت بها اللجنة في هذا الجانب.. مشيرا الى أن العمل 
يسير بشكل جيد وأن جميع منتسبي جامعة الحديدة 
بمختلف الكليات مبادرين للمشاركة في االحتفال بالذكرى 
ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بميدان السبعين في 

العاصمة صنعاء في ال�24 من أغسطس الجاري.

من جهته ذكر األستاذ الدكتور حمدي البناء المسئول 
اإلعالمي للحشد أن عملية تحفيز أعضاء المؤتمر وحلفائه 
تتم بشكل منتظم عبر مختلف الوسائل بما فيها شبكات 
التواصل االجتماعي.. مضيفًا: أن اللجنة اإلعالمية بصدد 

إطالق ريبورتاج بعنوان)نازل لميدان السبعين(. 
واعتبر اتحاد شباب اليمن في الحديدة المناسبة عملية 
لترسيخ الثوابت الوطنية )الثورة، الجمهورية، الوحدة، 

الديمقراطية، التصدي لإرهاب والصمود أمام العدوان(.
مشيرين ال��ى أن ه��ذه ال��دع��وة ت��أت��ي ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
يثبت فيه المؤتمر ورئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله 
صالح أنهم مستمرون في التضحية من أجل حرية الوطن 

واستقالله.

ع��ق��د -االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي- في 
محافظة الحديدة اللقاء التشاوري 
ل��ق��ي��ادات االت���ح���ادات وال��ن��ق��اب��ات 
ال��ع��م��ال��ي��ة وال��م��ه��ن��ي��ة ال��ت��رب��وي��ة 
واالكاديمية والتعاونية الزراعية 
والسمكية والنسوية والشبابية 

واالبداعية بالمحافظة.
ك�������رس ال����ل����ق����اء ل��م��ن��اق��ش��ة 
االس���ت���ع���دادات ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
المهرجان الجماهيري الكبير الذي 
سيقام بميدان السبعين بالعاصمة 
صنعاء ف��ي ال��� 24 م��ن اغسطس 
ال��ج��اري احتفاء ب��ال��ذك��رى ال��� 35 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وتخلل اللقاء كلمات من رئيس 
جمعية ح��م��اي��ة البيئة االس��ت��اذ 
ع��ب��دال��رح��م��ن خ��رج��ي��ن ورئ��ي��س 
ات��ح��اد ش��ب��اب اليمن بالمحافظة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��ده ه��دي��ش ونقيب 
التربويين احمد عقالن ورئيس 
فرع اتحاد االدباء والكتاب اليمنيين 

بالمحافظة محمد شنيني ورئيس 
نقابة النقل قاسم مهدي ورئيس 
ن��ق��اب��ة ال��م��ص��ارف ف��ه��م��ي صبرة 
ام��ي��ن ع��ام االت��ح��اد ال��ع��ام لعمال 
الجمهورية بالحديدة علي راجح 
وم��ف��وض��ة ال���م���رش���دات جميلة 
مصطفي وع��ض��و ق��ي��ادة ات��ح��اد 
ط���الب ج��ام��ع��ة ال��ح��دي��دة منذر 

العيسائي.
واكدت الكلمات على المشاركة 
ال��ك��ب��ي��رة ف���ي ه����ذه ال��م��ن��اس��ب��ة 

العظيمة وان المحافظة ستتدفق 
سيوال بشرية الى العاصمة صنعاء 
وس���ت���ك���ون م��ش��ارك��ت��ه��ا ب����ارزة 

ومتميزة.
واش�����ارت ال��ك��ل��م��ات ال���ى ال���دور 
الوطني الذي لعبه المؤتمر الشعبي 

العام منذ نشأته.
واك��د المشاركون في االجتماع 
ان���ه���م وم��ن��ت��س��ب��ي منظماتهم 
س��ي��ك��ون��ون ف��ي طليعة الجموع 

المحتشدة بميدان السبعين.

مؤتمر ريمة في اجتماع موسع يستعرض تحضيرات ذكرى التأسيس
عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة اجتماعًا 
موسعًا -الثالثاء- برئاسة رئيس الفرع الشيخ محمد عبده 
يحيى م��راد بالقيادات التنظيمية والبرلمانية والتنفيذية 

والمحلية واللجنة التربوية والشبابية.
ورحب الشيخ محمد عبده يحيى مراد رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة بالجميع ونقل لهم تحايا رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح.. شاكرًا قيادة واعضاء وأنصار 
المؤتمر بالمحافظة على مواقفهم الوطنية بكل المراحل 
وتفاعلهم المستمر بكل توجيهات المؤتمر الشعبي العام. 

وأوضح االجتماع ان المشاركة في ذكرى تأسيس المؤتمر 
ليست موجهة ضد احد وانما احتفاء بتأسيس المؤتمر وتأكيد 
على التمسك بالثوابت الوطنية ووابرزها الثورة والجمهورية 

والوحدة والديمقراطية والسيادة واالستقالل الوطني.
وقد وقف االجتماع على جملة من الهموم والمهام المتصلة 
بالشأن التنظيمي ومن ابرزها استيعاب التدفق الكبير لطلبات 

االنتساب للمؤتمر.
وناقش االستعدادات والتحضيرات الجارية على مستوى 
المحافظة والمديريات وال��دوائ��ر للحشد لمهرجان 24 
ات  اغسطس.. كما تمت مناقشة عقد االجتماعات واللقاء
لتربوية  لمحلية وا لتنفيذية وا لتنظيمية وا للقيادات ا
بالمديريات والدوائرلالشراف واالطالع على االستعدادات 
والتحضيرات الجارية للحشد للمهرجان ولتفعيل النشاط 
التنظيمي في كافة الجوانب والعمل على تبني وحل قضايا 
ومشاكل المواطنين بشكل عام واعضاء المؤتمر بشكل خاص.
واشاد االجتماع بالتفاعل الكبير لقيادات وكوادر وانصار 
المؤتمر في عموم المحافظة االمر الذي يجسد حقيقة وعي 
ابناء المحافظة وتميزهم في التفاعل مع االحداث الوطنية 
بما فيها ذكرى التأسيس، مشيرا الى أن المحافظة ستكون 
في طليعة الحضور وذلك بتواجدها المتميز المجسد تمسك 
ابناء المحافظة بالمؤتمر الشعبي العام والذي استحق ثقتهم 

بمسيرته المباركة منذ تأسيسه في 24 اغسطس 1982م 
وما حققه المؤتمر بقيادة الزعيم المؤسس على عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ال��ذي قاد السفينة الى بر األم��ان، كما أن المؤتمر هو خيار 
الشعب والمعبر عن تطلعاته في السالم والوحدة والحرية 
والديمقراطية والتنمية والكرامة والسيادة واالستقالل 

الوطني.
وشددت قيادات المؤتمر بمختلف القطاعات بالمحافظة 
على ضرورة رفع مستوى االستعدادات الستيعاب المهرجان 
الجماهيري المتعطش للمشاركة في ذكرى تأسيس المؤتمر 
ض��رورة رفع مستوى االستعدادات الستيعاب المهرجان 

الجماهيري 
وقد خرج االجتماع بعقد لقاء موسع البناء المحافظة وعقد 
االجتماعات بالمديريات بقيادات المؤتمر بالمديريات واعداد 
آلية حشد ونقل للمشاركين بالمهرجان وبتشكيل لجنة 

لمتابعة توفير عملية وسائل النقل االمكانات المطلوبه لها
حيث تحدث االستاذ حيدر علي ناجي رئيس اللجنة التربوية 
ذك��ر فيها مراحل ومواقف المؤتمر الوطنية والتاريخية 

والسياسية ومنجزاته منذ تأسيسه.
فيما اكد رئيس الكتلة البرلمانية االستاذ محمد الكويتي 
خالل كلمته أن ابناء ريمة وكل المنتسبين للمؤتمر جاهزين 
لتلبية نداء الوطن والواجب سواًء بالحرب او بالسلم.. واكد قائاًل 
للمؤتمريين: رفضتم العدوان ومرتزقته وشكلتم صمودين 
االول لمواجهتكم للعدوان واذياله والصمود الثاني انتم من 
قلتم ال لالنفصال ال للتخريب ال لفرض الوصاية على شعٍب 

يعشق العزة والشموخ.. 
واكد االستاذ عبده بعاس وكيل المحافظة أن المؤتمريين 
هم دائما السباقون للدفاع عن الوطن واثبتو اخالصهم 
هم للمؤتمر الشعبي العام في كل األحداث والمراحل  ووالء

واالزمات.

مؤتمريو البيضاء يناقشون ترتيبات احتفائية التأسيس
نظمت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء -األربعاء- لقاًء تنظيميًا 
موسعًا لقيادات الفروع بمديريات المحافظة برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر محافظ المحافظة علي محمد المنصوري ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
الدكتور محمد عبدالولي السماوي لمناقشة اإلعداد والترتيب لالحتفال بالذكرى 
ال���35 لتأسيس المؤتمر في 24 أغسطس الجاري بالعاصمة صنعاء بمشاركة 
جماهيرية واسعة وغير مسبوقة لجماهير المؤتمر الشعبي العام من مختلف 

المحافظات.
وفي اللقاء الذي اقيم بقاعة المركز الثقافي بمدينة البيضاء القى رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة الدكتور محمد عبدالولي السماوي كلمة رحب في مستهلها 
بالجميع ونقل لهم تحايا رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، 
شاكرا قيادة واعضاء وأنصار المؤتمر بالمحافظة على مواقفهم الوطنية بكل 
المراحل وتفاعلهم المستمر بكل توجيهات المؤتمر الشعبي العام.. موكدأ على 
أهمية دور لجنة الحشد الجماهيري المؤتمري والتنظيمي والشبابي والتربوي 
والتكوينات التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام.. ومن منطلق إدراكها أهمية هذه 
المناسبة بدأت 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، حيث تبذل لجان الحشد التربوي واألكاديمي جهودًا حثيثة للدفع من 
اجل التهيئة والتحشيد المبكر إلنجاح فعاليات هذه الذكرى التاريخية المهمة.. 
الفتا الى الدور الهام المنوط بقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بالقطاعات 
المؤتمرية والشبابية والتعليمية واألكاديمية والتربوية بالمحافظة والتي تشكل 
الجزء االهم من القطاعات والتكوينات المؤتمرية الهامة التي تشكل احد اهم عناصر 
الرهان واالهتمام األكبر بكون منتسبي هذه القطاعات هم النخب الواعية والمتعلمة 

واألكثر تاثيرا في أوساط المجتمعات..
الى ذلك أكد مدير عام مكتب التربية والتعليم األستاذ محمد سالم الزالف 

رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر بالمحافظة أن التربويين واالكاديميين المؤتمريين 
بمحافظة البيضاء كانوا وسيظلون السباقين في كل الفعاليات الوطنية والتنظيمية 
وسيشاركون بقوة بالمهرجان لتجديد والئنا لله ثن للوطن وللثورة والجمهورية 
والوحدة وللمؤتمر ولقيادته الحكيمة ممثلة بالقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله 

صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله ورعاه.
كما أكدت مدير عام مكتب الشون االجتماعية والعمل االستاذة فاطمة محمد 
المظفري في كلمة القطاع النسائي للمؤتمر بالمحافظة أن المؤتمريات هن دائما 
السباقات للدفاع عن الوطن وأثبتن اخالصهن ووالءهن للمؤتمر الشعبي العام بكل 

األحداث والمراحل واالزمات.
كما أكد رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة علي المنصوري 
أن الحضور والمشاركة في الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ميدان 
السبعين أصبحت إلزامية على كل مؤتمري وطني حر وشريف.. مشيرا الى أن 
المحافظة ستكون في طليعة الحضور وذلك بتواجدها المتميز المجسد تمسك 

ابناء المحافظة بالمؤتمر الشعبي العام والذي استحق ثقتهم بمسيرته المباركة منذ 
تأسيسه في 24 اغسطس 1982م وما حققه المؤتمر بقيادة الزعيم المؤسس 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي قاد 
السفينة الى بر األمان، كما أن المؤتمر هو خيار الشعب والمعبر عن تطلعاته في 
السالم والوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية والكرامة والسيادة واالستقالل 
الوطني.. واكد قائاًل للمؤتمريين: رفضتم العدوان ومرتزقته وشكلتم صمودين 
االول لمواجهتكم للعدوان واذياله والصمود الثاني انتم من قلتم ال لالنفصال ال 

للتخريب ال لفرض الوصاية على شعٍب يعشق العزة والشموخ.
ودعا المنصوري 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.

مؤتمر رداع يعقد اجتماعًا موسعًا
بوتيرة عالية تتواصل أعمال اإلعداد والتحضير لمشاركة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام بمديريات رداع محافظة البيضاء في المهرجان الجماهيري 
المؤتمري الحاشد الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يوم الخميس 
24 أغسطس الجاري بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 

وإقرار الميثاق الوطني.
وبهذا الشأن ُعقد اجتماع موسع -الخميس- برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر محافظ المحافظة علي محمد المنصوري ورئ��ي��س ف��رع المؤتمر 
بالمحافظة الدكتور محمد عبدالولي، ضم أعضاء قيادة فروع المؤتمر بالمحافظة 
ورؤساء ومشرفي فروع الدوائر في المديريات ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن 
اللجنة التحضيرية الفرعية الخاصة باإلعداد والتحضير لالحتفال بالذكرى ال�35 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. 
كرس االجتماع لمناقشة مستوي االستعدادات والتحضيرات الجارية على 
مستوى كل دائرة على حداه للمشاركة في الحشد الجماهير الكبيرالذي سيقام 
بميدان السبعين في العاصمة صنعاء وكذا الترتيبات المتعلقة بعملية نقل قيادات 
وأنصار المؤتمر الذين سيشاركون في المهرجان من جميع مديريات  وأعضاء

المحافظة الى العاصمة صنعاء.
وفي االجتماع أكد رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة على أهمية مضاعفة الجهود 
ورفع وتيرة اإلنجاز بهمة عالية واستشعار جميع اللجان للمهام المناطة بها 
وااللتزام باالنجاز في الموعد المحدد.. مشددًا على ضرورة التفاعل اإليجابي 
مع عظمة المناسبة وإنجاح العرس التنظمي والوطني بما يليق بمكانة المؤتمر 
الشعبي العام الذي مثل ميالده يوم 24 أغسطس عام 1982م محطة تحول 

تاريخية مهمة وانطالقة جديدة في مسيرة بناء اليمن الجديد.
وأش��ار السماوي الى أهمية استحضار منجزات المؤتمر في كافة المحافل 
ات واألنشطة والفعاليات، وهي المنجزات التي ال نستطيع حصرها في  واللقاء
مناسبة او موقف.موكدأ على ض��رورة مشاركة الجميع بفاعلية في المهرجان 
المليوني الذي سنبعث من خالله رسائل محلية وإقليمية ودولية بأن المؤتمر هو 

صمام أمان هذا الوطن الذي يعبر عن طموح وأمال شعبنا اليمني.

كما القى الدكتور سمير صالح غالب كلمة قيادات فروع المؤتمر بمديريات 
رداع، اكد فيها أن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف بمديريات 
رداع بصدد تحرك شعبي وجماهيري كبير إلى ميدان السبعين، حبًا ووفاًء للمؤتمر 

والزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر حفظه الله.
إلى ذلك أشار رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام محافظ المحافظة 
الشيخ علي محمد المنصوري إلى ان هذا اللقاء التنظيمي الموسع يأتي تلبية لدعوة 
المؤتمر الشعبي العام وقيادة العليا ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر، للمشاركة في مهرجان السبعين بمناسبة 

الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر حزب الوطن والوسطية واالعتدال. 
وحيا محافظ البيضاء، الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر على مواقفه 

الشجاعة وتضحياته التي قدمها في سبيل خدمة الوطن. 
وأكد المحافظ المنصوري أن أبناء مديريات رداع هم رجال المؤتمر األوفياء 
الذين يستعدون للمشاركة بحشود غير مسبوقة وفاًء للمؤتمر والوطن، ولكي 

نوصل رسالة للعدو بأننا صامدون حتى تحقيق النصر.
واكد المجتمعون أهمية تفاعل جميع أعضاء وك��وادر وأنصار المؤتمر في 
مديريات رداع وجميع اليمنيين الحريصين على الوطن وعلى الثورة والجمهورية 
والوحدة الديمقراطية ورف��ض العدوان الخارجي والحصار الجائر، من خالل 
المشاركة والتحشيد في إنجاح هذا االحتفال من االن لتأكيد مواقفهم المؤكدة 
على االستمرار في الصمود والثبات في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن 

ووحدته وسيادته واستقالله.
حضر اللقاء المؤتمري قائد للواء 139 مشاة ميكاء في رداع العميد الركن احمد 
عبدالولي الذهب ومدير عام المديرية رداع احمد محمد العكام ومدير عام مديرية 
الشرية احمد حسين السيقل وأمين عام المجلس المحلي مديرية الرياشية احمد 
صالح النوبي وأعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء ومشرفو فروع في المديريات ورؤساء 
وأعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الفرعية الخاصة باإلعداد والتحضير 
لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وأعضاء قيادة الفروع 

والمشائخ واألعيان واألكاديميون بجامعة البيضاء وبمديريات رداع.


