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متابعات

العدد:
()1871

ــــــة إلحياء مليونيـــة التــأسيــس
شباب حجة :قدمنا قوافل من الشهداء وسنكون في المقدمة

في االجتماع الشبابي الموسع والحاشد لشباب المؤتمر بمدينة
حجة -األربعاء الماضي -الذي ترأسه االستاذ مجاهد سالم عضو قيادة
المؤتمر بالمحافظة والدكتور احمد نصار مديرعام مديرية مدينة
حجة واألستاذ أحمد الجبر رئيس فرع المؤتمر بالمديرية والذي أكد في
كلمته انة يثمن تثمينا عاليا االدوار الكبيرة والجهود الكبيرة لشباب
المؤتمر بمدينة حجة وتفاعلهم وحضورهم في جميع الفعاليات
الوطنية والتنظيمية واشار ان المشاركة في 24اغسطس هو تعزيز
لتوحيد الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة والديمقراطية ثم اكد
الشيخ فارس السنور أمين عام المجلس المحلى بمدينةحجة أن ابناء
مدينة حجة على أهبة االستعداد للمشاركة في 24اغسطس بميدان

مؤتمريو مبين يؤكدون جاهزيتهم

عقد -االربعاء الماضي -اجتماعًا
تنظيميًا في مديرية مبين وذلك
ل� �ع ��زل :ب �ن��ي ع �ك��اب وع ��زل ��ة بني
ال �ش��وم��ي وع��زل��ة االدب� �ع ��ة وذل��ك
بحضور قيادة المراكز التنظيمية
والمشائخ واعضاء وكوادر المؤتمر
الشعبي العام برئاسة االخ االمين
العام العقيد حسن علي المطري
وبحضور االخ الشيخ عبدالقادر
شمسان نيابتا" ع��ن رئ�ي��س فرع
المؤتمر الشعبي العام بالمديرية.
وفي االجتماع ألقى الشيخ عبدالقادر
ش�م�س��ان ك�ل�م��ة ت��رح�ي�ب�ي��ة بجميع
الحاضرين شاكرًا الجميع على الحضور
والتفاعل الجيد مع تنظيمنا الرائد
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح.

داعيًا أبناء المديرية للحشد ليوم
 24أغســطـــس إلى ميدان السبعين
كما القيت ف��ي االجتماع ع��دد من
الكلمات والقصائد الشعرية التي
تحث الجماهير للحشد ليوم الرابع
وال �ع �ش��ري��ن م��ن ال �ش �ه��ر ال �ج��اري
ل�ح�ض��ور ال�م�ه��رج��ان الجماهيري
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في
ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
اخ�ت�ت��م االج �ت �م��اع بكلمة االم�ي��ن
العام التي شكر فيها الجميع على
تفاعلهم ونشاطهم الذي يبذلونة
مع تنظيمهم الرائد المؤتمر حزب
الوسطية واالع �ت��دال بقيادة ابن
اليمن ال�ب��ار الزعيم علي عبدالله
صالح حفظة اللة ورعاه.

السبعين
من جانبه أكد الدكتور أحمد نصار مديرعام مديرية مدينة حجة أن
المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم المنجزات العمالقة واألمن واالستقرار
والحوار والسالم ومشاركتنا في 24اغسطس بميدان السبعين هي
تعبير عن صمودنا وثباتنا بوجة العدوان ومن ثم ألقى االستاذ علي
عبدالله الهزار كلمة الشباب.
أك��د فيها ه��ذا االجتماع واللقاء بهدف ال��ى االحتشاد واالحتفال
والمشاركة الفعالة في الذكرى ال ( )35لتأسيس المؤتمر الشعبي
العام حزب الوسطية واالعتدال والتي ستكون في ميدان الجمهوريين
االحرار ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

مؤتمريو ّنجرة:
سنكون السباقين
للمهرجان
ف��ي أط��ار االس �ت �ع��دادات والحشد
للمشاركة في الذكرى الـ 35لتأسيس
المؤتمر الشعبي العام عقد األحد قبل
الماضي اللقاء التنظيمي لفرع المؤتمر
ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��ام ف��ي م��دي��ري��ة نجرة
بمحافظة حجة وبحضور عضو قيادة
فرع المحافظة االستاذ مجاهد سالم.
وفي اللقاء رحب رئيس فرع المؤتمر
ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��ام ب��ال�م��دي��ري��ة الشيخ
محمد حسين الشمري بقيادة وأنصار
وقواعد فرع المؤتمر في المديرية
والمحافظة واب��دى االستعداد التام
والتجهيز للمشاركة ف��ي ا ل��ذ ك��رى
الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر
الشعبي العام ،مؤكدا ان مديرية نجرة
هي السباقة دائمًا لحضور مهرجانات
المؤتمر.
فيما القيت كلمة الشباب بقيادة فرع
المديرية والتي القاها مجاهد يحيى
ابوجهالن والذي اعلن باسم الشباب
انهم على اتم االستعداد والتجهيز
لحضور المهرجان ال��ذي سيقام في
الـ 24من اغسطس الجاري.

وقال علينا جميعًا ان نكون يدًا واحدة ونكون نحن السباقون واول
المتجاوبون للدعوة التي اطلقها الزعيم الرمز  /علي عبدالله صالح
حفظه الله ورعاه.
ً
مضيفًا بأن محافظة حجة وخاصة المدينة قدمت قوافال من الشهداء
من خيرة شبابها في سبيل الدفاع عن الوطن وتربتهالطاهرة فمنهم
من استشهدو في جبهات الحدود ومنهم في الجبهة الداخليه.
ونعتز ونفتخر بهوالء الشهداء وتضحياتهم الغالية وسنظل نعاهد
الله والوطن والزعيم علي عبدالله صالح باننا سنحافظ على هذا الوطن
وندافع علية بكل مااوتينا من قوة لتثبيت ارك��ان السالم حتى اخر
قطرة من دمائنا.

 7آالف

سيارة جاهزة لنقل مؤتمريي
حجة لمهرجان السبعين

أك ��د ال �ق��ائ��م ب��أع�م��ال
رئ �ي��س ف ��رع المؤتمر
ال��ش��ع��ب��ي ال � �ع� ��ام ف��ي
محافظة حجة الشيخ
يحيى م��وس��ى أن حجة
هي المحافظة الذهبية
ل �ل �م��ؤت �م��ر وس �ت �ك��ون
الذهبية ف��ي الفعالية
الكبرى ودون منافس.
وق� � ��ال م ��وس ��ى -ف��ي
اتصال أجرتة معة "اليمن اليوم" -إن
ال �ل �ق��اءات التنظيمية ال�م��وس�ع��ة في
المحافظة شملت كافة المديريات (31
مديرية) وبمشاركة مختلف المكونات
وال �ف �ئ��ات وب �ح �ض��ور ك�ب�ي��ر للمشايخ
والوجهاء والقيادات الشبابية والتربوية
والرياضية وال�ك��ل جاهز ضمن خطة
مفصلة على مستوى المراكز.
م��وض �ح �ًا :ت��م وض ��ع خ �ط��ة ل�ض�م��ان
ال �م �ش��ارك��ة ال�م�ط�ل��وب��ة وإع � ��داد نقل
ال�م�ش��ارك�ي��ن ف��ي ك��ل م��رك��ز انتخابي
( 600مركز) إلى العاصمة وتم تجهيز
وسائل النقل للجميع ،مشيرًا إلى وضع
استمارات لكل المراكز بأسماء السيارات
ويتم تعبئتها بأسماء المشاركين من
كل مركز ،بحيث يعرف كل مشارك أي
سيارة ستقلة إلى صنعاء.

وأض� � � � � ��اف :س �ي �ت��م
ال �ت �ج �م��ع ق �ب��ل م��وع��د
ال �ف �ع��ال �ي��ة ب� �ي ��وم إل��ى
ن �ق �ط��ة ك��ح�ل�ان ع�ف��ار
لتنطلق منها الحشود
على متن  5آالف إلى 7
آالف سيارة على األقل،
ضمن عمل طوعي بحت
وبشغف مؤتمري غير
مسبوق.
وأكد موسى بأن الحشود ستنطلق قبل
موعد الفعالية بيوم إعلى متن  5آالف
إلى  7آالف سيارة على األقل ،ضمن عمل
طوعي بحت وبشغف مؤتمري غير
مسبوق.
أهمية
إلى
تصريحة
ختام
في
�ار
وأش�
ً
ال�م�ش��ارك��ة ف��ي ه��ذة الفعالية ق��ائ�لا:
الفعالية الكبرى ليست احتفاء بالماضي
رغم ما يزخر بة من إنجازات للمؤتمر
والزعيم علي عبدالله صالح ،وإنما هي
احتفاء بالحاضر ..واحتفاء بالمستقبل
المنشود لوطننا ..احتفاء بالنصر على
ك��ل ال�م��ؤام��رات التي حيكت وال ت��زال
تحاك ضد المؤتمر ،واحتفاء بالصمود
األس �ط��وري ألب�ن��اء شعبنا ض��د تحالف
دولي غاشم تتزعمة السعودية وبدعم
أمريكي.

مؤتمر الجوف :مستعدون الحتفائية
التأسيس الماليينية

عقدت عدد من فروع المؤتمر -الثالثاء الماضي-
في محافظة الجوف اجتماعا تنظيميا لمناقشة
االس �ت �ع��دادات ال�ج��اري��ة للمشاركة ف��ي ذك��رى
التأسيس .االجتماع الذي رأسة وكيل محافظة
الجوف لشئون مديريات برط الشيخ فهد حمود
ابو راس ،ضم قيادات واعضاء وك��وادر المؤتمر
ف��ي م��دي��ري��ات ب��رط محافظة ال�ج��وف ورؤس��اء
واعضاء فروع المؤتمر في مديريات برط العنان
وب��رط المراشي وب��رط رج��وزة وأع�ض��اء اللجنة

الدائمة وامناء عموم المجالس المحلية واعضاء
المجالس المحلية والهيئات التنفيذية للمؤتمر
والشخصيات االجتماعية.
واستعرض االجتماع االستعدادات والحشد
للمشاركة في ذك��رى التأسيس ووسائل الحشد
والتواصل ومتطلبات المشاركة ونقل المشاركين
الى جانب مناقشة وتقييم سير عملية استيعاب
طالبي االنتساب للمؤتمر وتفعيل النشاط الحزبي
واالستقطاب.

القطاع النسوي بالبيضاء مستعدات
للمشاركة بمهرجان السبعين

ُع �ق��د -ال�خ�م�ي��س ال�م��اض��ي-
ا ج�ت�م��ا ع��ا تنظيميا موسعا
ل��ق��ي��ادة ال��ق��ط��اع ال �ن �س��وي
بمحافظة ا ل�ب�ي�ض��اء برئاسة
م��دي��ر ع ��ام م�ك�ت��ب ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ب��ال�م�ح��اف�ظ��ة
رئيس ف��رع القطاع النسائي
بمديرية البيضاء فاطمة محمد
ا ل�م�ظ�ف��ري لمناقشة عملية
الحشد لمهرجان السبعين.
وقالت رئيس ف��رع القطاع
ال�ن�س��ائ��ي ب�م��دي��ري��ة البيضاء
ال �م �ظ �ف��ري ع �ض��وة ال�ق�ط��اع
ال��ن��س��ائ��ي ب��ال �م �ح��اف �ظ��ة ان
ا ل�ق�ط��اع النسائي يمضي في
األع��داد للفعالية والتحشيد
ال�ن�س��وي للمشاركة ف��ي يوم
الوفاء والديمقراطية وال��ذي
سيحمل الخروج فية العديد

م��ن ال��رس��ائ��ل ل��دول ال �ع��دوان
والعالم اجمع بمدى صمودنا
وثباتنا.
وأك� � ��دت ع��ض��وة ال �ق �ط��اع
ال �ن �س��ائ��ي ب��ال�م�ح��اف�ظ��ة على
أهمية دور القطاع النسوي في
المشاركة الفاعلة بمهرجان

ال�ت��أس�ي��س .وم�ش�ي��رة إل��ى ان
ال��ح��راك ال �م��ؤت �م��ري الكبير
ال ��ذي ي �ج��ري ف��ي المحافظة
ومديرياتها النجاح المهرجان
والذي يأتي في اطار ما يقوم بة
المؤتمر في الدفاع عن الوطن
وسيادتة واستقالله.

مؤتمر ريمة :حشود غير مسبوقة من كافة القطاعات
أكد رئيس فرع المؤتمرالشعبي العام بمحافظة ريمة الشيخ
محمد عبدة مراد جهوزية ابناء المحافظة التامة للمشاركة بحشود
غفيرة وغير مسبوقة في الفعالية الكبرى صبيحة  24أغسطس
في العاصمة صنعاء.
واوض��ح رئيس المؤتمر بريمة انة تم عقد لقاءات تنظيمية
موسعة خالل االيام الماضية بمختلف المناطق بالمديريات تهدف
الي الحشد على مستوى كل الدوائر والمناطق والعزل فضال عن
لقاءات القطاعات الشبابية والنسائية والمجتمع المدني بالمحافظة
وكل المحافظات سيما امانة العاصمة التي يتواجد فيها ابناء ريمة
بشكل كبير.
مشيرًا إلى أن الشغف الشعبي للمشاركة في هذة الفعالية غير مسبوق من كافة

الفعاليات السياسية والمحلية وقطاع الشباب والمراه.
وقال رغم اعتزازنا وتقديرنا لمؤتمريي المحافظات االخرى إال
أننا نتحدى الجميع في حجم الحشود.
وقال مراد انا لم ألمس هذا الشغف في جميع المناسبات الماضية
الذي يدل على حجم اإلقبال الكبير لعضوية المؤتمرالشعبي العام
فضال عن ترسيخ القناعة لدى عامة الناس بأهمية المؤتمر كطوق
نجاة للوطن ..وتقديرًا لمواقفة الوطنية بقيادة المؤسس الزعيم
علي_عبدالله_صالح تجاة العدوان الغاشم.
ونوة رئيس المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة انة في اوقات
الشدائد والمحن يزداد المؤتمر قوة وصالبة علي مستوي كافة
المراحل التي يمر بها اليمن وسيكون الرائد رغم كل الظروف والمحن.

لقاءات مؤتمرية تناقش خطة الحشد لمهرجان السبعين
ف��ي اط��ار اس�ت�ع��دادات ف��روع المؤتمر الشعبي
ال �ع��ام ب��ال�م�ح��اف�ظ��ات للمشاركة ف��ي المهرجان
المالييني الذي سيقام يوم  24اغسطس بميدان
السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى الخامسة
والثالثين لتاسيس المؤتمر الشعبي العام واصلت
فروع المؤتمر على مستوى مديريات ريمة عقد
لقاءاتها التنظيمية الخاصة بالترتيب للمشاركة في
المهرجان.
عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ()223
بمديرية الجبين -األحد قبل الماضي -اجتماعا موسعا
برئاسة الشيخ محمود محمد امين نائب رئيس فرع
المؤتمر بالمديرية وحضور ..ماجد آمين امين عام
المجلس المحلي بالمديرية خالد الضبيبي عضو قيادة فرع
المؤتمر بالمحافظة ومحمد حلب عضو اللجنة التربوية
وعبدالمؤمن على أحمد عضو اللجنة التربوية وخالد

الخدري عضو قيادة الفرع والشيخ عبد العزيز البدجي
االس�ت��اذ خالد ال�ش��اوش عضو قيادة الفرع وع��دد من
المشائخ وقيادات المراكز التنظيمية ومدراء المكاتب

التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ
والعقال واألم�ن��اء والشخصيات االجتماعية
ولجان الحشد التربوي والشبابي بعدد من
المراكز التنظيمية .وفي مديرية الجعفرية
عقد فرع المؤتمر بالدائرة ( )225اجتماعا
موسعا لقيادات المراكز التنظيمية برئاسة
رئ�ي��س ال�ف��رع الشيخ علي داود اسماعيل
الجعدي وحضور قيادات المؤتمر بالمديرية
وأعضاء لجنتي الحشد التربوي بمركز الحدية
وال�ل�م�ه�ي��ل وأم �ي��ن ع���ام ال�م�ج�ل��س المحلي
بالمديرية وفي سياق مماثل عقدت قيادة
المؤتمر الشعبي العام بمديرية مزهر اجتماعا
موسعا برئاسة الشيخ عبدالله علي القصيع رئيس فرع
المؤتمر بالمديرية ضم قيادات المؤتمر بالمديرية
التنفيذية والمحلية والتربوية.

مؤتمر بالد الطعام
يناقش ترتيبات الحشد

عقدت قيادة ف��رع المؤتمر الشعبي العام
ولجنة الحشد التربوية بفرع المؤتمر بمديرية
ب�لاد الطعام محافظة ريمة اجتماعا موسعا
األح��د قبل الماضي ضم  12مركزا تنظيميا
برئاسة رئيس فرع المؤتمر بالمديرية االستاذ
محمد ابراهيم الفقية وحضور احمد علي علي
يحيى عضو قيادة الفرع عضو اللجنة التربوية
واألستاذ عبدة راجح واألستاذ محمود عبدالله
ابراهيم عضوي اللجنة التربوية،قيادات المراكز
التنظيمية ولجان الحشد التربوية في نطاق
المراكز ،وأعضاء في المجلس المحلي وم��دراء
المكاتب التنفيذية والشخصيات اإلجتماعية
واألدباء والشعراء.
وك ��رس اإلج�ت�م��اع لمناقشة دور ال�م��راك��ز
التنظيمية ولجان الحشد التربوية في التعبئة
والحشد للمشاركة في اإلحتفالية الكبرى التي
ستقام بميدان السبعين بمناسبة الذكرى الـ35
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وخ�لال االجتماع شدد رئيس فرع المؤتمر
بمديرية بالد الطعام االستاذ محمد ابراهيم
الفقية على اهمية تكثيف الجهود في الحشد
الجماهيري الكبير من مختلف القرى والعزل
وال��ودي��ان وال�س�ه��ول وال�ج�ب��ال للمشاركة في
االحتفال بالذكرى  35لتأسيس المؤتمر الشعبي
يوم  34اغسطس.

مؤتمر مزهر يواصل لقاءاته
التنظيمية استعدادًا للمشاركة
عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي
ال��ع��ام ال �م��رك��ز ب ب �م��دي��ري��ة م��زه��ر
محافظة ر ي�م��ة -الخميس الماضي-
ا ج�ت�م��ا ع��ا تنظيميا ك��رس لمناقشة
مضاعفة عملية الحشد .للمشاركة
بمهرجان ذ ك ��رى تأسيس المؤتمر
الشعبي العام الخامسة والثالثين الذي
سيقام بميدان السبعين بالعاصمة
صنعاء يوم  24اغسطس.
وم��ن ج��ان��ب اخ��ر ع �ق��دت ال�ق�ي��ادات
التنظيمية والشخصيات االجتماعية
وأع�ض��اء المجلس المحلي في المراكز

الشرقية للمراكز االنتخابية ك .ي .م
اجتماعا مماثال ناقش ضرورة استمرار
تفعيل العمل التنظيمي علي مستوي
ال�ق��رى وال�م�ح�لات وال �ع��زل واس�ت�م��رار
االس �ت �ق �ط��اب وال�ت�ن�س�ي��ب للراغبين
باالنتساب المؤتمر الشعبي العام.
وشددت االجتماع على تكثيف قيادات
المراكز وأعضاء المجالس للحشد والدفع
بكل اعضاء ومحبي المؤتمر للحضور
ال��ي م�ي��دان ال�ع��زة وال�ك��رام��ة والصمود
ميدان السبعين لالحتفاء بالذكري 35
والثالثين لتأسيس المؤتمر.

