
 ونحن نلتقي لننقا�ش  

ق�����ض��اي��ا م��ه��م��ة وك��م��ا 

�ضنة  ك��ل  لدينا  تعلمون 

برنامج م�ضروع توزيع  

الرم�ضانية  امل�ضاعدات 

�ض�ضة  امل��ق��دم��ة م���ن موؤ

ال�ضالح وقد حر�ضنا اأن 

نتجاوز �ضلبيات املا�ضي 

حيث عملنا خطة مع قيادة 

ف���رع امل��وؤمت��ر ب��ال��وادي 

لإي�ضال امل�ضاعدات اإىل 

�ضكلنا  كما   ، م�ضتحقيها

جل��ن��ة ل��ف��ح�����ش امل����واد 

الغذائية والتاأكد منها قبل 

توزيعها على املديريات . 

واأك������د ال��وك��ي��ل على 

�ضرورة اللتزام بالدوام 

الر�ضمي وعلى اجلميع 

اأن يكونوا حري�ضني على  

اأداء اأع��م��ال��ه��م وخ��دم��ة 

املواطنني .. كما اأكد على 

تطوير اأداء العمل داخل 

املكاتب اخلدمية وتفنيد 

كل ال�ضائعات التي ت�ضيئ 

للأمن وال�ضتقرار، وقال: 

قبل اأي��ام تابعنا فخامة 

الرئي�ش اأثناء ا�ضتقباله 

ع����ددًا م��ن امل�ضتثمرين 

ال�ضعوديني وذل��ك للدفع 

بهم لل�ضتثمار يف اليمن 

وت�ضغيل العمالة اليمنية 

بهدف امت�ضا�ش البطالة 

ومكافحة الفقر. 

  ث��م حت���دث املهند�ش 

فتحي نائف رئي�ش فريق 

مندوبي موؤ�ض�ضة ال�ضالح 

حيث �ضكر با�ضم موؤ�ض�ضة 

ال�����ض��ال��ح ال��وك��ي��ل على 

جهوده الطيبة وحفاوة 

ال�ضتقبال من اأول يوم 

و���ض��ل ف��ي��ه ال��ف��ري��ق اإىل 

���ض��ي��ئ��ون وق����ال: ل��ق��د مت 

اجل��ل��و���ش م���ع ال��وك��ي��ل 

وحددنا النقاط ووجدنا 

حر�ضاً كبريًا من ال�ضلطة 

املحلية ب���ال���وادي على 

الن�ضانية  املهمة  تنفيذ 

ملوؤ�ض�ضة ال�ضالح  بنجاح 

واي�ضال مكرمة الرئي�ش 

اإىل الأ�ضر امل�ضتحقة..

ب��ع��د ذل����ك ف��ت��ح ب��اب 

النقا�ش م��ن قبل م��دراء 

عموم املديريات وروؤ�ضاء 

ال��ف��روع ال��ذي��ن �ضاهموا 

بطرح ال�ضتف�ضارات حول 

العراقيل التي حتول دون 

و�ضول امل�ضاعدات لبع�ش 

امل�ضتحقني، وقال: اإن هذه 

ال�ضتف�ضارات �ضتو�ضع 

ب���ع���ني الع���ت���ب���ار ومت 

الإجابة عليها.

م��ن جهة ثانية حتدث 

الأ���ض��ت��اذ  ع��ل��ي بامعبد  

رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة الفنية 

ب��ال��وادي عن ما اأجنزته 

اللجنة الفنية بالوادي .. 

م�ضريًا اىل اأنه قد مت البدء 

مبخاطبة ف��روع املوؤمتر 

مب���ا ه���و م��ط��ل��وب منهم 

ح�ضب التعميم ال�ضادر من 

الأمانة العامة ويجب اأن 

نحر�ش ب�ضفتنا كموؤمتر 

ع��ل��ى ت�ضحيح ج���داول 

الناخبني واأن نعد اأنف�ضنا 

ون�ضع ب��رن��اجم��اً زمنياً 

لذلك العمل واأن حتر�ش 

كافة القيادات النتخابية 

داخل الدوائر النتخابية 

وامل��دي��ري��ات على القيام 

ب��اأداء مهامها على اأكمل 

وجه..۹

اصابة قيادي مؤتمري يف كمني نصبته عصابة يتزعمها اصالحي يف مارب
املؤسسة الخريية االجتماعية تنفذ برامج مساعدات بأكثر من مائة مليون

برعاية فرع املؤتمر بأمانة العاصمة

¿  اأ���ض��ي��ب رئي�ش ف��رع امل��وؤمت��ر 
ال�ضعبي ال��ع��ام مب��دي��ري��ة ب��دب��دة 

مبحافظة ماأرب �ضالح حممد �ضالح 

الثابتي واثنان من قيادات الفرع 

بر�ضا�ش يف كمني ن�ضبه لهم احمد 

عامر احلمجري اأحد قيادات حزب  

الإ�ضلح وع�ضو يف جمل�ش �ضورى 

احل���زب وم��ع��ه ع���دد م��ن اع�ضاء 

حزبهم. وذكر بلغ �ضادر عن فرع 

امل��وؤمت��ر يف م���اأرب  ان رئي�ش فرع 

املوؤمتر مبديرية بدبدة �ضالح حممد 

�ضالح الثابتي  وب�ضري الثابتي وقايد 

الثنني  تعر�ضوا  املقبا�ضي  علي 

املا�ضي لكمني غادر، حيث تعر�ضوا 

لوابل من الر�ضا�ش يف اخلط العام 

مبديرية ���ض��رواح اث��ن��اء توجههم 

لقيادة  حل�ضور اجتماع تنظيمي 

املوؤمتر باملحافظة وعلى اإث��ر ذلك 

الع��ت��داء مت نقلهم اىل م�ضت�ضفى 

الرئي�ش يف املحافظة.

اإىل ذلك اأو�ضح م�ضدر طبي ان حالة 

رئي�ش فرع املوؤمتر يف بدبدة حرجة 

بعد اإ�ضابته بعدد من الأعرية النارية 

من قبل ملي�ضيات ال�ضلح وانه يرقد 

يف العناية املركزة حالياً مب�ضت�ضفى 

الرئي�ش يف م���اأرب  يف حني ا�ضابة 

زملئه بعدد من الأع��رية يف اأجزاء 

خمتلفة من اأج�ضادهم متو�ضطة.

وقال م�ضدر حملي اأن ا�ضتهداف 

رئي�ش الفرع ومن معه جاءت ب�ضبب 

حماربته للفا�ضدين �ضواء من مقاولني 

اأو اأم��ن��اء �ضناديق وم��ن ن�ضبوا 

الكمني له على راأ�ش الفا�ضدين.

وط��ال��ب ف��رع امل��وؤمت��ر يف م��اأرب 

الداخلية ب�ضبط اجلناة  وزارة 

وتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم 

ال���رادع ج��راء جرميتهم ال�ضنعاء 

بحق احدى ال�ضخ�ضيات الوطنية 

املخل�ضة.۹

¿ تقوم موؤ�ض�ضة اأبو عادل الجتماعية اخلريية التنموية باأمانة 
العا�ضمة - ويف اإطار التن�ضيق والتعاون مع فرع املوؤمتر ال�ضعبي 

العام بالأمانة- بتنفيذ برنامج اجتماعي وخريي خلل �ضهر رم�ضان، 

ر  حيث تنفذ املوؤ�ض�ضة العديد من الربامج الجتماعية بتكلفة ُتقدَّ

ب�����)118.400.000( ري��ال، ي�ضتفيد منها اأك��ر من 33 األ��ف حالة. 

واأ�ضار النائب املوؤمتري �ضالح ا�ضماعيل اأبو عادل- رئي�ش جمل�ش 

اإدارة املوؤ�ض�ضة اخلريية- اإىل اأن الأن�ضطة الجتماعية التي تقوم بها 

املوؤ�ض�ضة تاأتي للعام ال�13 على التوايل..

حيث ركزت املوؤ�ض�ضة على اأربعة برامج رئي�ضية تتمثل يف م�ضروع 

افطار ال�ضائم والذي د�ضن اأول اأيام �ضهر رم�ضان حيث ت�ضتفيد من هذا 

امل�ضروع 18.900 اأ�ضرة بتكلفة اإجمالية )88.830.000(.

كما نفذت املوؤ�ض�ضة بداية ال�ضهر م�ضروع الفرن اخلريي والذي 

ي�ضتهدف 5600 اأ�ضرة يقوم امل�ضروع مبدها بالرغيف خلل ال�ضهر بتكلفة 

اإجمالية )9.090.000( ريال.

اأما امل�ضروع الثالث فيتمثل يف ك�ضوة العيد والذي �ضوف ت�ضتفيد منه 

7800 اأ�ضرة بتكلفة اإجمالية قدرها )12.300.000ريال(..

اأما امل�ضروع الرابع فيتمثل يف م�ضروع الأ�ضاحي وهو امل�ضروع الذي تقوم 

املوؤ�ض�ضة بتنفيذه �ضنوياً خلل عيدي الفطر والأ�ضحى حيث ي�ضتفيذ من هذا 

امل�ضروع 1400 اأ�ضرة.. وبتكلفة اإجمالية لهذا العام )6.030.000( ريال. 

هذا وتقوم موؤ�ض�ضة اأبو عادل اخلريية الجتماعية التنموية بتنفيذ براجمها 

يف اإطار العديد من املراكز التي اأن�ضاأتها املوؤ�ض�ضة مبديرية ال�ضافية وبع�ش 

املديريات املجاورة لها حيث تقوم هذه املراكز بن�ضاطها الجتماعي خلل 

�ضهر رم�ضان يف الفرتتني ال�ضباحية وامل�ضائية.

م�ضيدًا باجلهود التي تقوم بها الفعاليات املوؤمترية يف اإط��ار اأمانة 

العا�ضمة يف �ضبيل ت�ضهيل مهمة املوؤ�ض�ضة الجتماعية واخلريية.۹
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الوحدة الوطنية هي القوة التي تواجه 

بها كل املخاطر التي تهدد كياننا 
واستقرارنا وسيادتنا..

الميثاق الوطني

مؤتمر تعز يحتفي برمضان وذكرى تأسيس املؤتمر 
 تعز - احمد النويهي 

¿توا�ضل قيادة املوؤمتر ال�ضعبي العام اأم�ضياتها 
الرم�ضانية يف مديريات حمافظة تعز والتي د�ضنتها 

اخلمي�ش املا�ضي والهادفة اىل ال�ضتفادة من اأم�ضيات 

�ضهر رم�ضان من خلل تنفيذ عدد من الفعاليات بح�ضب 

الربنامج املعد وال��ذي ت�ضرف عليه الأم��ان��ة العامة 

للموؤمتر ال�ضعبي العام يف عموم حمافظات اجلمهورية 

وقام بتد�ضينه ال�ضيخ جابر عبد اهلل غالب رئي�ش فرع 

املوؤمتر ال�ضعبي العام باملحافظة.

واأو�ضحت م�ضادر يف قيادة موؤمتر تعز ان الهدف من 

الأم�ضيات هو حث كوادر واأع�ضاء املوؤمتر ال�ضعبي العام 

يف مديريات املحافظة لتكثيف جهودهم يف تلم�ش هموم 

املواطنني ومتابعة اأحوالهم وكذلك التوا�ضل التنظيمي 

مع الأع�ضاء ومناق�ضة امل�ضتجدات وتبادل الآراء 

والأفكار مبا ين�ضجم واغتنام روحانية �ضهر رم�ضان ملا 

له من مكانة يف بث روح املحبة والألفة بني النا�ش وكذلك 

العمل على متابعة كافة الأن�ضطة املطلوب تنفيذها خلل 

�ضهر رم�ضان.

وتهدف الأم�ضيات الرم�ضانية اىل حث اأع�ضاء وكوادر 

وق��ي��ادات امل��وؤمت��ر ال�ضعبي العام يف كافة مديريات 

املحافظات للتنبه للموؤامرات التي حتاك �ضد الوطن 

وال�ضاعية اىل ت�ضويه كل ماهو جميل فيه 

والوقوف �ضد كل من يحاول النيل من 

وحدة ال�ضعب اليمني واأمنه والعمل 

على تكاتف اجلميع للنهو�ش بالوطن 

اىل م�ضتويات اأف�ضل جت�ضيدا للربنامج 

النتخابي لفخامة الأخ رئي�ش اجلمهورية 

رئي�ش املوؤمتر ال�ضعبي العام امل�ضري علي 

عبداهلل �ضالح والذي نال مبوجبه ثقة 

ال�ضعب يف النتخابات الرئا�ضية 

والتي �ضهد بنجاحها ونزاهتها 

العامل اجمع.

وا���ض��ارت امل�����ض��ادر اىل ان 

متزامنة الأن�ضطة امل��وؤمت��ري��ة تاأتي 

ين مع حلول الذكرى الثامنة  لع�ضر ا و

الذي تاأ�ض�ش يف لتاأ�ضي�ش امل��وؤمت��ر ال�ضعبي العام 

مرحلة كانت بلدنا تعي�ش يف اأ�ضعب واأحلك الظروف 

وكان يف طليعة هموم الرئي�ش القائد الرمز الأخ علي 

عبداهلل �ضالح هو اأن يجد حًل �ضلمياً يقوم على اأ�ضا�ش 

احلوار ملعاجلة امل�ضكلة ال�ضيا�ضية يف ميننا احلبيب 

يرتكز عملها على اأ�ض�ش وطنية وفكر ميني حم�ضن فتم 

ت�ضكيل جلنة احلوار الوطني والتي اأنيط بها اإعداد 

م�ضروع امليثاق الوطني كدليل نظري للعمل ال�ضيا�ضي 

ميثل خل�ضة فكر املجتمع اليمني بكل فئاته الجتماعية 

وال�ضيا�ضية وهو امليثاق الوطني ال��ذي و�ضع حجر 

الزاوية لبناء اليمن اجلديد املت�ضلح بالعلم واملعرفة 

وحتقيق البناء والتطور والنماء والزده��ار لأبناء 

�ضعبنا اليمني.

وتطرقت الأم�ضيات التي اأقيمت يف مديريات مقبنة 

وذي��اب و�ضالة والقاهرة اىل ا�ضهامات املوؤمتر 

ال�ضعبي العام وروؤاه الفاعلة لتحقيق طموحات 

اجلماهري وك��ذا ا�ضهامه يف حتقيق الوحدة 

ومت�ضك بها ب��دًل عن التجزئة وا�ضراكه 

كل القوى بدًل عن الإق�ضاء والإلغاء 

، لقناعته ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة وخلق 

روؤى التكامل مع الآخر بدًل 

ع��ن التخندق والت�ضادم 

والتخوين للآخر كما يفعل 

البع�ش.

م�ضرية اىل حر�ش املوؤمتر 

ال�ضعبي العام على تذويب 

الفوارق بني ابناء الوطن الواحد 

باإميانه ال��ذي بلغ حد اليقني باأن 

املناطقية وال�ضطرية والتجزئة اآفات 

تفتك ب�ضعبنا وتهدد م�ضتقبله.۹

يف األمسية الرمضانية لقيادة فرع صنعاء

الحاوري: على الجميع العمل إلنجاح االنتخابات 
النيابية والتصدي للمغالني باألسعار

القيادة التنظيمية بوادي حضرموت تقف 
أمام التحضري ملرحلة القيد والتسجيل

¿ ت��راأ���ش الأخ حممد 
يحيى احل��اوري رئي�ش 

ف��رع امل��وؤمت��ر مبحافظة 

�ضنعاء- ع�ضو اللجنة 

الدائمة وبح�ضور عدد 

م���ن اأع�������ض���اء جمل�ش 

ال�����ن�����واب وال�����ض��ي��خ 

عبدالغني حفظ اهلل جميل 

الم��ني ال��ع��ام للمجل�ش 

امل���ح���ل���ي ب��امل��ح��اف��ظ��ة 

ووكلء املحافظة الثلثاء 

الم�����ض��ي��ة الرم�ضانية 

ال��ت��ي ح�����ض��ره��ا وك��لء 

امل��ح��اف��ظ��ة وامل��ج��ل�����ش 

املحلي باملحافظة وقيادة 

ف��رع امل��وؤمت��ر واملكتب 

التنفيذي وال��ق��ي��ادات 

لتنظيمية  ا و ية  لتنفيذ ا

باملديريات وجمع غفري 

م���ن اأع�����ض��اء امل��وؤمت��ر 

واأن�����ض��اره، وق��د ب��داأت 

الأم�ضية بتلوة عطرة 

م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ثم 

األقيت موعظة اإر�ضادية 

وق�������ض���ي���دة ���ض��ع��ري��ة 

وب���ع���ده���ا ك��ل��م��ة ل���لأخ 

الم��ني ال��ع��ام للمجل�ش 

املحلي باملحافظة نيابة 

عن املحافظ.. تلى ذلك 

كلمة ل��لخ حممد يحيى 

احل����اوري رئي�ش فرع 

املوؤمتر هناأ فيها اجلميع 

مبنا�ضبة ال�ضهر الكرمي 

ورفع برقية تهنئة للأخ 

فخامة الرئي�ش مبنا�ضبة 

�ضهر رم�ضان املبارك من 

ك��اف��ة ق��ي��ادة املحافظة 

وال���ك���وادر التنفيذية 

والتنظيمية.. ه��ذا وقد 

حت���دث رئ��ي�����ش ال��ف��رع 

ع��ن اأه��م��ي��ة الأم�ضيات 

الرم�ضانية ملناق�ضة عدد 

من الق�ضايا التي ت�ضهدها 

امل��ح��اف��ظ��ة وال�����ض��اح��ة 

العمل  ومنها  الوطنية 

على اإجناح ال�ضتحقاق 

النتخابي والدفع بعجلة 

التنمية وتر�ضيخ الأمن 

وال�ضتقرار.. م�ضريًا اىل 

اجلهود  توحيد  همية  اأ

و ب��ذل الطاقات مل��ا فيه 

العمل النافع والت�ضدي 

لكل من يحاول امل�ضا�ش 

بالأمن وال�ضتقرار اأو 

العبث باقت�ضاد اليمن 

وكذلك �ضرورة الوقوف 

اأمام من يغالون بالأ�ضعار 

وال���ت���لع���ب ب��ال�����ض��ل��ع 

وكذلك الت�ضدي لكل من 

يحاول بث ثقافة احلقد 

وال��ك��راه��ي��ة واف��ت��ع��ال 

الأزم��ات، والعمل بروح 

الفريق الواحد ملواجهة 

واإف�ضال خمططات القوى 

احلاقدة على �ضعبنا.

كما اأ�ضاد بامل�ضاعدات 

ال��رم�����ض��ان��ي��ة امل��ق��دم��ة 

لح  ل�ضا ا �ض�ضة  موؤ م��ن 

الج��ت��م��اع��ي��ة والآل��ي��ة 

املتبعة، وحث امل�ضاركني 

على اإقامة الم�ضيات يف 

املديريات وتناول ق�ضايا 

ب�ضفافية  امل��واط��ن��ني 

وم�ضداقية.۹

¿  ترأس األستاذ  عمير مبارك عمير  وكيل محافظة حضرموت لشؤون 
مديريات الوادي والصحراء اجتماعًا ضم مديري عموم المديريات 
ورؤساء فروع المؤتمر والقيادة التنفيذية بوادي حضرموت حيث 

تحدث قائاًل :

سيئون- صادق املقري 

يف األمسية الرمضانية لفرع املؤتمر بإب

صالح : األمسيات الرمضانية فرصة لتعزيز الوالء الوطني
د/ الشعيبي: القطاع الطالبي أنموذج للتفاعل والنشاط

¿ د�ضن الخ عبدالواحد �ضلح رئي�ش ف��رع املوؤمتر 
مبحافظة اإب ومعه الدكتور عبدالعزيز ال�ضعيبي رئي�ش 

جامعة اإب رئي�ش فرع اجلامعة برنامج الم�ضيات الرم�ضانية 

والتي تقام يف رح��اب مقر ف��رع امل��وؤمت��ر ال�ضعبي العام 

باملحافظة.

ويف الأم�ضية األقى ال�ضيخ عبدالواحد �ضلح كلمة عرب فيها 

عن عظمة هذه املنا�ضبة الروحانية واأهمية الرتقاء مب�ضتوى 

اإميان الفرد وقربه من اخلالق عز وجل.. وقال: انها لفر�ضة 

مهمة اأن تقام مثل هذه الفعاليات الرم�ضانية خلل ال�ضهر 

الكرمي مبا من �ضاأنه ا�ضباع حاجات الفرد يف اجلانب الروحاين 

وتعزيز قيم الولء الوطني.. 

من جانبه �ضدد الدكتور عبدالعزيز ال�ضعيبي على اأهمية 

ا�ضتغلل مثل هذه املنا�ضبات الدينية لإقامة العديد من 

الفعاليات التي من �ضاأنها اأن ت�ضمو بالأرواح واإي�ضال العديد 

من الر�ضائل الروحانية والوطنية .. م�ضيدًا بالتجاوب الكبري 

من القطاع الطلبي باجلامعة يف هذه الفعاليات املقامة على 

مدار العام .. اىل ذلك اأو�ضح ال�ضتاذ عبدامللك ال�ضقاف اأمني 

عام اجلامعة اأن ال�ضهر الكرمي هو �ضهر الفتوحات ال�ضلمية 

و�ضهر ال�ضرب وهو اآية من اآيات توحد الأمة ال�ضلمية.

ويف الأم�ضية ُقدمت العديد من الق�ضائد والأنا�ضيد الدينية 

والوطنية التي عربت عن عظمة املنا�ضبة.

ح�ضر الأم�ضية الدكتور عبدال�ضلم الرياين عميد �ضوؤون 

الطلب ع�ضو اللجنة الدائمة والدكتور عبداهلل ال�ضيخ مدير 

امل�ضرح اجلامعي والخ حازم الر�ضا�ش رئي�ش القطاع 

الطلبي باجلامعة وعدد من قيادات واأع�ضاء املوؤمتر وهيئة 

التدري�ش والطلب.۹

املؤتمر بجامعة صنعاء يقيم أمسيات رمضانية 
كتب/ علي الشعباني

¿ �ضمن �ضل�ضلة الأن�ضطة التنظيمية التي يقيمها 
ف��رع امل��وؤمت��ر بجامعة �ضنعاء وعلى م��دى اأي��ام 

ال�ضبوع املا�ضي نظم الفرع وبرعاية رئي�ش الفرع 

الدكتور خالد طميم اأم�ضيات رم�ضانية لفروع 

املوؤمتر باجلامعة والقطاعات الأكادميية والطلبية 

واملوظفني، احتوت على 30 حما�ضرة اأكادميية 

�ضيا�ضية وتنظيمية واقت�ضادية واعلمية وثقافية 

ودينية األقاها نخبة اأكادميية وقيادات تنظيمية 

وتنفيذية بارزة يف املحا�ضرات التي ح�ضرها كل من 

الدكتور اأبو بكر القربي وزير اخلارجية والدكتور 

يحيى املتوكل وزير ال�ضناعة والتجارة والدكتور 

يحيى ال�ضعيبي وزير اخلدمة املدنية والدكتور 

حممد اأبوبكر املفلحي وزير الثقافة والدكتور علي 

�ضاطر مثنى وكيل وزارة املالية، واألقى الدكتور 

خ��ال��د ع��ب��داهلل طميم- رئي�ش جامعة �ضنعاء 

رئي�ش فرع املوؤمتر باجلامعة- كلمة رحب فيها 

باحلا�ضرين، وعرب فيها عن �ضكره وتقديره لقيادات 

واأع�ضاء الفروع على تنظيم هذه الأم�ضيات التي 

تعزز روح التعارف والتوا�ضل بني اأع�ضاء املوؤمتر 

ال�ضعبي العام.

م�����ض��ددًا على ���ض��رورة ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهود 

التنظيمية كون املرحلة التي مير بها الوطن تتطلب 

بذل املزيد من الن�شاط التنظيمي يف خمتلف القطاعات 

الطلبية والكادميية واملوظفني.

م�ضتعر�ضاً اأبرز الإجن��ازات التي حققتها جامعة 

�ضنعاء التي تاأتي ترجمة للربنامج النتخابي للموؤمتر 

ال�ضعبي العام ورئي�ش املوؤمتر ال�ضعبي العام فخامة 

الأخ علي عبداهلل �ضالح رئي�ش اجلمهورية- حفظه 

اهلل-، ففي اليوم الول اأقام فرع املوؤمتر بكلية العلوم  

واحلا�ضوب اأم�ضية ثقافية تنظيمية تقنية حا�ضر فيها 

عدد من الدكاترة وال�ضاتذة بالكلية.

ويف اليوم الثاين اأق��ام فرع املوؤمتر بكلية الرتبية 

والرتبية الريا�ضية اأم�ضية رم�ضانية تخللتها عدد من 

الفقرات الن�ضادية واملحا�ضرات التنظيمية والثقافية.

اليوم الذي يليه نظمت كلية الرتبية اأرحب وخولن 

اأم�ضية �ضيا�ضية ثقافية حا�ضر فيها الدكتور حممد 

�ضيف اهلل عميد كلية الرتبية -خ��ولن، عن احلوار 

الوطني واآخر التطورات التي و�ضل اليها، تلى ذلك 

حما�ضرة دينية للدكتور �ضالح احلمزي وكلمة 

تنظيمية للدكتور �ضعد العلوي عميد كلية الرتبية - 

اأرحب.

الدكتور- جناد الطلبي رئي�ش فرع املوؤمتر بكلية 

تربية -خ��ولن األقى كلمة اأك��دت فيها على ح�ضور 

املراأة وقدرتها على اخلو�ش يف العمل التنظيمي بقوة 

وهو ما جت�ضد على تواجد املراأة يف تلك الم�ضية فقط 

وب�ضكل وا�ضع وقد �ضهدت الأم�ضية عددًا من الكلمات 

والنا�ضيد وامل��ن��اظ��رات ال�ضعرية نالت جميعها 

ا�ضتح�ضان احلا�ضرين.

ق��ام��ت كليتا الآداب وال��ع��ل��وم الإن�ضانية  كما اأ

واللغات اأم�ضية حا�ضر فيها الدكتور ح�ضن الكحلين 

عن العوامل والأبعاد ال�ضيا�ضية الأحداث الراهنة يف 

بع�ش املحافظات اجلنوبية، وحا�ضر الدكتور حيدر 

غيلن عن النتماء والولء الوطني، حتدث فيها عن 

اأ�ضا�ضيات واأبعاد النتماء واأهميته يف املرحلة الراهنة، 

وقدم بعد ذلك الدكتور اأحمد املن�ضوري خواطر اأدبية 

و�ضعرية نالت ا�ضتح�ضان واإع��ج��اب احلا�ضرين، 

وحا�ضر الدكتور اأحمد املاخذي عن رم�ضان يف الريف 

اليمني.. �ضتعر�ضا الجواء الروحانية لهذا ال�ضهر 

الف�ضيل يف املدينة.

واختتم الدكتور حممود �ضم�ضري عميد كلية اللغات 

بكلمة ا�ضاد فيها بالهتمام والرعاية التي يوليها الفرع 

وقيادته للعمل التنظيمي.

يف اليوم التايل اأقامت كلية التجارة والقت�ضاد 

ام�ضيتها بح�ضور وزير ال�ضناعة والتجارة يحيى 

املتوكل ووكيل وزارة املالية الدكتور علي �ضاطر 

مثنى، حيث األ��ق��ى ال��دك��ت��ور امل��ت��وك��ل حما�ضرة 

ارتكزت حماورها حول ثلثة حم��اور اأ�ضا�ضية هي 

الو�ضع القت�ضادي الراهن يف بلدنا، واأهمية اإيجاد 

ا�ضرتاتيجية وطنية للأمن الغذائي واملحور الثالث 

اخلطوات التي اأجنزتها بلدنا يف �ضبيل الندماج  اىل 

منظمة التجارة العاملية.

حيث اأكد الدكتور املتوكل انه ل يوجد اإم��لءات 

�ضيا�ضية اأو غريها على اليمن تفر�ش من قبل �ضندوق 

النقد والبنك الدوليني ..م�ضريًا اىل اأن اليمن اإذا مل 

متتلك روؤية اقت�ضادية وا�ضحة �ضوف تبقى يف ترنع 

وتعر اقت�ضادي دائم. متطرقاً اىل �ضيا�ضة دعم رفع 

الدعم عن امل�ضتقات النفطية التي تتبعها بلدنا يف 

الوقت الراهن واىل الفوائد التي �ضتعود على الوطن 

منها.. متحدثاً عن اأب��رز ال�ضعوبات التي تواجه 

املجتمع اليمني كتزايد ال�ضكان وتنامي العمال 

التخريبية التي ت�ضر بالقت�ضاد وال�ضتثمار يف بلدنا.

كليات الطب وال�ضيدلة وال�ضنان بدورها نظمت 

اأم�ضية ح�ضرها ال��دك��ت��ور اأب��وب��ك��ر القربي وزي��ر 

اخلارجية والدكتور يحيى ال�ضعيبي وزير اخلدمة 

املدنية والدكتور اأبوبكر املفلحي وزير الثقافة، وقد 

حتدث كل منهما على ما حققه املوؤمتر ال�ضعبي العام 

خلل فرتة قيادته مل�ضرية الوطن موؤكدين اأن املوؤمتر 

ال�ضعبي العام هو �ضمام اأمان الوطن، وهو التنظيم 

الذي ي�ضتطيع ال�ضري بالوطن نحو التقدم والزدهار 

وجتاوز الأزمات وال�ضعوبات التي تقف اأمام  م�ضرية 

البناء والتنمية للوطن.۹

محافظ ريمة: على الجميع العمل بروح الفريق الواحد إلنجاح مهام املرحلة القادمة
ريمة/ محمد املحجري

¿ يف اإطار الأم�ضيات الرم�ضانية التي تقيمها حمافظة 
رمي��ة يف خمتلف مديرياتها، د�ضن الخ علي �ضامل 

اخل�ضمي حمافظ املحافظة ع�ضو اللجنة العامة رئي�ش 

الهيئة التنفيذية الم�ضيات الرم�ضانية بح�ضور الخ 

مدير عام مديرية اجلعفرية ومديري عموم املكاتب 

الإداري��ة والقيادات التنظيمية باملديرية.. حيث مت 

مناق�ضة جممل العملية التنموية والربنامج ال�ضتثماري 

ملختلف امل�ضاريع، وكذا املوارد املختلفة واآلية تطوير 

ي���رادات، بالإ�ضافة اىل ا�ضتعرا�ش  التح�ضيل ل���لإ

اجلوانب التنظيمية ومهام املرحلة املقبلة وال�ضعوبات 

واملعوقات التي تعرت�ش �ضري الأداء.

 وخلل الم�ضية �ضدد املحافظ على �ضرورة اإعداد 

الدرا�ضات والت�ضاميم ملختلف امل�ضاريع ومبا من �ضاأنه 

تنفيذ امل�شاريع وفقاً لل�شروط الفنية واجلدول الزمني، 

واأكد على اأهمية رفع م�ضتوى التح�ضيل للإيرادات 

وملختلف الأوعية الإيرادية وتدريب وتاأهيل الكادر 

ومبا ي�ضاهم يف النهو�ش بعملية التنمية وا�ضتكمال البنى 

التحتية وترجمة توجيهات فخامة الخ علي عبداهلل 

�ضالح رئي�ش اجلمهورية يف هذا املجال.

وخلل لقائه بالقيادات التنظيمية باملديرية ا�ضار 

املحافظ اىل �ضرورة العمل ب��روح الفريق الواحد 

وبذل املزيد من اجلهود لإجناح مهام املرحلة املقبلة 

واأهميتها وحماربة التعبئة اخلاطئة ور�ش ال�ضفوف 

وت�ضافر اجلهود بني القيادات التنفيذية والتنظيمية 

وتكري�ش منهج احلوار مع الآخر ملعاجلة ال�ضلبيات 

ومب��ا من �ضاأنه توحيد اجلبهة الداخلية ومواجهة 

التحديات واملوؤامرات التي يواجهها الوطن واللتفاف 

خلف القيادة ال�ضيا�ضية ممثلة بفخامة الخ رئي�ش 

اجلمهورية.۹

املؤتمريون يناقشون التحضري لالنتخابات النيابية

النائب اأبو عادل

يف أمسيات 
رمضانية:


