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3االثنين: 

عتبر خيانة 
ُ

أي تبعية خارجية مادية أو فكرية أو التزام تنظيمي، ت
 بالوالء الوطني..

ً
وإضرارًا بمصلحة الوطن العليا، وإخالال

الميثاق الوطني

رأس اجتماعًا للقيادات التربوية واألكاديميين

 أدعوكم الى العمل الجاد والمسئول والحفاظ على كوادركم وعالقتكم بالجماهير التربويون واألكاديميون هم عماد المجتمع

األمين العام: االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر سيكون رسالة دفاع عن الوطن

المؤتمر توجهاته واضحة وعلنية ومهما حاولوا بث الشائعات فلن ينالوا منه

وفي االجتماع رحب األمين العام بالقيادات التربوية واألكاديمية ناقاًل إليهم 
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- ولكل التربويين واالكاديميين وقادة الفكر والتنوير في مجال التعليم، معبرًا 
عن الشكر لهم على جهودهم التي يبذلونها في ميادين العمل وبناء األجيال التي 

تدافع اليوم عن الوطن، مؤكدًا انه لوال قادة الفكر والتنوير لما بنيت األوطان.
وقال الزوكا: المؤتمر يعرف التربويين واالكاديميين جيدًا مثلما يعرفونه وقد 
عرفناكم في كل المراحل أوفياء صامدين والتربويون واالكاديميون هم عماد 
المجتمع وإذا صلحوا صلح المجتمع وهم بال شك صالحون، وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي 
في إطار تفعيل األنشطة التنظيمية للمؤتمر وإعادة الحيوية إلى تكويناته، مؤكدًا 
أن العمل التنظيمي تحرك ولن يتوقف، مشيرًا إلى أنه يأتي أيضًا في إطار اإلعداد 
لالحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وللمهرجان الجماهيري 
الحاشد في ميدان السبعين يوم 24 أغسطس والذي سيكون رسالة قوية يطلقها 
المؤتمر الشعبي العام في كوننا دعاة سالم ولكننا لسنا دعاة استسالم، ودعاة 

صمود وثبات ودعاة حوار.
وقال الزوكا: مادام علي عبدالله صالح على رأس هذا الحزب فلن يكون المؤتمر إال 

في المقدمة للدفاع عن الوطن. 
وأضاف الزوكا: المؤتمر توجهاته واضحة وعلنية وال يوجد لديه أسرار ونقول 
مهما حاولوا الترويج وبث اإلشاعات فلن يستطيعوا النيل من المؤتمر ألن شعبنا 
يعرف من هو المؤتمر ويعرف أنه صمام األمان فالمؤتمر ليس ضد أحد وهو مع 

الوطن، ولغة الحوار هي األساس الذي ينتهجُه المؤتمر.
وخاطب الزوكا القيادات التربوية واألكاديمية: أدعوكم إلى العمل الجاد والمسئول 
والحفاظ على كوادركم وعالقتكم بالجماهير وبكافة أعضاء المؤتمر وافتحوا 
صدوركم للجميع فالمؤتمر هو تنظيم الجميع وصدره مفتوح للجميع، ومن يؤمنون 
بقيم المؤتمر فالمؤتمر يرحب بهم وعليكم مسؤولية كبيرة في أن يكون عملكم 
بحجم الوطن وبحجم المؤتمر وبحجم قائدكم الزعيم علي عبدالله صالح، معبرًا 
عن الشكر لكل التربويين واألكاديميين، مؤكدًا ثقتُه في أن القيادات التربوية 
واألكاديمية ستؤدي دورها في عملية تفعيل األنشطة التنظيمية بوتيرة عالية..

 بالقول: موعدنا ميدان السبعين في 24 أغسطس.
ُ
مختتمًا كلمة

من جانبه حيا رئيس الدائرة التربوية حسين حازب القيادات التربوية واألكاديمية 
في التعليم العام والجامعي والفني، مشيدًا بدورهم الوطني وبصمودهم وأداء 
رسالتهم في ظل العدوان الذي يستهدف المنشآت التعليمية، مؤكدًا أنهم مثل 

االبطال من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين الذين يقاتلون في الجبهات.
وقال حازب: هذا العدوان يستهدف اإلنسان اليمني وحضارته وتاريخه.. واستمرار 
العملية التعليمية مهم ألنه رسالة بأن اليمن لن ينهزم وقد قدمتم الكثير من 
الشهداء وأذكر على سبيل المثال منهم كنموذج فقط الطالبة إشراق والدكتور 

عبدالله المخالفي.
وأشار حازب إلى أهمية االحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
التي تأتي لتذكيرنا بأن قيام المؤتمر كان البداية لقيام الدولة المدنية الحديثة 
والبداية الحقيقية لوقف الصراعات على كرسي الحكم والبداية لتنفيذ أهداف ثورة 
26 سبتمبر و 14 أكتوبر وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية والتخلص من االرتهان 
للخروج من التبعية وكان المؤتمر الشعبي العام في مثابة السور للثورة اليمنية 
والحصن المنيع في الدفاع عن الوطن، فالمؤتمر والمؤتمريون هم الذين واجهوا 
الدمار الذي حل بالوطن منذ 2011م.. والمؤتمر وعلي عبدالله صالح هم الذين 

يقفون اليوم ضد العدوان ويواجهونه.
وأضاف رئيس الدائرة التربوية.. يحق للجماهير االحتفال بهذه المناسبة فوثيقة 
المؤتمر هي الوثيقة التي أقرها الشعب اليمني واالحتفال سيكون رسالة بأن الشرعية 
لمن يواجه هذا العدوان وليست للمتسكعين على أبواب الفنادق في الرياض أو 

غيرها.

وعبر حازب في ختام كلمته عن الشكر لألمين العام ومن خالله إلى الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.. مخاطبًا 
إياه: نحن جنود الوطن وجنودك وسنكون معك حيث تكون وسنقف معك حيث 

ستقف.
من جانبه أشار الدكتور عبدالله الحامدي عضو اللجنة الدائمة إلى أن المؤتمر هو 
حزب الوطن الذي ارتبط باليمن وولد فيه وشب وترعرع فيه وسيظل مرتبطًا 
بالوطن ولم يأِت من خارج هذه البلدة التي وصفها القران بقولة تعالى:"بلدة طيبة 

ورب غفور".
وأضاف الحامدي الفرق بين المؤتمر وبين أحزاب األيديولوجيات أن المؤتمر يلتف 
بكل امكاناته وشبابه ورجاله حول الوطن.. فيما أحزاب األيديولوجيات يلتفون حول 
ايديولوجياتهم ويسخرون الوطن لصالحها ومن كانوا يرفعون شعار الوطن باعوا 

الوطن بثمٍن بخس في أحلك الظروف عندما كان الوطن يحتاج إلى الدفاع عنه.
متابعًا: المؤتمر بقي شامخًا وراسخًا وثابتًا رغم كل ما تعرض له من استهداف 
واالحتفال في الذكرى الـ35 لتأسيسه هي رسالة للعدو بأن شعبنا سيظل صامدًا 
بجيشه ولجانه والمتطوعين وأنه مازال هناك احتياط لبناء الوطن مستقباًل واحتياط 

للجبهات للدفاع عن الوطن.
من جانبه تحدث الدكتور أحمد يفاعة عضو اللجنة الدائمة مشيرًا إلى أن هذا اللقاء 
يأتي تدشينا للفعاليات التنظيمية واستعدادًا لالحتفال بالذكرى 35 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام وصياغة ميثاقه الوطني الذي الدليل الفكري للهوية اليمنية 
ويحق أن نحتفل بهذا اليوم الذي تم فيه إنهاء التآمر والتكالب واإلقصاء والتهميش 
 
ً
وبدأت اليمن مرحلة جديدة بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح شهدت نهضة

تنموية حقيقية سواًء في مجال التعليم أو الطرق أو الكهرباء أو المياه أو النفط أو في 
مجال المشاركة الشعبية وتوجت بتوحيد الوطن في 22 مايو 1990م.

وأكد يفاعة أن االحتفال بهذه الذكرى سيكون رسالة للعالم أجمع بأن اليمنيين 
يعشقون الحرية والسالم والكرامة والوسطية واالعتدال ويدينون المعتدي ومن 
يسانده من العمالء.. وأن المؤتمر هو حزب التصالح والتسامح وأن شعارنا نابع من 
ثقافة شعبنا، داعيًا إلى التعاطي االيجابي مع مبادرة مجلس النواب ومع دعوة الزعيم 

علي عبدالله صالح للمصالحة الوطنية.
 أشار 

ً
من جانبه ألقى رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة جمال الخوالني كلمة

فيها إلى أن االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر في 24 أغسطس 1982م هو 
احتفال بالمنجزات التي تحققت لليمن وبالتأسيس العلني للعملية السياسية 
حيث كانت البداية الحقيقية للتعددية السياسية.. وهو احتفاؤنا بالديمقراطية 
والوحدة بأن المؤتمر يضم بداخله كل أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه، مشيرًا 
إلى المهرجان الحاشد الذي سيقام في ميدان السبعين يوم 24 أغسطس وقال: 
ميدان السبعين يعرفنا ونحن نعرفه ويحبنا ونحن نحبه ونريد أن تكون رسالتنا 

أقوى هذه المرة في مواجهة العدوان.
 أشار فيها إلى أن 

ً
وألقى عضو اللجنة الدائمة األستاذ محمد نصر االنسي كلمة

 في المنجزات 
ٌ

االحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هو احتفال
التنموية وباألمن واالستقرار التي تحققت للوطن بفضل الله ثم بفضل الزعيم 
علي عبدالله صالح ر-ئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
منّوهًا إلى أن المؤتمر لن يتخلف يومًا عن الوطن والدفاع عنه فهو حزب فكره 
بال حدود ويمتاز بالوسطية واالعتدال.. وقال: نبض الشارع اليمني اصبح كله 

مؤتمر شعبي عام.
 أوضح فيها الجهود التي 

ً
كما ألقى عضو اللجنة الدائمة عبدالكريم الجنداري كلمة

تبذلها اللجنة التربوية الخاصة باإلعداد والتحضير لالحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام أشار فيها إلى الخطوات التي تمت بهذا الجانب.. حاثًا القيادات 
التربوية واألكاديمية على العمل الجاد والمثمر من أجل إنجاح هذه الفعالية، معبرًا 

عن شكره وتقديره لكافة القيادات التربوية واألكاديمية.

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام  
األس��تاذ عارف عوض ال��زوكا اجتماعًا 
للقي��ادات التربوية واألكاديمي��ة بحضور رئيس 
الدائ��رة التربوي��ة عض��و اللجن��ة العامة حس��ين 
حازب ورئي��س دائرة الرقابة التنظيمية بش��ير 
العم��اد ورئيس دائ��رة المنظم��ات الجماهيرية 
ط��ه الهمداني ورئيس��ة دائرة المرأة لألنش��طة 
الثقافية واإلعالمية وفاء الدعيس ورئيسة دائرة 
المرأة لش��ؤون التخطيط والتدريب حنان حسين 
وعضو الهيئ��ة الوزارية عبيد بن ضبيع وعضوي 
الحام��دي  عبدالل��ه  الدكت��ور  الدائم��ة  اللجن��ة 
وعبدالكري��م الجن��داري ورئي��س ف��رع المؤتمر 
بالعاصمة المهندس جمال الخوالني ورئيس فرع 

المؤتمر بصعدة الشيخ أحمد حسن بخاش.

رنا 
ّ

»35« لتأسيس المؤتمر يذك حازب: االحتفال بالذكرى ال�
بالبداية الحقيقية لقيام الدولة المدنية الحديثة

»35« لتأسيس المؤتمر استعدادات غير مسبوقة لالحتفاء بالذكرى الـ

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يشهد هذا 
الحراك التنظيمي استعدادا لالحتفاء بذكرى 
التأسيس بحشد جماهيري كبير في ميدان 
السبعين في الـ24 من اغسطس فإنما يهدف 
إلــى توجيه رسالته وموقفه الثابت والواضح 
والمتمثل فــي الــدفــاع عــن الــوطــن ومواجهة 
ــدفــاع عن  ــعــدوان والــحــصــار واإلرهــــاب، وال ال
الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والجمهورية 
والــوحــدة والديمقراطية وسيادة واستقالل 
اليمن..هذا هو المؤتمر الشعبي العام بقياداته 
الوطنية، والذي أكد منذ التأسيس على صوابية 
اته حول مختلف القضايا  توجهاته وسالمة اجراء
الوطنية استنادًا إلى نظريته الفكرية "الميثاق 
الوطني" التي تمكن وفقها من تجاوز مجمل 
الصعوبات والتحديات التي شهدها الوطن 
منذ قيام الثورة المباركة.. كما تمكن من جمع 
مختلف القوى السياسية تحت مظلته الوطنية 
واالتجاه باليمن واليمنيين إلى مرحلة العمل 

والبناء واإلنجاز في مختلف المجاالت..
هذا هو المؤتمر الشعبي العام الذي سيحتفي 
في الـ24 من اغسطس بمرور 35 عاما على 
ر مختلف القوى الوطنية في ظل 

ّ
تأسيسه ليذك

هذا العدوان اإلجرامي الغاشم بأهمية الحوار 
كوسيلة ُمثلى لتجاوز مجمل المؤامرات التي 
تستهدف الــوطــن "ارضـــا وشعبا" والــعــودة 
إلى هذه الفضيلة "فضيلة الحوار" بعيدا عن 

التدخالت األجنبية واالستقواء بالخارج.. 
الحوار اليمني-اليمني لتجاوز مجمل األزمات 
وبما يقود إلى وقف االقتتال الداخلي ويحقق 
المصالحة الوطنية على قــاعــدة ال ضــرر وال 
ضــــرار..، ومــواجــهــة الــعــدوان بـــروح وطنية 

واحدة.. 
إنه المؤتمر الشعبي العام الذي تمكن بقيادته 
السياسية الفذة تحت زعامة القائد المؤسس 
علي عبدالله صالح من تحقيق الشراكة الوطنية 
بين مختلف القوى السياسية وفق نهج وسطي 

معتدل دون إفراط أو تفريط بالثوابت الوطنية 
والقانون والدستور.. وبإيمان مطلق بالشعب 

مصدر السلطات وشرعيتها.. 
إنها الصورة الحية التي ستتجلى بوضوح في 
الـ24 من أغسطس لتؤكد على ريادة المؤتمر 
بجماهيره الشعبية وبصوابية توجهاته وبنهجه 
الذي لم ولن يقبل على اإلطالق التفريط بسيادة 

الوطن وكرامة أبناء الشعب أو فرض 
الوصاية على اليمن واليمنيين من أي 
فئة كانت او جماعة أو حزب أو دولة 

خارجية.. 
هذا هو المؤتمر الذي أكد ومايزال 
على رياديته وامتالكه كل الرؤى التي 
تبني وال تــهــدم.. توحد وال تشتت.. 
تــجــمــع وال تـــفـــرق.. وتــحــقــق مجمل 
التطلعات الشعبية، وال يمكن تجاوزه 

على اإلطالق.. 
موعدنا جميعًا في الـ24 من أغسطس 
ــمــيــدان الــســبــعــيــن.. مــيــدان الــحــريــة  ب
والبطولة والــشــرف.. مــيــدان الوطنية 

والمسئولية والصمود والثبات..
إن جماهير المؤتمر التي تترقب بشوق 
ــيــوم الــــ24 مــن أغسطس  حــلــول هــذا ال
ستعكس -من ميدان السبعين.. ميدان 
المواجهة والصمود واإلرادة التي لم ولن 
تنكسر.. مــيــدان الوسطية واالعــتــدال.. 
ميدان المواقف الوطنية الثابتة.. ميدان 
الوحدة الوطنية التي ال يمكن التفريط بها 
- ستعكس المبادئ والمضامين الحقيقية 
للمؤتمر الشعبي العام، وترسل رسالتها 
القوية لكل قوى التآمر والعدوان وبصوت 
جــهــوري واحــد ُيسمع كــل مــن بــه صمم: ال 
للعدوان.. ال للحصار وتجويع اليمنيين.. ال 
للتفريط بالسيادة الوطنية.. ال للوصاية.. 
و"بــالــروح بالدم نفديك يا يمن.. نفديك يا 

صنعاء.. نفديك يا عدن«..

تش��هد القطاع��ات المختلف��ة للمؤتم��ر الش��عبي العام  
باألمانة العامة والمحافظات اس��تعدادات غير مسبوقة 
لالحتف��اء بالذك��رى ال�35 لتأس��يس المؤتم��ر والذي يأت��ي واليمن 
تتعرض ألبشع عدوان بقيادة السعودية منذ ثالثة أعوام.. وتمثل 
هذه المناس��بة للمؤتمر "حزبا وقيادة واعض��اء ومناصرين" فرصة 
ر معال��م الوطن  لاللتق��اء جميع��ا واالحتف��اء مع��ًا بحدث وطن��ي غيَّ
بفضل التوجهات السياس��ية التي ب��دأ الزعيم علي عبدالله -رئيس 
الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- الس��ير وفقها 

منذ تسلمه قيادة الوطن في ال�17 من يوليو 1978م.. 

مؤتمريو الحديدة يؤكدون جهوزيتهم

أكد فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الحديدة على جاهزيتهم للمشاركة بحشد جماهيري كبير وذلك في 
االحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر في 24 أغسطس القادم بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

جاء ذلك في الندوة الفكرية التي عقدت الخميس وبعنوان )جامعة الحديدة ثمرة الزعيم والسابع عشر من يوليو( 
وبرعاية الحاج عبدالجليل عبده ثابت - رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة.

وأكــد طالب جامعة الحديدة من أعضاء المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه ومناصريه ومحبي رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح أكدوا جميعًا جاهزيتهم 

واستعدادهم للمشاركة في مهرجان تأسيس المؤتمر.
حيث استعرض األستاذ الدكتور عبده يحيى هديش رئيس فرع 
المؤتمر بجامعة الحديدة عضو اللجنة الدائمة التطورات التي شهدها 
التعليم الجامعي في الحديدة عقب تولي الزعيم صالح مقاليد السلطة 
وذلك بعد أن كانت الحديدة والمحافظات المجاورة لها تفتقر ألبسط 

الحقوق.
وأضاف: كانت هناك جامعة صنعاء بثالث كليات وعدد محدود من 
الطالب الملتحقين بها قبل تولي الزعيم مقاليد السلطة آنذاك وذلك 
نتيجة عدم االستقرار الذي شهدته البالد والمكايدات السياسية 

والمؤامرات.
وتابع دهيش: عندما جــاء الزعيم للسلطة جــاء ولديه فكر 
المصالحة الوطنية وإشراك الجميع في الحكم عبر تشكيل كيان 
واحد فكره الميثاق الوطني الذي تم االستفتاء عليه من كل فئات 
الشعب ثم شكلت لجنة لتنفيذه سميت بالمؤتمر الشعبي العام 

فشعر الجميع أنهم مشاركون فعاًل في الحكم.
وأضاف: حاول العدوان ومعه الحاقدون من كافة االتجاهات 
تدمير البنية التحتية لجامعة الحديدة بتدمير مبنى كلية الطب 
واألسنان والصيدلة والعلوم الطبية المساعدة، وهذا دليل على 
الحقد الدفين الــذي يضمره أعــداء الوطن لمنجزات المؤتمر 

الشعبي العام والزعيم المؤسس علي عبدالله صالح.
وأكد المشاركون في الندوة على مواصلة الصمود وأن العدوان 
لن يثنيهم عن مواصلة جهودهم في أداء رسالتهم وسيدحروا 
هم، كما  العدوان والغزاة حتى لو كان الثمن أرواحهم ودماء
رددوا شعار المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس )بالروح 

بالدم نفديك يا يمن .. نفديك يا صنعاء .. نفديك يا عدن(.

مؤتمريو تعز يناقشون االستعداد للمشاركة في ذكرى التأسيس

عدد من مديريات حجة تستعد 

ــادات التنظيمية والــســيــاســيــة والثقافية  ــي ــق عــقــدت ال
واالجتماعية للمؤتمر الشعبي العام من أبناء محافظة تعز، لقاًء 
للتهيئة واإلعداد للفعالية الجماهيرية التي سيشهدها ميدان 
السبعين في الرابع والعشرين من أغسطس المقبل بمناسبة 

ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكــد محافظ تعز عبده الجندي خــالل اللقاء أن المؤتمر 

سيخرج في هذه المناسبة قويًا شامخًا، رافعًا شعار التسامح 
والتصالح وتجنب ازهاق األرواح، وتجنب الصراع على السلطة، 
مشيرًا إلى أن السلطة قابلة للتداول،إال أن المبادئ والقيم تبقى 

ثابتة. 
وشدد الجندي على أهمية المشاركة الفاعلة في الفعالية التي 

ستمثل رسالة صمود وثبات للمؤتمر في وجه التحديات.

عقد فرع المؤتمر في محافظة حجة لقاء 
تنظيميًا موسعًا لقيادات المؤتمر وهيئته 
التنفيذية والمجلس المحلي والتنفيذي في 
عدد من مديريات المحافظة وذلك لمناقشة 
التحضيرات الجارية والحشد للمشاركة في 
االحتفال الجماهيري الكبير بالذكرى الـ35 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. 
وكــان القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر 
بحجة عضو اللجنة الدائمة الشيخ يحيى علي 
موسى قد ترأس االجتماع بمديريات عبس 
وميدي وحرض وحيران وكعيدنة ووشحة 
وكشر وبكيل المير وقـــارة ومستبأ وقفل 
شمر وخيران المحرق وأسلم -الثالثاء الماضي.

وعبر القائم بأعمال رئيس الفرع للحاضرين 
عــن شكره على حضورهم وتفاعلهم مع 
كل االنشطة والفعاليات التنظيمية عملية 

ــقــطــاب.. مثمنًا  االســت
الــــصــــمــــود والـــثـــبـــات 
والتضحيات والبطوالت 
ــاء  ــن الـــتـــي يــســطــرهــا اب
شعبنا وأبــطــال جيشنا 
ولــجــانــنــا الــشــعــبــيــة في 
وجه العدوان السعودي 

الغاشم ومرتزقته.
وفــيــمــا أكـــد أن هــذه 
الفعالية الوطنية التي 
تــأتــي فــي اطـــار الحشد 
للمشاركة في االحتفال 
ــري الــكــبــيــر  ــاهــي ــجــم ال
 »35« ــــــــ ـــرى ال ـــذك ـــال ب
ــمــر  ــمــؤت لــتــأســيــس ال
ـــعـــام فقد  ــشــعــبــي ال ال

اعتبرها فعالية ضد العدوان ،مشددًا على 
ضرورة الظهور المشرف فيها.

ــشــيــخ نــبــيــل حسين  مـــن جــهــتــه الــقــى ال
الــجــرب وكــيــل محافظة حجة رئــيــس فرع 

المؤتمر بمديرية عبس كلمة رحــب فيها 
بــقــيــادات المؤتمر بالمحافظة وقــيــادات 
الهيئة التنفيذية وقيادات الفروع، مؤكدًا 
ضرورة شد الهمة من الجميع للحشد لذكرى 

التأسيس.
ــــى  ــــق ـــــــــــــــدوره ال ب
الــمــهــنــدس عبدالله 
الــــحــــداد مـــديـــر عــام 
ـــوحـــدة الــهــنــدســيــة  ال
عــضــو قــيــادة الهيئة 
تمر  للمؤ ية  لتنفيذ ا
ــمــحــافــظــة كــلــمــة  ــال ب
شــرح فيها مضامين 
ــائــق  ــوث الــتــعــامــيــم وال
واالدبيات التي ستسلم 
لكل فــرع للعمل على 

ضوئها.
حـــضـــر االجـــتـــمـــاع 
عــــدد مـــن الــقــيــادات 

المؤتمري..

مؤتمر إب يناقش 
التحضيرات 

بالعاصمة صنعاء احتفاًء بالذكرى الـ 35 لتأسيس والعشرين من أغسطس القادم في ميدان السبعين في المهرجان الجماهيري الذي سيقام في الرابع إب وجامعة إب التحضيرات الجارية للمشاركة ناقش فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة 
ات مع القيادات التنظيمية والتنفيذية الــى جانب اقــرار عقد العديد من االجتماعات والحشد للمهرجان على مستوى المحافظة.تشكيل عدد من اللجان لعملية اإلعداد والتحضير وقد خرج االجتماع بعدد من الــقــرارات أهمها من قيادات واعضاء المؤتمر في المحافظة. اللجنة الدائمة رئيس جامعة إب رئيس الفرع- وعدد واالستاذ الدكتور طــارق احمد المنصوب -عضو رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب- المهندس عقيل حزام فاضل -عضو اللجنة الدائمة قيادة المؤتمر في المحافظة والجامعة حيث التقى جاء ذلك في االجتماع الذي عقد الجمعة وضم المؤتمر الشعبي العام. والحشد للمهرجان الكبير يوم 24 أغسطس.المحافظة والمديريات والدوائر لالعداد والتحضير والتربوية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى واللقاء

مؤتمر حجة جاهزون
تــرأس الشيخ يحيى علي موسى القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة 
-األسبوع الماضي- االجتماع التنظيمى الموسع لقيادة فرع المؤتمر وقيادة الهيئة التنفيذية 
والمكتب التنفيذي للمؤتمر بالمحافظة والذي كرس لمناقشة عدد من القضايا الوطنية 
والتنظيمية وأهمها التجهيز واإلعداد والحشد للمشاركة في االحتفال الجماهيري الكبير 
في ميدان السبعين لالحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام حيث أكد الشيخ 
يحيى موسى أن محافظة حجة كانت وستظل سباقة في الحشد لهذه المناسبات الوطنية 
والتنظيمية، واننا في قيادة المؤتمر بمحافظة حجة والمكتب التنفيذي سنظل في حالة 
إجتماع متواصل لنظهر بصورة مشرفة.. وحث على اإلعداد والتجهيز وتشكيل اللجان 
ات في المديريات والقرى والعمل بجد. المختصة والتواصل بفروع المديريات والنزول واللقاء
حضر االجتماع الشيخ محسن حزام االسلمي رئيس لجنةالشؤن االجتماعية بالمجلس 
المحلي وقيادة المؤتمر وقيادة وأعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب التفيذي للمؤتمر 

بمحافظة حجة.


