
مؤتمر الحدأ يناقش خطة اإلعداد لالحتفال

ذمار - عبدالباري عبدالرزاق
نظم فرعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بالدائرتين )200 
- 201( مديرية الحدأ بذمار -االثنين الماضي- لقاء ً تنظيميا موسعا لمناقشة 
عملية الحشد واالستعداد للمشاركة في االحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس الجاري.
وفي اللقاء قال االستاذ حسن عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، 
الحدأ هي دائما المبادرة والسباقة في كل المواقف والمناسبات الوطنية 
والتنظيمية، ونحن نتابع النشاط والعمل التنظيمي لقيادتي الدائرتين التي 
تبذل جهودًا في عملية االنتساب وقطع بطاقات العضوية وإقامة االنشطة 
التنظيمية. وحث الجميع على اإلعــداد والتحضير الجيد وحشد الجماهير 
للمشاركة في الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم 24 اغسطس 

بميدان السبعين.
إلى ذلك أشار الشيخ احمد العزيزي رئيس فرع الدائرة 201 إلى ان هذا اللقاء 
الموسع يأتي تلبية لدعوة المؤتمر الشعبي العام وقيادته العليا ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر، للمشاركة في 
مهرجان السبعين بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر حزب الوطن 

والوسطية واالعتدال.

وأكد العزيزي ان ابناء الحدأ هم رجال المؤتمر األوفياء الذين يستعدون 
للمشاركة بحشود غير مسبوقة وفاًء للمؤتمر والوطن، ولكي نوصل رسالة 
للعدو بأننا صامدون حتى تحقيق النصر. كما أكد الشيخ علي الزيادي رئيس فرع 
الدائرة 200 في كلمته، ان قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف 
بمديرية الحدأ بصدد تحرك شعبي وجماهيري كبير إلى ميدان السبعين، حبًا 
ووفاًء للمؤتمر والزعيم علي عبدالله رئيس المؤتمر حفظه الله. من جانبه 
القى الشيخ عبدالحميد القوسي عضو اللجنة الدائمة كلمة تطرق فيها الى 
منجزات المؤتمر التي عمت ربوع الوطن وعلى مختلف المجاالت ولعل ابرزها 

تحقيق الوحدة اليمنية.
إلى ذلك حيا الشيخ على صالح النصيري رئيس احزاب التحالف بالمديرية، 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر على مواقفه الشجاعة وتضحياته 
التي قدمها في سبيل خدمة الوطن، داعيا في الوقت نفسه الى بذل الجهود 
لحشد الجماهير والمشاركة بفاعلية بمهرجان السبعين، خاصة وان الفعالية 

ستحمل رسائل قوية للعدوان.
كما القى الشيخ عبدالكريم الصارم مدير عام المديرية، واالستاذ 
مطهر ابو شائع كلمتين أكدا فيها ان الهدف من اللقاء ترتيب عملية 

الحشد.

مصدر إعالمي يدعو ناشطي المؤتمر إلى 
عدم الرد على الحمالت المغرضة

دعا مصدر في الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام كل المؤتمريين 
الناشطين في وسائل التواصل االجتماعي الى عدم الرد على )السفاهات( 
والحمالت المدعومة والمنظمة والتي تشن ضد قيادة المؤتمر ومجلس 
النواب بهدف إحــداث تصدع في العالقات بين المكونات السياسية 
الوطنية السبتمبرية واالكتوبرية التي تواجه العدوان بشتى الوسائل 
وتقدم الدماء الزكية من الجيش واالمن واللجان الشعبية والمتطوعين 

دفاعًا عن الوطن .
واكد المصدر ان التاريخ لن يرحم اولئك الذين يسخرون أنفسهم لتنفيذ 
الحمالت المغرضة والمدعومة ضد القوى الوطنية المواجهة للعدوان 
وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وقيادته.. مشيرًا الى ان الوقت هو 
وقت مواجهة العدوان والدفاع عن البالد وليس االنجرار الى ما يروجه 

المنتفعون اصحاب التوجهات المشبوهة.

المؤتمر يدين اقتحام ونهب 
متطرفين لمنزل النائب الزكري

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام 
إقدام مجاميع متطرفة من مرتزقة العدوان على 
اقتحام ونهب منزل عضو مجلس النواب وعضو 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام النائب 
زكريا الزكري في مديرية الشمايتين بمحافظة 

تعز.
واعتبر المصدر عملية اقتحام ونهب منزل 
النائب الــزكــري دلــيــاًل جــديــدًا على مــا تمارسه 
العناصر المتطرفة المرتبطة بالعدوان والتي 

تمارس أبشع االنتهاكات بحق المواطنين وتعتدي على ممتلكاتهم 
ومنازلهم بصورة مخالفة للدستور والقانون ولألخالق والعادات والتقاليد 
ات تأتي في إطــار محاوالت الضغط  اليمنية، مؤكدًا أن تلك االعــتــداء
واالبتزاز التي يمارسها تحالف العدوان ومرتزقته على أعضاء مجلس 
النواب في الداخل أو الخارج لتغيير مواقفهم المشرفة والمنحازة للشعب 

والوطن.
وأشــار المصدر إلى أن ما ترتكبه هذه العناصر من أعمال إجرامية 
وانتهاك لحقوق اإلنسان ال تسقط بالتقادم وستتم محاسبة مرتكبيها 

شأنهم شأن دول العدوان التي تدعمهم وتساندهم بالمال والسالح.
وعبر المصدر عن تضامنه الكامل مع النائب وعضو الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر زكريا الزكري ومع كل المواطنين في محافظة تعز الواقفين 
ضد العدوان ومرتزقته والذين تمارس بحقهم أبشع االنتهاكات نتيجة 

موقفهم الوطني.

الزعيم يعزي بوفاة الشيخ علي الغزي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي علي شعالن الغزي أحد الشخصيات 
االجتماعية وواحد من المناضلين في منطقة حاشد بمحافظة عمران، الذي انتقل إلى 

رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى عبدالوهاب علي شعالن الغزي.. وإخوانه 
وكافة آل الغزي في حاشد، عن صادق التعازي وخالص المواساة، ، سائاًل الله -العلي 
القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

صادق شلي
رأس االســتــاذ جــمــال الغشيمي رئــيــس اللجنة 
التربوية للمؤتمر بمحافظة حجة بحضور مجاهد 
سالم عضو قيادة فرع المؤتمر اجتماعًا تنظيميًا 
للقيادات التربوية بمديرية حجة. حيث اكد االستاذ 
جمال الغشيمي أن المؤتمر الشعبي العام كان واليزال 
وسيظل صمام امان الوطن والحارس االمين علي 
كل المكتسبات، كما اكد ان العدوان دمر معظم 
البنية التحتية التي حققها المؤتمر لكن لن ترهبنا 
ــن تغرينا مغرياتهم.. والحشد  صــواريــخــهــم ول
والمشاركة في االحتفال بالذكري الـــ35 لتأسيس 
المؤتمر بميدان السبعين في 24 اغسطس تعبر 
عن مزيد التالحم والصمود والثبات ضد العدوان 
والـــدعـــوة لــلــســالم ال لــالســتــســالم.. وثــمــن جهود 
التربويين بمديرية حجة والذين يعتبرون السباقين 

في كل الفعاليات الوطنية والتنظيمية.
من جانبه اشاد االستاذ مجاهد سالم عضو قيادة 
المؤتمر بالمحافظة بصمود وثبات التربويين في 
كل األزمات والمحن التي مرت بها البالد.. مؤكدًا ان 
المشاركة في 24 أغسطس هو عنوان وفاء للوطن 
وللمؤتمر وللزعيم القائد المؤسس الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام -حفظه الله ورعاه.
وقد ألقى االستاذ نبيل صوفان نائب مدير مكتب 
التربية والتعليم بالمحافظة كلمة حث فيها على 
بـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود للحشد والــمــشــاركــة في 
24 أغسطس بميدان السبعين.وحث االســتــاذ 
عبدالفتاح الحيلة مدير عام محو االمية وتعليم 
الكبار بالمحافظة في كلمته على العمل كفريق واحد 

وبوتيرة واحدة حتى يوم 24 أغسطس.
وفــي كلمة السلطة المحلية أكــد الشيخ صادق 
عبدالله وهبان مدير عام المديرية ان جميع ابناء 
المديرية سيكونون السباقين في الحشد والمشاركة، 
مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها التربويون. وأكد 
الشيخ خارف الغزي رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
في كلمته أن الحشد والمشاركة في 24 اغسطس 
هو استمرار للثبات والصمود في وجه العدوان، ونحن 
مستعدون لذلك وسنعمل كخلية نحل على الحشد 

والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.
ورحب االستاذ احمد محمد ابوسالم مدير التربية 
بالمديرية فــي كلمته بالجميع وأبـــدى استعداد 
جميع التربويين بمديرية حجة للمشاركة في 
24 اغسطس بميدان السبعين وبصورة مشرفة.. 
لقيت قصيدة شعرية ألهبت حماس المجتمعين. 

ُ
وأ

كما عقد اجتماع موسع للجنة التربية بمديرية مدينة 
حجة ترأسه االستاذ جمال الغشيمي رئيس اللجنة 
التربوية بالمحافظة واألستاذ مجاهد سالم عضو 

قيادة المؤتمر بالمحافظة.
حيث القيت في االجتماع العديد من الكلمات 
المعبرة عن المشاركة والحشد للمهرجان المليوني 

الحاشد يوم 24 اغسطس الجاري.
وقال االستاذ احمد الجبر رئيس فرع المؤتمر: نحن 
سنكون في مقدمة الصفوف للمشاركة في الـ24 من 
أغسطس بميدان السبعين فهو يمثل انتصارًا على 
العدوان. واكد االستاذ يحيى القحمي رئيس نقابة 
المهن التعليمية والتربوية بالمحافظة أن 24 من 
اغسطس سيكون استثنائيًا بالحشود المليونية التي 

ستلبي دعوة الزعيم.
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9االثنين: 

يجب معالجة أي خالفات أو تناقضات بالطرق السلمية والديمقراطية، ونبذ كل وسائل 
اإلرهاب والعنف من أية جهة كانت، لتبقى الوحدة الوطنية متماسكة

الميثاق الوطني

استعدادات فرسان المؤتمر متواصلة للمشـــــــــاركة في مهـرجـان 24 أغسطـس بالسبـعيـن 
الكاهلي: المؤتمر مظلة تجمع كل 
اليمنيين بمختلف توجهاتهم

قال عضو اللجنة العامة الشيخ 
لمؤتمر  لكاهلي إن ا الصفي ا
الشعبي العام ظل منذ انشائه 
مــظــلــة تــجــمــع كــل اليمنيين 
بمختلف توجهاتهم الفكرية 

والسياسية.
وأكــــد الــكــاهــلــي: أن مــيــدان 
ء  صنعا صمة  لعا با لسبعين  ا
سيعبر يوم الـ24 من اغسطس 
عـــن روح اإلخـــــاء والــتــعــايــش 
السلمي وتوحد اليمنيين حول 
نــهــج الــوســطــيــة واالعـــتـــدال 
ونبذ التطرف واالرهــاب.. كما 
سيعبر عــن الــتــفــاف الشعب 
اليمني حول ثوابتهم الوطنية 

وعلى رأسها الثورة والوحدة.

وأضاف الكاهلي: أن الفعالية 
ــمــؤتــمــر  ــمــســك ال ســـتـــؤكـــد ت
الشعبي العام وكوادره وأنصاره 
ــحــريــة  ــه بـــمـــبـــادئ ال ــائ ــف وحــل
والديمقراطية ووقوفهم صفًا 

واحدًا في مواجهة العدوان.

النقيب يرأس اجتماعًا لمؤتمر ذمار استعدادًا للمشاركة
ذمار-عبدالباري عبدالرزاق 

رأس االستاذ محسن علي النقيب عضو 
اللجنة العامة وزير التعليم الفني والمهني 
ومعه االستاذ حسن محمد عبدالرزاق 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار عضو 
اللجنة الدائمة -األربعاء الماضي- اجتماعا 
تنظيميا موسعا بحضور االستاذ حسين 
الصوفي رئيس احزاب التحالف واالستاذ 
محمد العلواني نائب رئيس المؤتمر 
بالمحافظة واالســتــاذ محمد السنباني 
رئيس فــرع الجامعة واالســتــاذ محمود 
الجبين عضو الهيئة التنفيذية وكيل 
المحافظة واالستاذ محمد عبدالرزاق 

وكيل المحافظة، لمناقشة عملية االعداد 
والتحضير للمشاركة بمهرجان 24 اغسطس والذي سيقام 

بميدان السبعين العاصمة صنعاء.
وفــي االجتماع الــذي ضم قيادة فــرع المؤتمر والتحالف 
بالمحافظة والجامعة ورؤساء فروع عدد من دوائر المديريات 
واعضاء الهيئة التنفيذية والمجالس المحلية واللجنة التربوية 
والشباب، تم استعراض خطة عمل اللجان التي تم تشكيلها 

على مستوى فــرع المحافظة وفــروع الــدوائــر بالمديريات 
ات التي عقدت في العديد من  والمراكز التنظيمية واللقاء
المديريات لالعداد والترتيب للحشد والمشاركة الفاعلة 

بمهرجان الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وأشــار االجتماع الى ان عملية التحشيد والتواصل وعقد 
ات تسير بوتيرة عالية لحشد جماهيري يفوق كل  اللقاء

التوقعات متجاوزًا كافة الصعوبات والمعوقات.

ـــجـــان االعـــــداد  ونـــاقـــش مـــالحـــظـــات ل
ــي طــرحــهــا عـــدد من  ــت ــمــقــتــرحــات ال وال
الحاضرين لمعالجة الصعوبات وفقا لخطة 
عمل اللجان وترتيبات الحشد والمشاركة 

النوعية.
وأكد االجتماع ان محافظة ذمار ستظل 
ـــوفـــاء للمؤتمر  ــى درجـــــات ال تــمــثــل اعــل
وستسجل اروع صــور التفاعل بحشود 
كبيرة وغيرة مسبوقة في مهرجان الوفاء 
والــصــمــود يـــوم 24 اغــســطــس بميدان 

السعبين.
ونقل أسمى آيــات التهاني والتبريكات 
لقيادة المؤتمر العليا ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر، واالستاذ عارف عوض الزوكا االمين العام 
للمؤتمر بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام، حزب الوطن والوسطية واالعتدال والنهج الديمقراطي 

والبناء والتنمية واالمن واالستقرار.
وخــرج االجتماع بعدد من التوصيات والــقــرارات الهادفة 

إلنجاح الفعالية والمشاركة الفاعلة لمحافظة ذمار.

فرسان المؤتمربمديريات قضاء حجة يناقشون االستعداد للمشاركة
برئاسة الشيخ يحيى علي موسى القائم بأعمال رئيس 
فرع المؤتمر بمحافظة حجة والعميد حميد العبيدي 
وكيل أول المحافظة القائم بأعمال المحافظ عضو 
اللجنة الدائمة رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر عقد 
-الثالثاء- اجتماع تنظيمي موسع لقيادات المؤتمر 
ومديري مديريات ورؤســاء فروع وممثلي المجالس 
المحلية ورؤســاء وقيادات المجالس المحلية واالمناء 

العامين بمديريات قضاء حجة..
وفي االجتماع تم مناقشة االستعدادات والتهيئة 
لالحتفال بالذكري الـــ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 

العام بميدان السبعين يــوم 24 اغسطس ، وكان 
الشيخ يحيى موسى قد نقل في مستهل كلمته تحيات 
وتمنيات القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
حفظه الله واالستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام والشيخ فهد مفتاح دهشوش رئيس فرع 

المؤتمر بالمحافظة..
وقــال: تقف امامنا اليوم مهام وطنية وتنظيمية 
توجب علينا جميعًا شحذ الهمم ومضاعفة الجهود 
لمواجهة العدوان.. وفي ذات الوقت نحن امام ذكرى 

تأسيس المؤتمر تنظيم المنجزات العمالقة في شتى 
المجاالت.

من جانبه اكــد العميد حميد العبيدي وكيل أول 
المحافظة القائم بأعمال المحافظ أن الحشد والمشاركة 
في مهرجان 24اغسطس بميدان السبعين هو رسالة 
قوية ضد العدوان ودعوة للسالم والتصالح والتسامح. 
وقد قام األستاذ مجاهد سالم عضو قيادة المؤتمر 
ة التعاميم والتوجيهات الصادرة من  بالمحافظة بقراء
األمانة العامة وشرح الوثائق واالدبيات الخاصة بكل فرع 

من فروع المؤتمر بمديريات قضاء حجة.

موسى والغشيمي يرأسان اجتماعًا للجان التربوية والتعليمية بمحافظة حجة لحشد للسبعين
حجة - صادق شلي 

ترأس الشيخ يحيى علي موسى القائم بأعمال 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة عضو اللجنة 
الدائمة واالستاذ جمال الغشيمي رئيس اللجنة 
التربوية بالمحافظة االجــتــمــاع الموسع للجان 
التربوية والتعليمية والنقابية وقد أشاد الشيخ 
يحيى موسى في كلمته بوفاء التربويين ونقل لهم 
تحيات القائدالمؤسس الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- والشيخ فهد مفتاح دهشوش رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة وأكد على ضرورة العمل الجاد 

والمتواصل وتحمل المسؤولية وعدم التهاون أو التكاسل فـ24 أغسطس مهمة 
وطنية تعبر عن اليمن المشرق اآلمن المستقر يمن النظام والقانون.

وألقى االستاذ جمال الغشيمي رئيس اللجنة التربوية بالمحافظة كلمة اكد فيها ان 

التربويين بمحافظة حجة سيكونون السباقين 
كما عودوا الوطن والمؤتمر والزعيم اوفياء 
صامدين ثابتين مــع الله والــوطــن والــثــورة 

والجمهورية والوحدة.
وقد ألقى االستاذ نبيل صوفان نائب مدير 
مكتب التربية والتعليم بالمحافظة نائب 
رئيس اللجنة التربوية كلمة ترحيبية اكد 
فيها أن جميع التربويين بالمحافظة على 
أهبة االستعداد للمشاركة في هذه الذكري 

العزيزة علينا جميعًا. 
فيما أكد األستاذ عبدالفتاح الحيلة مدير عام 
محواالمية وتعليم الكبار بالمحافظة أن كل التربويين بالمحافظة على قلب رجل 
واحد متحمسون ومستعدون للتضحية بالغالي والنفيس من أجل المشاركة في 24 

أغسطس بميدان السبعين.

مؤتمر المفتاح يناقش تحضيرات المشاركة
برئاسة الشيخ/زيد أحمد الحاشي رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية المفتاح والشيخ عادل فرحان 
وكيل المحافظة عقد فرع المؤتمر الشعبي العام في 
مديرية المفتاح بمحافظة حجة اجتماعًا تنظيميًا 
موسعًا لقيادة فرع المؤتمر بالمديرية واعضاء المجلس 
المحلي وقيادات المراكز التنظيمية والمشائخ والوجهاء 
والمكاتب التنفيذية وذلك لإلعداد والتحضير لمهرجان 
الذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام والذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء 

يوم الخميس 24/اغسطس/2017م 
وقد خرج االجتماع بعدد من القرارات أهمها تشكيل 

لجنة لعملية االعـــداد والتحضير والحشد للمهرجان 
على مستوى المديرية. وفي االجتماع القيت العديد 
من الكلمات، حيث ألقى رئيس الفرع كلمة رحب فيها 
بالحضور قــائــاًل: ان ابناء مديرية المفتاح هم مفتاح 
المؤتمر وأنهم السباقون في كل المناسبات والفعاليات 

للمؤتمر والسباقون في الدفاع عن الوطن..
هذا وقد ألقى األخ وكيل المحافظة رئيس الهيئة 
التنظيمية بمديرية المفتاح الشيخ عادل فرحان كلمة 
نقل خاللها للحضور تحيات الزعيم علي عبدالله صالح.. 
داعيًا لالحتشاد والمشاركة والحضور في مهرجان 

السبعين.

مؤتمر حجة.. استعدادات متواصلة

الزنم: احتفال المؤتمر بذكرى التأسيس يعزز الصمود في وجه العدوان
إب- بندر العنسي

أكد علي محمد الزنم عضو اللجنة الدائمة رئيس الدائرة 
السياسية في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب ان 
احتفال المؤتمر وانصاره وقواعده واعضائه في الذكرى 
الـ35 لتأسيسه ليس ترفًا او عدم مباالة بما يمر به الوطن 
من عدوان سعودي غاشم، بل تعزيزًا لصمود ابناء الشعب 
اليمني في مواجهة آلة الحرب وتحالف العدوان على بالدنا. 
وأوضــح الزنم ان االحتفال يحمل في طياته عــددًا من 
الرسائل ابرزها الدعوة للتماسك والحفاظ على الجبهة 
الداخلية عمومًا وأعضاء وأنصاء المؤتمر خصوصًا.. مبينًا 

أنه يزداد ثقاًل سياسيًا واجتماعيًا وانسانيًا ويسعى بشكل 
متواصل إلخراج الوطن مما هو فيه ومما يعانيه.

وقــال رئيس الدائرة السياسية: نتذكر جميعًا نقطة 
ــذي أحدثه المؤتمر  التحول السياسي والديمقراطي ال
الشعبي العام منذ 24 أغسطس 1982م وحتى يومنا 
هذا، فقد سدَّ الفراغ السياسي في تلك المرحلة ويواصل 
النضال حتى إعادة تحقيق الوحدة المباركة وماتالها من 
إنجازات ومكاسب ديمقراطية وتعددية سياسية وحرية 
رأي وصحافة مفتوحة ومعارضة ُمنحت مساحة لم تحصل 

عليها أي معارضة في أي دولة عربية.

قيادة المؤتمر وفرع الجامعة 
بإب يناقشون آلية الحشد

إب- حميد الطاهري
ناقشت قيادة فرع المؤتمر الشعبي 
العام بجامعة إب- بحضور رئيس فرع 
لــعــام بالمحافظة  المؤتمر الشعبي ا
المهندس عقيل فاضل ورئيس فرع 
المؤتمر الشعبي الــعــام إب األســتــاذ 
الدكتور طارق المنصوب وقيادة فرع 
ــادة القطاع  ــي المؤتمر بالجامعة وق
الــطــالبــي بــفــرع الجامعة آلــيــة الحشد 
والمشاركة في المهرجان الجماهيري 
"المؤتمري " الكبير المزمع اقامته في 
ميدآن السبعين في العاصمة صنعاء 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــــ35 لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام.
وفي االجتماع أكد رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة المهندس عقيل فاضل أن 
فعاليات وأنشطة المؤتمر الشعبي العام 

مصدر فخر واعتزاز ومبعث للصمود 
لدى كافة أبناء الشعب اليمني بما تجسد 
مــن قيم ومــبــادئ وأخــالقــيــات ميزت 

المؤتمر الشعبي العام نهجًا وسلوكًا. 
من جانبه شدد رئيس فرع المؤتمر 
ــعــام بجامعة إب األســتــاذ  الشعبي ال
الدكتور طارق المنصوب على ضرورة 
التكاتف من أجل الحشد والمشاركة في 
هذا المهرجان الذي سيمثل رسالة قوية 
تحمل في طياتها صمود وثبات اإلنسان 

اليمني التواق للحرية والكرامة.
كــمــا تضمن االجــتــمــاع الــعــديــد من 
المناقشات والــمــداخــالت ذات الصلة 
أكدت في مجملها على ضرورة مواصلة 
ــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات  ــعــمــل عــل ال
التنظيمية من أجل إنجاح هذا المهرجان 

التاريخي. 

المحويت: لقاء يستعرض ترتيبات االحتفال
نزار الحفاشي 

استعرض االجتماع المنعقد -االثنين الماضي- 
بمحافظة المحويت للجنة الحشد التربوي والتعليمي 
للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة برئاسة االستاذ 
حمود حزام شمالن وكيل المحافظة نائب رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة مهام الحشد والترتيبات 
الالزمة على منتسبي المؤتمر في قطاعات التربية 
لكليات  لمهني وا لفني وا لتعليم ا لتعليم وا وا
بالمحافظة للمشاركة في مهرجان الذكرى الـ35 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام المقرر تنظيمه 
في ميدان السبعين بصنعاء في الـ24 من اغسطس 
بــمــشــاركــة جماهيرية واســعــة وغــيــر مسبوقة 
لجماهير المؤتمر من مختلف مديريات المحافظة.. 
وفي االجتماعي الذي حضره الدكتور عبدالملك 
مزارق مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب 
المهني عضو قيادة الهيئة التنفيذية بالمحافظة 
وضم اللجنة التربوية للمؤتمر بالمحافظة ولجنة 
الحشد الــتــربــوي المشكلة مــن ممثلي قطاعات 
التعليم العام والتعليم العالي والتعليم الفني 
والمهني وممثلي النقابات التربوية بالمحافظة- 
استعرض شمالن االهمية التنظيمية والوطنية التي 
تكتسبها احتفاالت ذكرى تأسيس المؤتمر لهذا 
العام وطبيعة التجهيزات والترتيبات الجارية على 
مستوى كل القطاعات والتكوينات التنظيمية بفرع 
المؤتمر بالمحافظة وفروعه بالمديريات للمشاركة 

في إحياء هذه المناسبة المهمة.
مؤكدًا ان االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر لهذا 

العام ستتميز بحضور وتفاعل جماهيري مؤتمري 
مهيب وغير مسبوق.

الفتا الى الدور المهم المنوط بقيادات واعضاء 
المؤتمر الشعبي الــعــام بالقطاعات التعليمية 
والتربوية والتي تشكل الجزء االهم من القطاعات 
والتكوينات المؤتمرية المهمة التي تشكل احد اهم 
عناصر الرهان واالهتمام االكبر بكون منتسبي هذه 
القطاعات هم النخب الواعية والمتعلمة واالكثر 

تاثيرًا في اوساط المجتمعات
من جهته استعرض االستاذ خليل مزارق نائب 
رئيس الدائرة التربوية للمؤتمر بالمحافظة تقريرا 
بالمهام والترتيبات االولية المنفذة من قبل لجنة 
الحشد التربوي على ضوء قرارات وتوصيات اللقاء 
الموسع لقيادات القطاع التربوي ولجنة الحشد 
التربوية العليا برئاسة االمين العام االستاذ عارف 

الزوكا.
وقــد اكــد الــمــشــاركــون فــي الــلــقــاء حــرص جميع 
منتسبي القطاعات التعليمية والتربوية بمحافظة 
المحويت على التفاعل من اجل انجاح فعاليات هذا 
المهرجان لكونهم يدركون جيدا مدى االهمية 
التنظيمية والتاريخية لهذه المناسبة واهمية ان 
يكون المهرجان الذي سيقام بالمناسبة استثنائيا 
ولــكــون نــجــاح هــذا المهرجان ترسيخًا للثوابت 
ــورة والجمهورية  ــث الوطنية وفــي مقدمتها ال
والوحدة والديمقراطية ومواجهة العدوان والحصار 

واالحتالل واإلرهاب.


