
رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف 
عوض الزوكا، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا لقيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء -الخميس- وذلك 
الس��تعراض التحضي��رات للمهرج��ان الجماهي��ري الكبير 
المزم��ع إقامت��ه في الرابع والعش��رين من أغس��طس الجاري في 
مي��دان الس��بعين بالعاصم��ة صنعاء احتف��اء بالذك��رى ال� )35( 
لتأس��يس المؤتمر الش��عبي العام، بحضور الش��يخ يحيى غوبر 
عضو اللجنة العامة، والشيخ الصفي الكاهلي عضو اللجنة العامة، 
والش��يخ عل��ي بن علي ش��عالن عضو اللجن��ة العامة، واألس��تاذ 
طارق الش��امي رئيس الدائرة اإلعالمية، والش��يخ محمد محمد 
بشيررئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، وعدد 
من أعضاء مجلسي النواب والشورى والهيئة التنفيذية والمشائخ 

واألعيان والشخصيات االجتماعية بمحافظة صنعاء.

وف��ي االجتماع 
ن����ق����ل األم����ي����ن 
ل���ع���ام للمؤتمر  ا
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
األس���ت���اذ ع���ارف 
ع����وض ال���زوك���ا، 
تحيات وتقدير 
الزعيم المؤسس 
ع���ل���ي ع��ب��دال��ل��ه 
ص���ال���ح -رئ���ي���س 

الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- إلى 
كافة قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام 

في محافظة صنعاء.
وأكد األمين العام أن محافظة طوق صنعاء أثبتت 
أن��ه��ا ه��ي الحصن المنيع للعاصمة صنعاء ولليمن 
الموحد، وقال: ال يمكن ألحد أن ينكر دور وتضحيات 
ه��ذه المحافظة الباسلة وأبنائها األب��ط��ال س��واء مع 
المؤتمر الشعبي العام أو مع الوطن في كل المراحل 

والمنعطفات التي مرت بها بالدنا.
وأضاف: ها أنتم اليوم يا أبناء 
ء تسطرون  محافظة صنعا
أروع الصفحات في كل جبهات 
القتال مع المعتدي وتقدمون 
فلذات أكبادكم وخيرة أبنائكم 
في مواجهة العدوان الغاشم 
ال��ذي تتعرض له بالدنا فداء 
لوطن الثاني والعشرين من 

مايو. 
وأوض��������ح األم����ي����ن ال���ع���ام 
للمؤتمر أن االحتفال بذكرى 
تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
سيكون متميزًا هذا العام في 
ظ��ل صمود أس��ط��وري أذه��ل 
العالم، مشددًا على أن اللجان 

العاملة للتحضير لالحتفاء بذكرى التأسيس والالفتات 
والملصقات والصور التي سترفع خالل المهرجان يتم 
تجهيزها وطباعتها بجهود ومبادرات طوعية من قبل 

قيادات وأعضاء المؤتمر.
وسخر الزوكا من اإلشاعات المغرضة التي ترددها 
األب��واق المأجورة التي تستهدف المؤتمر الشعبي 
وقيادته، وق��ال: ال يستطيع أحد أن ينكر ما صنعه 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام والزعيم المؤسس رئيس 
الجمهورية األسبق علي عبدالله صالح للوطن خالل 
فترة حكمه من منجزات، متسائاًل: "ماذا قدم هؤالء 

المتشدقون للوطن ؟!". 
وأشار الزوكا إلى إن المؤتمر الشعبي العام وقيادته 
كانوا في مقدمة الصفوف في الدفاع والتضحية من 
أجل الوطن، وما زالوا صامدين وثابتين في مواقفهم 
الوطنية التي لن تتزحزح مهما كانت التحديات، وقال: 
المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم السالم والحوار 
والتسامح والوسطية واالع��ت��دال ول��ن يكون إال مع 

ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
وال���دول���ة ال��م��دن��ي��ة 
ال��ح��دي��ث��ة وال��ن��ظ��ام 
والقانون والدستور 
والمصالحة الوطنية 
ال���ش���ام���ل���ة ال���ت���ي ال 

تستثني أحدًا.
ودع���������ا ال�����زوك�����ا 
ق����ي����ادات وك�����وادر 
ال��م��ؤت��م��ر إل���ى فتح 
صدورهم للجميع باعتبارهم ينتمون لتنظيم ال يحمل 
الضغينة ألحد، وقال: المؤتمر ال يفكر بإلغاء أحد وال 
باستهدافه فهو ليس تنظيمًا طائفيًا وال مناطقيًا وال 
عنصريًا وخاٍل من كل العقد.. وسيظل نهجه الحوار 

والتسامح وروح البناء والتضحية من أجل الوطن.
ووجه الزوكا الشكر لقيادات وكوادر فرع المؤتمر 
بمحافظة صنعاء، مؤكدًا ثقته الكاملة بأن قيادات 
وك��وادر ومؤتمر المحافظة سيكونون عند مستوى 

المسئولية.
بدوره أشار األستاذ طارق الشامي 
رئيس اللجنة اإلعالمية إلى أهمية 
االحتفال بالذكرى ال� )35( لتأسيس 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام وال���ذي 
سيؤكد أن المؤتمر هو التنظيم 
السياسي ال��رائ��د وق��ائ��د التحوالت 
الوطنية، كما سيؤكد صمود وثبات 
الشعب اليمني وفي مقدمته كوادر 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام في 

مواجهة العدوان الغاشم. 
واستعرض الشامي التحضيرات 
التي اتخذتها اللجان التنظيمية 
واإلعالمية واالستقبال والتنظيم 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ل��ج��ان ال��ت��ي شكلت 
ب��ج��ه��ود ف���ردي���ة وط���وع���ي���ة من 
قيادات وكوادر المؤتمر، وبما يضمن انسيابية الحركة 
والظهور المشرف للمحتشدين من ك��وادر وأنصار 
المؤتمر المشاركين في المهرجان.. مشددًا على أن 

شعار الفعالية هو: "بالروح بالدم.. نفديك يا يمن".
وكان الشيخ محمد محمد بشير رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة صنعاء قد ألقى كلمة ترحيبية، 
أش��اد فيها بالجهود التي تبذلها ق��ي��ادات وك��وادر 
المؤتمر الشعبي العام في محافظة صنعاء استعدادًا 

للمهرجان الجماهيري الحاشد في ميدان السبعين.
كما ألقيت ع��دد من الكلمات من الشيخ علي بن 
علي شعالن عن المشائخ والشخصيات االجتماعية 
بمحافظة ص��ن��ع��اء، واألس��ت��اذ عبدالملك السياني 
ع��ن التربويين واألكاديميين والشباب والنقابات 
ومنظمات المجتمع المدني، والبرلماني بسام الشاطر 
عن البرلمانيين وال��ش��ورى والمشائخ والشخصيات 
االجتماعية، أما الهيئة التنفيذية والسلطة المحلية 

فألقاها وكيل المحافظة األستاذ جبران غوبر.
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3االثنين: 

محافظة صنعاء أثبتت أنها 
الحصن المنيع لليمن الموحد

ة الفاتحة على  وفي اللقاء الذي ُبدئ بالسالم الجمهوري والوقوف دقيقة حداد لقراء
ارواح شهداء الوطن، القى االمين العام للمؤتمر كلمة رحب في مستهلها بالقيادات 
التربوية ناقال اليهم تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام.. وقال : بادئ ذي بدء ال يسعني إال أن أنقل اليكم 
تحيات التربوي األول في اليمن الذي بنى صروح العلم والمعرفة الذي بنى االنسان 
اليمني وكان له بصمات ال تنكر إال من جاحد أو حاقد انه الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.. تحية تستحقونها أيها 

التربويون والتربويات.
وأض��اف الزوكا :لقد تعطلت لدي لغة الكالم ألنكم قد عبرتم عما يجيش في 
صدورنا لقد عبرتم عن رسالة بالغة المعاني وأوصلتم رسالتكم الحقيقية لنا في 
المؤتمر الشعبي العام ولكل ابناء الوطن قلتم ما نريد أن نقوله وهذا ليس بجديد 
على التربويين والتربويات أنتم ذراع الوطن االيمن احييكم على صمودكم احييكم 

على بسالتكم وعلى تضحياتكم.
وقال االمين العام: ال يستطيع أحد أن ينكر دور التربويين والتربويات وأنا اقولها 
اليوم وبكل صراحة ال يقل دور التربويين والتربويات عن دور من هم في جبهات 
القتال انتم من خضتم المعركة الحقيقية في الميدان، أنتم من انجحتم التعليم، انتم 
من ربيتم االجيال، انتم من صنعتم عنفوان النضال الحقيقي في الميدان وفي جبهات 
القتال الن كل هذه االجيال هم ابناؤكم وتربيتكم انتم ايها التربويون والتربويات وال 
نستطيع أن ننكر وال ينكر أحد أننا تتلمذنا على أيديكم أيها التربويون جميعنا في 
هذا الوطن، تعملون بصمت حقيقي تؤدون أعمالكم رغم كل معاناتكم التي نعرفها 

جيدا والذي ال يستطيع أن يعرف معاناة التربويين الحقيقية فهو جاحد وناكر.
وأشاد االمين العام بالحضور الفاعل لقيادات العمل التربوي واللجان التربوية 
والنقابية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، وقال: اتابع كل مجريات العمل التربوي 
والعمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام الذي يؤكد داللة قاطعة أن المؤتمر الشعبي 
العام يزداد عنفوانًا، يزداد صمودًا، يزداد شعبية لدى التربويين وغير التربويين.
مضيفًا: حضرت في هذا المكان اكثر من لقاء اليوم.. لقاؤكم متميز لماذا متميز 
لماذا يوما عن يوم يتميز المؤتمريون يتميز التربويون ألنه اثبت لكل الشعب 
اليمني ان المؤتمر الشعبي العام هو صمام االمان، هو تنظيم الوسطية والعتدال، 
هو التنظيم الذي ال يحمل الحقد والكراهية، هو التنظيم الذي ال يؤمن بالعنصرية 
وال المناطقية وال المذهبية، هو تنظيم الدولة المدنية الحديثة، هو تنظيم الدستور 
والقانون، هو تنظيم التنمية، هو تنظيم كل شيء. هذا هو المؤتمر الشعبي العام.

وأكد الزوكا ان ما ينشره المرجفون من اكاذيب ضد المؤتمر تزيده قوة وقال :ال 
تستطيعوا أيها المرجفون وأنا أسف اليوم أن أقول ايها المرجفون هناك مرجفون 
حقيقيون لكن ما يطلقونه من اشاعات على المؤتمر الشعبي العام لن يزيدنا إال قوة 
مثلما العدوان اطلق طائراته وبوارجه الحربية وحصاره الشنيع على الشعب اليمني 

لنستسلم ولكنه لم يزيدنا إال صمودًا ولم نستسلم ولن نستسلم.
وأضاف :اتابع ما يجري حول موضوع مهرجان ال� 24 من اغسطس.. هناك سيل 
من االتهامات المليارات والماليين واألرصدة للمؤتمر الشعبي العام لهذا المهرجان 
تضحكوا على من تضحكوا على شعب يعرف من هو المؤتمر الشعبي العام هؤالء 
الذي اتوا اليوم اتوا من اجل المليارات والماليين يا كذابين كذابين والف كذابين، 
هؤالء الناس يعملون في الميدان ألنهم يحبون الوطن ال يحبون هذا وذاك واليوم 
تزايدون على هؤالء الناس الذي يقدمون دماءهم في الجبهات وعرقهم في الميدان 
لن يصدقكم أحد ولن تنطلي على المؤتمريين والمؤتمريات االشاعات المغرضة.. 
وأنا أقولها وأعلنتها في كل خطاباتي أن مهرجان ال� 24 من أغسطس مهرجان 

طوعي حتى ريال واحد لن يصرف فيه.
وأردف: تريدون ان تقولوا ان الناس ما يأتوا إال بالفلوس.. تريدون أن تقولوا هذا 
الكالم هذا كالم ما حد يصدقكم فيه وال يمكن أحد يصدقكم فيه.. المؤتمر الشعبي 

العام هو كتلة بشرية وستشاهدونها في الميدان كالسيل الجرار. 
وق��ال االمين العام : الحظت الهجمة الشرسة أن المؤتمريين والمؤتمريات 
يمجدون االشخاص من هم االشخاص الذين نمجدهم أال تعلمون أن التاريخ ال 
يصنعه إال العظماء فمن حقنا ومن حق أي شعوب أن تمجد العظماء.. علي عبدالله 
صالح رجل عظيم صنع المنجزات وأنا اريد المؤتمريين والمؤتمريات يعرفون سلوك 
وأخالق المؤتمر الشعبي العام هل أحد من المؤتمريين يسيئ لرموز اآلخرين هل 
نسيئ لرموز اآلخرين أبدا اخالقنا وقيمنا ال تسمح لنا أن نسيئ لآلخرين وان حصل 

هناك شاذ فهو شاذ ال يمثلنا في المؤتمر الشعبي.
وخاطب الزوكا من يبثون الشائعات :لكن راجعوا خطاباتكم راجعوا كتاباتكم 
هذه الكتابات والخطابات ومحاوالت االسفاف في وسائل االعالم لن تزيد الناس إال 
حبًا لن تزيد الناس إال تقديرًا والتحامًا بالمؤتمر الشعبي العام وبعلي عبدالله صالح.
وخاطب االمين العام التربويين من اعضاء المؤتمر وقال :رسالتي اليوم هي 
للتربويين والتربويات في كل محافظات الوطن لألمانة وليس للمبالغة وأنا اتابع 
مجريات التحضير واإلع��داد للجان التربوية في كل محافظات الجمهورية هذا 
تحضير لم يسبق له مثيل.. ما يحصل في محافظات الجمهورية من تفاعل تربوي 
كبير أستطيع أن أقول استحققتم أيها التربويون أن نرفع لكم القبعات وأن نحني 
لكم الهامات عرفانا واعترافا بجهودكم وبنضالكم وبصمودكم ومواقفكم مع 
المؤتمر الشعبي العام.. التربويون والتربويات من اعضاء المؤتمر الشعبي العام خلية 
نحل في مديريات ودوائر محافظات الجمهورية اليمنية صراحة شيء غير مسبوق.

وأكد االمين العام ان المؤتمر لن يبيع او يشتري في الوطن ودماء اليمنيين وقال : 
اتنا مع سفيرة االتحاد االوروبي بالتأكيد أعلنا ما قلناه أمام السفيرة  سمعتم في لقاء
حتى الكل يعرف نحن في المؤتمر الشعبي ما نتكلم في غرف مغلقة نحن نتكلم على 
المأل نقول ما في أنفسنا على المأل هذا هو المؤتمر الشعبي العام في الداخل وإال في 

الخارج ال نبيع وال نشتري في الوطن وفي دماء اليمنيين أبدًا وال يمكن.

ات للمؤتمر لكن المؤتمر يرفضها وقال :  مشيرا الى ان هناك عروضًا وإغ��راء
ات ولكننا اصحاب قيم وأخالق ومواقف..  يحصل عرض بالمليارات عرض باإلغراء
المؤتمريون ألنهم تربوا على أيدي التربويين الحقيقيين سيظلون اصحاب قيم 

وأخالق.
واختتم الزوكا كلمته بالقول :اشكركم على جهودكم وأتمنى ايضا منكم مزيدا 
من االهتمام بحشد المؤتمريين وأعضاء المؤتمر الشعبي العام والتالحم والتماسك 

اصمدوا تالحموا انتم وحدة واحدة ويا جبل ما يهزك ريح.
االستاذ حسين حازب عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر رئيس 
لجان الحشد التربوية رحب باألمين العام للمؤتمر موجها من خالله الشكر والعهد 
للزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
بأننا على الدرب سائرون وسنكون حاضرين يوم 24 اغسطس في ميدان السبعين 

بجحافل غير مسبوقة.
وقال حازب: نحن ال نحتفل بماضي المؤتمر الواضح للعيان وبوجودنا كمؤسسة 
تنظيمية وبما حققه المؤتمر من منجزات تنموية وسياسية وأهمها الوحدة 
اليمنية، بل نحتفل بحاضره الذي اثبت انه التنظيم الذي بقي حينما غادر اآلخرون، 
والتنظيم الذي أوفى حينما خان اآلخرون، والتنظيم الذي لم يفرط بالسيادة ويواجه 

العدوان على كل المستويات.
وأضاف رئيس تربوية المؤتمر: هذا هو حاضر المؤتمر الذي يقود الدفاع عن 
الوطن وسيادته وكرامته واستقالله، اما منجزاته فهي موجودة في آالف الكيلو 
مترات من الطرقات، وأكثر من 20 الف مدرسة، و20 جامعة حكومية و45 جامعة 

خاصة، وفي الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة.
وقال حازب: ان المؤتمر الشعبي العام بتأسيسه حفظ الثورة حيث كان الوطن 

شماله وجنوبه في حالة صراعات وجاء علي عبدالله صالح واسس المؤتمر فحفظ 
الثورة وبنى الدولة وحقق الوحدة وحل مشاكل الحدود.

وحيا حازب التربويين والتربويات مؤكدًا ثقته بأنهم سيكونون عند مستوى 
المسؤولية في الحشد والحضور المشرف في مهرجان االحتفاء بالذكرى الخامسة 

والثالثين لتأسيس المؤتمر في ميدان السبعين يوم 24 اغسطس الجاري.
من جانبه اكد عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة جمال الخوالني 
ان احتشاد المؤتمريين في 24 اغسطس سيكون رسالة للعدوان اننا سنواصل 

مواجهته وان الذخيرة والذخر ال يزال موجودًا للصمود.
وأشار الخوالني الى ان اليمنيين لم يعتدوا على احد ولم يغزوا بلد احد ولذلك 
سيظلون يواجهون هذا العدوان والغزو، مؤكدًا ان االحتفاء بيوم 24 اغسطس 
هو احتفاء بيوم الديمقراطية وبيوم التسامح وبالتعددية وبالتنمية والوسطية 

واالعتدال.
وأكد ثقته ان الحشد سيكون مزلزاًل وان المؤتمريين بذلك يمارسون حقهم 

التنظيمي الذي يكفله لهم دستور الجمهورية اليمنية.
وكان عضو اللجنة الدائمة محمد الفضلي اكد في كلمته ان المؤتمر الشعبي العام 
كان وسيظل هو تنظيم الوطن والتنمية وتنظيم االعتدال والوسطية، وتنظيم 

القيم والشهامة، يمني االصل والمنبع والوالء والتابعية للوطن.
وقال الفضلي: نعتز بانتمائنا الى المؤتمر ألنه تنظيم علي عبدالله صالح الذي 
اختاره الشعب وسنحتشد في السبعين في 24 اغسطس لنقول اننا صامدون ضد 

العدوان وضد االحتالل وضد الحصار.
معبرا عن ثقته بأن التربويين والتربويات من اعضاء المؤتمر سيشرفون الوطن 

والمؤتمر بحضورهم.
من جانبه القى عضو اللجنة الدائمة امين عام نقابة المهن التعليمية والتربوية 
عصام العابد كلمة حيا فيها القيادات التربوية مؤكدا ان اعضاء المؤتمر من 
التربويين والتربويات هم مخزون الزعيم علي عبدالله صالح البشري وهو مخزون 
وح��دوي وطني وسيكونون يوم 24 اغسطس في ميدان السبعين تلبية لنداء 

الوطن والزعيم.
رئيس مجلس م��دارس ال��م��دارس خالد االشبط اك��د في كلمته ان التربويين 
والتربويات من اعضاء المؤتمر الشعبي العام جاهزون ليوم 24 اغسطس الن 
الشعب لن ينسى ان المؤتمر هو من بنى المنجزات حيث آالف المدارس وعشرات 

الجامعات والمستشفيات.
وأش��ار االشبط الى ان السنوات السبع اظهرت للشعب المناطقية والطائفية 
والنعرات االنفصالية والتخريب، مؤكدا ان التربويين والتربويات سيحضرون من 

كل المحافظات.
وألقت فاطمة الغيثي كلمة التربويين والتربويات قالت فيها: انه ال يخفى على 
القاصي والداني انجازات المؤتمر الشعبي العام في جميع المجاالت التربوية والصحية 

والتنموية والعسكرية وتحقيق الوحدة اليمنية.
وحثت الغيثي التربويين والتربويات على االحتشاد المشرف في مهرجان 24 
اغسطس ليوصلوا رسالة للعالم اننا ضد العدوان الغاشم الذي وقف عاجزا امام 

صمودنا.
هذا وقدمت فرقة م��دارس الوحدة العربية بمديرية معين فقرة فنية نالت 

استحسان الحاضرين.

المؤتمر وقيادته كانوا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن

المؤتمر لن يفرط بالوطن وبدماء اليمنيين

خالل ترؤسه اجتماعين لقيادات مؤتمر صنعاء ولجان الحشد التربوي بالعاصمة

الزوكا: مهرجان أغسطس طوعي وما ينشره المرجفون يزيد المؤتمر قوة 

شعبنا يفخر بالزعيم صانع التحوالت التاريخية.. فماذا قدم المتشدقون للوطن؟!
التحضيرات للمهرجان في مديريات ودوائر الجمهورية غير مسبوقة ونرفع  القبعات للجميع

نشيد بالتضحيات الباسلة ألبناء صنعاء وبالدور النضالي للتربويين

دور التربويين والتربويات ال يقل عن دور المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن

رأس االمين العام للمؤتمر الش��عبي العام الخميس لقاء تنظيميا موس��عا للجان الحش��د التربوي الخاصة باإلعداد لالحتفال بالذكرى الخامس��ة والثالثين لتأس��يس 
المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس الجاري بحضور عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر حسين حازب، وعضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر 
بالعاصم��ة جم��ال الخوالني، ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو االمانة العامة للمؤتمر ط��ه الهمداني، ورئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالعاصمة امين عام 
المجل��س المحل��ي أمين جمعان، والدكتور عبدالل��ه الحامدي عضو اللجنة الدائمة نائب وزير التربية والتعليم، والدكت��ور عبدالكريم الجنداري عضو اللجنة الدائمة وكيل 
وزارة التربية، والدكتور محمد الفضلي عضو اللجنة الدائمة مدير مكتب تربية العاصمة، وأمين الغذيفي عضو اللجنة الدائمة رئيس الدائرة التربوية للمؤتمر بمحافظة 

صنعاء، ورئيس الهيئة العامة لنقابة المهن التعليمية والتربوية عضو اللجنة الدائمة محمد حنضل، وأمين عام النقابة عضو اللجنة الدائمة عصام العابد.

حازب: حشود غير مسبوقة من التربويين 
واألكاديميين سيتدفقون  إلى ميدان السبعين 

الخوالني: مهرجان 24 أغسطس سيكون 
 واالحتشاد المؤتمري مكفول دستوريًا

ً
مزلزال

الفضلي: التربويون والتربويات سيشرفون 
بحضورهم الوطن والمؤتمر

الغيثي: سنوصل للعالم رسالتنا بأننا ضد 
العدوان والمؤتمر صمام أمان 

الشامي: المؤتمر التنظيم 
السياس��ي الرائ��د ال��ذي 
ق��اد التح��والت الوطنية

أبن��اء محافظ��ة  بش��ير: 
صنعاء جاهزون للمشاركة 
في  مهرجان التأس��يس

االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»تأكيد على اإلصرار بأن يكون المؤتمريون في 
مقدمة صفوف العمل واإلنتاج والتضحية والفداء«


