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6االثنين: 

ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»تعزيز للجبهة الداخلية.. والتصدي للعدوان حتى النصر«

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا الخميس اللقاء التنظيمي الموسع للجان التنظيمية التربوية في محافظة  
صنعاء والذي يأتي في اطار االعدادات والتحضيرات للمهرجان المالييني الذي س��يقام بميدان الس��بعين بالعاصمة صنعاء يوم الخميس 24 
اغس��طس احتفاء بالذكرى الخامس��ة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وتعزيزا لصمود ش��عبنا اليمني في مواجهة العدوان والحصار بحضور 
عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر االس��تاذ حس��ين حازب ،وعضو اللجنة العامة يحيى غوبر ،ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية 
بالمؤتمر االس��تاذ طه الهمداني ،ورئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء محمد بش��ير ،وعضو اللجنة الدائمة الدكتور عبدالله الحامدي ،وعضو اللجنة 
الدائمة الدكتور عبدالكريم الجنداري ،وعضو اللجنة الدائمة االستاذ محمد الفضلي ،وعضو اللجنة الدائمة االستاذ امين الغذيفي ،ورئيس نقابة المهن 
التعليمي��ة والتربوية االس��تاذ محمد حنظل ،ورئيس نقابة المه��ن التعليمية والتربوية بمحافظة صنعاء عبدالملك الس��ياني ،وعدد من قيادات فرع 

المؤتمر وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والشخصيات االجتماعية بمحافظة صنعاء. 

وفي اللقاء الذي ُبدئ بالنشيد الوطني القى االمين العام للمؤتمر 
كلمة نقل في مستهلها الى الحاضرين تحيات القائد الرمز الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- وشكره وتقديره لكل التربويين والتربويات في 
محافظة صنعاء ولكل قيادات وقواعد وكوادر وأنصار وحلفاء 
المؤتمر في هذه المحافظة االبية الباسلة الصامدة التي نعتز 

بها في كل مراحل نضاالت المؤتمر. 
وأش��ار الزوكا الى ان قيادة المؤتمر تتابع باهتمام وتقدير 
الجهود التي بذلت من قبل قيادات المؤتمر واللجان التنظيمية 
التربوية ف��ي محافظة صنعاء م��ن اج��ل االع���داد والتحضير 
للمشاركة في المهرجان المالييني الذي سيقام يوم الخميس 
24 اغسطس احتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي وهي 
جهود ستكلل بالنجاح ان شاء الله من خالل المشاركة الكبيرة 
لكل المؤتمريين والمؤتمريات وانصارهم بمحافظة صنعاء وفي 

مقدمتهم اعضاء المؤتمر من التربويين. 
وش��دد االمين العام على اهمية ان يكون النشاط والجهود 
التي بذلت في التحضير لمهرجان 24 اغسطس انطالقة 
لعمل تنظيمي اكثر نشاطا وفاعلية على مستوى فرع المؤتمر 

بمحافظة صنعاء وفروع المؤتمر في مديرياتها ودوائرها. 
وقال الزوكا : نريد من كل القيادات المؤتمرية في محافظة 
صنعاء المزيد من العمل والمزيد من الثبات وان تفتحوا صدوركم 
للناس وال تلتفتوا ال��ى الشائعات التي ي��ردده��ا اآلخ���رون ضد 
المؤتمر،الن المؤتمر الذي يقوده زعيم بحجم علي عبدالله 

صالح ال يمكن ان تؤثر فيه الشائعات والمزاعم. 
وأك��د االمين العام ان المؤتمر والمؤتمريين في محافظة 
صنعاء هم اكثر من قدم التضحيات في مواجهة العدوان الغاشم 
وسيظلون كذلك ،فالمؤتمر كان وسيظل في مقدمة الصفوف 
المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقالله ،مختتما 
كلمته بالشكر والتقدير لكل تربويي وقيادات المؤتمر بمحافظة 

صنعاء التي ستظل صمام امان للوطن وللمؤتمر. 
من جانبه رحب عضو اللجنة العامة للمؤتمر رئيس الدائرة 
التربوية االس��ت��اذ حسين ح���ازب باألمين ال��ع��ام وال��ق��ي��ادات 
المؤتمرية والتنظيمية والتربوية والنقابية الحاضرة في اللقاء 
،مشيرا الى ان اللقاء بتربويي صنعاء يكتسب اهمية خاصة الن 
صنعاء هي السور العظيم الذي حمى اليمن ومكتسباتها وقال 
:صنعاء تدافع عن اليمن بجبالها ورجالها وابنائها وصنعاء هي 
التي انجبت علي عبدالله صالح وأعيت االعداء بصمودها وصمود 
رجالها صنعاء العاصمة وصنعاء المحافظة ولوال ذلك الصمود 

وعدم االنحناء لألعداء لكان االمر اليوم مختلفًا. 
وأض��اف حازب : اشكركم على الحضور وادعوكم الى حشد 

جماهير صنعاء الى ميدان السبعين وباسمكم وعبر االمين 
العام نوجه رسالة للزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام نؤكد له فيها اننا معه على 
الدرب سائرون وأهل صنعاء سيحضرون الى ميدان السبعين 
بجحافلهم لكي نوصل رسالة السالم وليس االستسالم ورسالة 
الوجود ورسالة الشعب الذي ال يقبل االنحناء وال الركوع اال لله 
وحده.  وتابع حازب :ان حضوركم يؤكد مدى حرصكم على تلبية 
نداء الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- وأن حضوركم سيكون حاشدا ويليق بأبناء 

هذه المحافظة التي تمثل السور الذي يحمي اليمن. 
من جانبه القى أمين الغذيفي رئيس اللجنة التنظيمية 
التربوية بمحافظة صنعاء شكر فيها القيادات التربوية على 
حضورها من مختلف مديرات المحافظة مؤكدا ان ذلك يبعث 
على الفخر واالعتزاز بالتربويين الذين يواصلون ثباتهم 

وصمودهم رغم كل العوائق والتحديات. 
وأكد الغذيفي ان المشاركة في مهرجان 24 اغسطس 
هي احتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر ورسالة من اجل دموع 
النساء ومن اجل اشالء الشهداء والدماء الزكية التي سفكت من 
قبل العدوان الغاشم ونثبت للعالم اننا دعاة سالم وصمود. 
وقال :اشكركم على مابذلتموه خالل االيام الماضية من 
اجل الحشد لمهرجان 24 اغسطس تلبية لنداء الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وان��ا على ثقة ان ميدان السبعين سيشهد 
مشاركة حاشدة من كل قرى وعزل ومديريات محافظة 

صنعاء. 

الشيخ محمد الدباء رئيس دائ��رة الرقابة التنظيمية بفرع 
مؤتمر صنعاء القى كلمة المؤتمر اشاد فيها بهذا اللقاء الذي يأتي 
في اطار االعداد والتحضير لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام حزب الوسطية واالعتدال والذي 
كان الفضل في تاسيسه ووضع مبادئه وقيمه النبيلة للزعيم علي 
عبدالله صالح والذي سيسجل له التاريخ انه جزء من منجزاته 

العظيمة والتاريخية التي ال ينكرها اال جاحد. 
وقال الدباء: ان الميثاق الوطني وبرنامج المؤتمر اجمع عليه 
الشعب بأكمله في عملية نادرة في تأسيس االحزاب ولهذا يحق 
لكم ان تفخروا ايها المؤتمريون بحزبكم وتحتفلوا بتأسيسه 
وان تدافعوا عن اهدافه ومبادئه ومنجزاته العظيمة واالحتفال 
بهذا اليوم هو احتفال باألمن واالستقرار والسالم والمحبة واإلخاء 
والعدل والمساواة واحترام الديمقراطية والتعددية السياسية 
واحترام الرأي والرأي االخر ورفض العنف ومواجهة العدوان 

ورفض الوصاية. 
ودعا الدباء كل مؤتمريي محافظة صنعاء الى الحضور يوم 24 
اغسطس الى ميدان السبعين ميدان النصر والعزة والكرامة الذي 
كان ألوائل المقاتلين والمناضلين الشرفاء في هذا الميدان الفخر 
في افشال مخططات المتآمرين على الثورة والجمهورية كما 
نكرر بنزولنا يوم 24 اغسطس موقفنا في افشال مخططات 
اعداء الوطن وتجسيدا للصمود امام العنجهية والمؤامرات التي 

تحاك ضد شعبنا اليمني. 
هذا وألقيت في اللقاء قصيدة شعرية معبرة عن المؤتمر 
الشعبي العام ومنجزاته وأهمية االحتفال بذكرى تأسيسه من 

قبل االستاذة بلقيس السياغي نالت استحسان الحاضرين. 

حازب: أبناء صنعاء سيحضرون 
السبعين بحشود عظيمة

الغذيفي: نثق بمشاركة حاشدة من 
كل قرى وعزل ومديريات صنعاء

الدباء: مهرجان المؤتمر سيفشل 
كل مخططات أعداء الوطن

ترأس اجتماعًا لمؤتمريي صنعاء

الزوكا: احشدوا وال تلتفتوا للشائعات التي تستهدف المؤتمر
مؤتمريو صنعاء أكثر من قدم التضحيات في مواجهة العدوان الغاشم

رأس لقاًء موسعًا لقيادات وعقال الحارات بالعاصمة

راس االمين العام للمؤتمر الش��عبي العام االس��تاذ عارف عوض الزوكا اللقاء التنظيمي الموس��ع الذي اقامه فرع  
المؤتمر الش��عبي العام بأمانة العاصمة للمش��ائخ وعقال الحارات المؤتمريين وذلك ف��ي اطار االعداد والتحضير 
لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم 24 اغسطس الجاري بحضور عضو اللجنة العامة 
رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة جمال الخوالني ،ونائب رئيس دائرة الشباب والطالب بالمؤتمر حاشد ابو شوارب ونائب 
رئي��س دائ��رة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر صالح عبده الحاج ،ونائب رئيس ف��رع المؤتمر بالعاصمة المهندس عائض 

الشميري ،وعضو قيادة فرع المؤتمر بالعاصمة محمد رزق الصرمي. 

وفي اللقاء الذي بدأ بالنشيد الوطني نقل االمين العام 
للمؤتمر تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وتقديره لمواقف وجهود مشائخ وعقال الحارات. 

وأشار الزوكا الى ان اللقاء يأتي في اطار التحضير لمهرجان 24 اغسطس 
الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاال بالذكرى الخامسة 
والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ،مشيدا بمواقف عقال الحارات 
المشرفة مع الوطن والمؤتمر الشعبي العام ،مذكرا بمواقفهم في الحفاظ 
ات التي قدمت  على الشرعية الدستورية في العام 2011م رغم االغراء
لهم إال انهم اصروا على ان يكونوا الى جانب المؤتمر والزعيم علي عبدالله 

صالح. 
كما اشاد االمين العام بالجهود التي يبذلها مشائخ وعقال الحارات في 
حفظ امن واستقرار العاصمة والمواطنين الى جانب اجهزة االمن ،والعمل 
على حل مشاكل الناس وتلبية احتياجاتهم رغم المعاناة والظروف التي 

تمر بها البالد في ظل العدوان والحصار. 
ولفت االمين العام الى ان يوم 24 اغسطس سيكون يومًا تاريخيًا في 
حياة شعبنا وان الحشود المالينينة التي ستتوافد الى ميدان السبعين بل 
والى كل شوارع العاصمة صنعاء ستوصل رسالة تحدي في مواجهة العدوان 

والحصار ودعوة للسالم ال لالستسالم. 
وقال الزوكا : ان المؤتمر الشعبي العام والمؤتمريين يقفون في مقدمة 
الصفوف دفاعا عن الوطن في مختلف الجبهات ومهرجان 24 اغسطس 
سيكون انطالقة لرفد جبهات القتال بالمقاتلين والمؤتمر الشعبي العام 

لم ولن يتوانى في الدفاع عن الوطن. 
ودعا االمين العام عقال الحارات الى االسهام في التحضير والتنظيم 
للمهرجان وللحشود التي ستتوافد من المحافظات ،معبرا عن الشكر 
الجزيل والتقدير والعرفان للدور الذي يقوم به مشائخ وعقال الحارات 

في العاصمة صنعاء. 
وكان عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة المهندس جمال 
الخوالني القى كلمة رحب فيها باألمين العام للمؤتمر،مشيرا الى ان هذا اللقاء 
التنظيمي يأتي في اطار االعداد والتحضير لفعالية التأسيس للتنظيم 
اليمني المنبع والمنبت والجذور المؤتمر الشعبي العام ،والتنظيم الذي 

يحوي ويضم في صفوفه خيرة رجال ونساء اليمن. 
وأشار الخوالني الى ان االحتفاء بتأسيس المؤتمر الشعبي العام هو احتفاء 
بالعمل الديمقراطي الحزبي.. مذكرا بان البلد كانت في اتون صراعات وتم 
صياغة الميثاق الوطني واالستفتاء عليه وتأسيس المؤتمر الشعبي العام 

ليضم كل القوى السياسية انذاك. 
وذكر رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة باالنجازات التي حققها المؤتمر 
الشعبي العام طيلة فترة حكمه التي لم تكن إال خيرا وسالما على اليمن 
واليمنيين وعمل من اجل الحفاظ على النسيج االجتماعي لليمنيين واألمن 

والسلم المجتمعي. 
وأكد الخوالني ان االحتفاء يوم 24 اغسطس سيكون تأكيدًا على تمسكنا 
بأرضنا وبلدنا وبأننا سندافع عنها وعن كرامتنا وعزتنا وحريتنا ضد العدوان 

والحصار وسنتمسك بالمؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد. 
من جانبه اكد رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 18 بالعاصمة حمود النقيب 
بأننا جميعا نفتخر باالنتماء الى المؤتمر الشعبي العام تنظيم الوسطية 

واالعتدال. 
وأش��ار النقيب الى ان مشائخ وعقال الحارات شاركوا في كل فعاليات 
المؤتمر وسيشاركون في فعالية يوم 24 اغسطس بقوافل من الحشود الى 
ميدان السبعين تلبية لنداء الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام ،والتي ستكون رسالة بان الشعب 

اليمني صامد ضد العدوان وسيدافعون عن الوطن. 
وكان الشيخ احمد صالح نائب رئيس نقابة المشائخ والعقال القى كلمة 

رحب فيها باألمين العام والقيادات المؤتمرية الحاضرة في اللقاء. 
وأكد صالح أت المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم الوسطية واالعتدال 
وتنظيم حقق المنجزات لليمنيين منذ تأسيسه وطيلة توليه الحكم وفي 
مقدمة تلك المنجزات اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ،مشيرا الى ان عقال 
الحارات سيشاركون في االحتفال بهذه المناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام من خالل الحشد للمهرجان الذي سيقام بميدان السبعين 

بالعاصمة صنعاء يوم 24 اغسطس. 
من جانبه القى قناف المراني كلمة اشار فيها الى ان مشائخ وعقال الحارات 
بذلوا ومايزالون يبذلون جهودا كبيرة في حفظ االمن واالستقرار في اطار 

االحياء والحارات. 
ه المراني الى ان المؤتمر الشعبي العام اولى شريحة عقال الحارات  ونوَّ
جل اهتمامه ورعايته الكبيرة في مختلف المراحل ،وان عقال الحارات 
سيكونون عند مستوى المسؤولية وسيشاركون بفاعلية في الحشد 

والتنظيم لمهرجان 24 اغسطس. 

الخوالني: االحتفال تأكيد على دفاعنا 
عن أرضنا وعزتنا وكرامتنا وحريتنا
النقيب: نثق بدور المشائخ وعقال 
الحارات في التحشيد إلى السبعين

صالح: الحشود جاهزة للتوجه إلى المهرجان
المراني: المشائخ وعقال الحارات عند 

مستوى المسئولية التنظيمية

األمين العام: مهرجان 24 أغسطس سيكون 
رسالة صمود وانطالقة لرفد الجبهات

المؤتمر في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن في مختلف الجبهات

..ويلتقي رؤساء فروع المؤتمر لمناقشة الترتيبات النهائية للمهرجان
رأس االمين للمؤتمر الشعبي العام رئيس اللجنة العليا لإلعداد والتحضير لمهرجان الذكرى لالحتفال بالذكرى الخامسة  

والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا اجتماعا ضم رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات 
والجامعات ورؤساء اللجان الفرعية بحضور االمين العام المساعد للمؤتمر االستاذ ياسر العواضي واألمين العام المساعد للمؤتمر 
االستاذة فائقة السيد. وكرس االجتماع لمناقشة الخطط التفصيلية الخاصة بالتحضير والمشاركة في مهرجان ذكرى التأسيس يوم 

الخميس 24 اغسطس على مستوى فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات والمديريات والدوائر. 
كما ناقش االرشادات العامة التي وضعتها اللجنة العليا والخاصة بالمهرجان في مختلف الجوانب وبما يضمن نجاح عملية الحشد 
 الى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالعمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام واتخذ بشأنها القرارات 

ً
والتنظيم للمهرجان.. اضافة

المناسبة.

بعد معاناة مع المرض.. الصحفي عباس غالب في ذمة الله

ل أبرز فرسان الصحافة اليمنية يترجَّ

رحيل األستاذ عباس غالب مثل صدمة ليس للوسط اإلعالمي وإنما لجماهير الشعب وللقيادة 
السياسية والتي شعرت بخسران الوطن هامة إعالمية متميزة انحاز للوطن وظل يتبنى قضايا 

المواطنين ويدافع عن قضايا األمة.
وأمام فاجعة الرحيل عبرت العديد من القيادات السياسية عن خسارة وفاة زميلنا األستاذ عباس 
غالب وكان في المقدمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- الذي بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي والكاتب االستاذ/ عباس غالب 
األسودي نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية وأحد فرسان اإلعالم اليمني الحديث، الذي انتقل 
إلى جوار ربه إثر مرض عضال ألمَّ به وظل يعاني منه حتى توفاه الله بعد ُعمر حافل بالعمل والعطاء 
واإلبداع في مجال الصحافة، حيث كان -رحمه الله- أحد اإلعالميين البارزين، خدم الوطن بالكلمة 
الُحّرة المسئولة، التي كان لها دور مؤثر وفاعل في ترسيخ قيم الوالء الوطني واإلخالص للوطن 

والثورة والجمهورية والوحدة، وتجسيد ِقيمها ومبادئها وُمثلها السامية في نفوس الجماهير.
وعّبر الزعيم عن صادق تعازيه وعميق مواساته في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى 
ت قدرته- أن 

ّ
األخوين لؤي وإياد عباس غالب وإخوانهما وكافة آل األس��ودي، سائاًل المولى -جل

يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان.

من جانبه بعث االستاذ/ صالح الصماد -رئيس المجلس السياسي األعلى- برقية عزاء ومواساة في 

وفاة الصحفي والكاتب المناضل عباس غالب األسودي الذي وفاه اآلجل بعد صراع مع المرض، مخلفًا 
سجاًل مهنيًا وعمليًا راقيًا وسيرة عطاء نضالية في الصحافة اليمنية وتأسيس واقعها المعاصر.

وقال الصماد: ان المرحوم كان صاحب القلم الحر والحصيف والمساند بالكلمة والموقف كل 
القضايا الوطنية والحقوق والحريات والذي كان له إسهامات لن يمحوها الزمن في تأسيس صرح 
الصحافة اليمنية المعاصرة وتطوير أدائها، والذي مثل بأخالقه وسمو روحه مدرسة أخرى في 

التعامل والعمل والحياة.
إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور في برقية العزاء الموجهة 
إلى نجلي الفقيد لؤي وأياد وبقية أفراد األسرة، عن مواساته القلبية للجميع وكذا األسرة الصحفية 

بهذا المصاب األليم.
وأشار رئيس الوزراء إلى مناقب الفقيد الذي جسد بقلمه الرشيق وفكره المتقد ودماثة خلقه 
القدوة والمثل للصحفي الرصين والمسئول في تناوله القضايا الوطنية والعامة مما اكسبه محبة 

وتقدير زمالئه وجمهور القراء.
وأكد أن الوطن خسر برحيل عباس غالب، واحدًا من كوادره اإلعالمية التي كان لها إسهامها 
المشهود في تطوير المهنة على المستوى الوطني سواء في إطار ممارسته فنون الصحافة في 
المؤسسات الصحفية وكمراسل لعدد من وسائل اإلعالم الدولي أو من خالل قيادة القطاع الصحفي 
في كل من مؤسسة الثورة للصحافة ووكالة األنباء اليمنية سبأ أو مؤسستي 14 أكتوبر والجمهورية.

بدوره بعث االمين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر 
العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي والكاتب االستاذ عباس غالب اكد فيها ان الفقيد كان 

رحمه الله احد االقالم التي استطاعت ان تضع بصمتها 
بتميز في مسيرة الصحافة واإلعالم في اليمن بشكل 
عام، واسهم اسهامًا بارزًا في تطوير العمل الصحفي 
من خالل المسؤوليات التي تقلدها في ابرز المؤسسات 
الصحفية اليمنية صحيفة الثورة ووكالة سبأ وصحيفة 
14 أكتوبر التي رأس تحريرها وصحيفة الجمهورية 

التي شغل منصب نائب رئيس تحريرها قبل وفاته.
مضيفًا: ان ال��راح��ل ك��ان واح��دًا من أب��رز القيادات 
االعالمية المؤتمرية وأسهم بفاعلية في تطوير 
اإلعالم المؤتمري من خالل توليه رئاسة تحرير صحيفة 

»الميثاق« لسان حال المؤتمر الشعبي العام.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد نعت الزميل 
الصحفي عباس غالب االسودي الذي وافاه االجل بعد 
حياة حافلة بالعطاء الصحفي والوطني، شغل من  
خاللها العديد من المواقع القيادية، وكان مثااًل للمهني 
ة وتأهياًل..  الملتزم بأخالقيات المهنة والمخلص، كفاء
وقال بيان النقابة: ان الفقيد كان يجمع بين المؤهل 
ال��دراس��ي والعشق للمهنة واخلص لها ط��ول حياته 
المهنية وتحدى المرض واآلالم وواصل االداء الصحفي 

رغم مرضه.
من جانبه نعى اتحاد اإلعالميين اليمنيين الزميل 

اإلعالمي والصحفي عباس غالب.
وقال اإلتحاد في بيان: " لقد شغل فقيد الصحافة اليمنية عدة مناصب رسمية وكان مثااًل للصحفي 

المثابر الملتزم بقضايا الوطن في كتاباته وتناوالته اإلعالمية وفي نشاطه المهني والنقابي ".

ع الوسط الصحفي -ظهر الخميس الماضي- الزميل الصحفي الكبير االستاذ/ عباس غالب االسودي الى مثواه االخير في مقبرة بير زيد في   ودَّ
حي الجراف بالعاصمة صنعاء. وقد تقدم المشيعين االستاذ/ طارق الشامي رئيس الدائرة االعالمية بالمؤتمر واالستاذ/ ياسين المسعودي 
نقيب الصحفيين اليمنيين وعدد من الصحافيين والكتاب وأصدقاء الفقيد. وكان االس��تاذ عباس غالب قد انتقل الى جوار ربه مس��اء االربعاء الماضي 

بعد صراع مرير مع المرض. 
وقد اش��اد المش��اركون في التش��ييع بالمناقب التي كان يتمتع بها الفقيد رحمه الله والذي شغل  رئيسًا لتحرير صحيفة "الميثاق" في الفترة من 97-2002م 
كما تقلد عددًا من المناصب القيادية في عدة مؤسسات صحفية يمنية منها في صحيفة الثورة ووكالة سبأ ورئيسًا لتحرير صحيفة 14 اكتوبر وكان آخر منصب 
تقلده هو نائب لرئيس مجلس ادارة مؤسسة الجمهورية للصحافة نائبًا لرئيس التحرير، كما كان مراساًل لعدد من وسائل االعالم االجنبية اضافة الى عمله سابقًا 

في عدد من الصحف اللبنانية اثناء دراسته هناك وكان احد الكتاب الرئيسيين لصحيفة »الميثاق« كما كان الفقيد من مؤسسي نقابة الصحفيين اليمنيين.

الزعيم: فقدنا أحد أبرز اإلعالميين الذين خدموا وطنهم بالكلمة الحرة والمسئولة

الفقيد في سطور
عباس غالب محمد األسودي
- مواليد المقاطرة 1957

-  ليسانس صحافة-لبنان1982
- ب��دأ حياته الصحفية ف��ي صحيفة الصباح ف��ي مدينة 

الحديدة اثناء دراسته في مرحلته  الثانوية
- عمل في في مجلة االفكار اللبنانية اثناء دراسته الجامعية

- عمل في صحيفة 26سبتمبر بعد عودته من لبنان
- عمل في صحيفة الثورة-نائبا لرئيس قسم األخبار، ثم نائبا 

لمدير التحرير، ثم مديرا للتحرير عام 1990
- عمل نائبا لرئيس تحرير وكالة األنباء اليمنية"سبأ" عام 

1995
- رئيس تحرير صحيفة الميثاق 1996

- رئيس تحري  صحيفة 14اكتوبر 2001
-نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة 

نائب رئيس التحرير
-عضو قيادة النقابة الكثر من دورة  انتخابية، شغل آخرها 

رئيس لجنة العالقات الخارجية الحالية.
-صدرة له كتاب بعنوان )رياح أيلول( سنة2005و اخر بعنوان 

من حقيبتي الصحفية"طماطم وقنابل"سنة 2009


