في المناخ الديمقراطي تموت الوالءات والتعصبات الضيقة ..وتبقى الوحدة
الوطنية قوة للشعب والدولة ،لحماية البالد وسيادتها واستقاللها
الميثاق الوطني
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فرسان مؤتمر ذمار يستعدون لالنطالق
مؤتمريو عتمة يقرون خطة نقل الحشد للسبعين

ُعقد -الجمعة -لقاء تنظيمي جماهيري بالدائرة ()207
مديرية عتمة برئاسة االستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس
فرع المؤتمر بالمحافظة،وبحضور االخ اسماعيل السماوي
عضو مجلس النواب ،ورئيس الهيئة التنفيذية بالمديرية
الشيخ امين ضوره امين عام المجلس المحلي والشيخ جمال
عبدالوهاب صالح والشيخ عزيز محمد الشريفي،والشيخ
فاروق محمد السمحي والشيخ قايد علي الخلبه ،وفيصل
علي حسان رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ومحمد شمس
الدين مدير مكتب التربية بالمديرية واعضاء
قيادة الدائرة والهيئة االدارية واعضاء المجلس
المحلي بالمديرية وقيادات المراكز والقطاع
التربوي والمشائخ واالعيان وجمع غفير من
الجماهير..
وفي اللقاء ألقى االستاذ حسن عبدالرزاق كلمة
قال فيها :بداية أحييكم تحية النضال وانقل
لكم جميعا تحيات الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر.
وأضاف :أشعر بالفخر وانا ارى هذا المشهد
والجمع الغفير الذي يضم ابناء مديرية عتمة
بمشائخها ووج�ه��ائ�ه��ا وق�ي��ادات�ه��ا المحلية
والتنفيذية والمؤتمرية والقطاعات المختلفة
هذ الجمع والحشد الذي سينطلق بحشود غير مسبوقة يوم
 24اغسطس الى ميدان السبعين.
وحث الجميع على تحريك الجماهير ومساهمة القادرين
على توفير وسائل النقل وتسهيل عملية وصول الحشود
بشكل منظم إلى العاصمة في الموعد والمكان المحدد.
من جانبه اكد القاضي محيي الدين الهاملي نائب رئيس

واصل فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة ذمار وفروع الدوائر
بالمديريات عقد اللقاءات والفعاليات التحضيرية لمهرجان
السبعين ،حيث ً نظم فرع المؤتمر بالدائرة  198مديرية
ميفعة عنس لقاء تشارويا موسعا بمنطقة سنبان مخالف عنس
السالمة األحد قبل الماضي بحضور عبدالله السليماني مشرف
الدائرة ومحمد البسمي ،وسعيد الغابري وعصام الهروجي
اعضاء قيادة فرع المحافظة وعضو مجلس النواب نجيب احمد
الورقي ،وعلي القيسي رئيس الهيئة التنفيذية االمين العام
للمجلس المحلي ،وعبدالفتاح المرامي القائم باعمال رئيس
الفرع بالدائرة وعضو اللجنة التربوية للحشد بالمحافظة محمد
ضيف الله الهروجي بالمحافظة ،ورئيس اللجنة التربوية بالدائرة

محمد الصوفي لمناقشة آلية االعداد والتحضير لمهرجان 24
اغسطس.
وفي اللقاء الذي ضم اعضاء قيادة الدائرة والهيئة التنفيذية
وقيادة المراكز التنظيمية والشخصيات االجتماعية والعقال،
تم استعراض ما انجزته لجان الحشد التي بدات بالمرحلة الثانية
من عملية االعداد والتحضير للفعالية بالنزول الميداني الى كافة
المراكز والعزل والقرى وعقد اللقاءات التنظيمية.
وأكد اللقاء ان مخالف عنس السالمة ومديرية ميفعة عنس
والزعيم علي عبدالله صالح
بشكل عام ستلبي دعوة المؤتمر
حبا ً
ووفاء للوطن والمؤتمر حزب
للمشاركة بحشود غير مسبوقة
الوسطية واالعتدال والمنجزات والتنمية.

مؤتمريو جهران :جاهزون للمشاركة

فرع المؤتمر بالدائرة في كلمته الترحيبية،
تمسك ابناء عتمة بالمؤتمر والزعيم المناضل
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق
رئيس المؤتمر السعبي العام وال��ذي قدم
تضحيات جسيمة ووقف مع شعبه بكل ثبات

وشموخ.
إلى ذلك اشار االستاذ اسماعيل السماوي عضو مجلس
النواب الى اهمية تلبية دعوة الزعيم علي عبدالله صالح
الحياء الذكرى الـ 35لتأسيس المؤتمر التي تأتي تزامنا مع
استمرار العدوان الغاشم على بالدنا.
كما القى الشيخ ف��اروق السمحي كلمة مشائخ عتمة

ووجهائها اكد فيها جاهزية ابناء المديرية للمشاركة بحشود
كبيرة في مهرجان الصمود والثبات بميدان السبعين..
ومشهود البناء عتمة تفاعلهم مع تنظيمهم الرائد المؤتمر
الشعبي العام ،واشاد في كلمته بحكمة المؤتمر وقيادته.
ال��ى ذل��ك أل�ق��ى الشيخ زي��اد الشريفي كلمه حيا فيها
الحاضرين وشكرهم على حضورهم وح��ث الجميع على
المشاركة في ذكرى تأسيس المؤتمر.
كما اشاد الشيخ مجاهد بما قدمه المؤتمر من منجزات
عمالقة للوطن ،مؤكدًا على اهمية المشاركة في السبعين
وهي رسالة للعدوان بأننا لحمة واح��دة وان المؤتمر قوة
اليستهان بها.

أبناء وصابين بصنعاء يحشدون الحتفال السبعين

عقد -األحد قبل الماضي -بصنعاء اجتماعًا تنظيميًا ضم عددا من
مشائخ ووجهاء ومسؤلي وصاب ،وبحضور عدد من رؤساء فروع المؤتمر
الشعبي العام في الدوائر والمراكز التنظيمية الذين يتواجدون حاليا
في صنعاء.
وخصص االجتماع لمناقشة االستعدادات الحثيثة المتعلقة بالحشد
الجماهيري ألبناء وصاب للمشاركة في مهرجان  24أغسطس الذي
يحتضنه ميدان السبعين والميادين المجاورة بعد حوالي عشرة أيام.
وقد تم االتفاق على أن الحشد سيكون ألبناء وصاب ،سواء المتواجدين
في وصاب أو في العاصمة صنعاء وبقية المدن والمحافظات.
وفيما يخص كلمات ومداخالت الحاضرين ،فقد أكدت على أهمية
الحشد والتفاعل الالئق من قبل الجميع ،سيما مع حدث مؤتمري
ووطني مهم كهذا ال��ذي يستحق من كل قيادات وك��وادر وأنصار

ومحبي المؤتمر الشعبي العام اعطاءه االهتمام والجهد الالزمين،إلى
جانب تقديم الدعم المادي وغيره من كل المؤتمرين وأنصارهم
المقتدرين وذلك لتسهيل عملية نقل الجماهير المؤتمرية من وصاب
وغيرها إلى ميدان الصمود والثورة (السبعين) في العاصمة صنعاء
يوم الخميس  24أغسطس.
وكان المجتمعون قد اق��روا تشكيل لجنة مكونة من بعض رؤساء
الفروع والمراكز التنظيمية وبعض الوجهاء من أجل التواصل والتنسيق
ومضاعفة الجهود النجاح الحشد والمشاركة.
كما أقرتشكيل لجنة إعالمية ضمت عددا من اإلخ��وة اإلعالميين
والناشطين الموجودين ،يكون من أولويات مهمامها تقديم التصورات
واألفكار العملية الخاصة بالجانب اإلعالمي وحث وتهيئة أبناء،وصاب
على المشاركة في المهرجان.

اع�ض��اء ق�ي��ادة ال��دائ��رة ،وعبدالجبار المقولي وحسين
مقحيش ومحمد المجاهد اعضاء المجلس المحلي ،وحسين
الخلقي عضو قيادة الجامعة.
وكرس اللقاء لمناقشة عملية تحشيد وتحفيز الجماهير
وجمع مساهمات الكوادر واالعضاء لتوفير وسائل النقل
ومتطلبات المشاركة في يوم الذكرى ال�ـ 35لتأسيس
المؤتمر.
ال��ى ذل��ك عقدت قيادة ال��دائ��رة  195مديرية ذمار

بحضور االس�ت��اذ محمد احمد العلواني نائب رئيس ف��رع المؤتمر
بالمحافظة عقدت اللجنة الشبابية للحشد والتحضير لمهرجان السبعين
بذمار -االثنين الماضي -اجتماعا تنظيميا برئاسة االستاذ حسين احمد
الصوفي رئيس احزاب التحالف بالمحافظة رئيس اللجنة ومعة هالل
المشرع عضو قيادة المحافظة ،ومحمد احمد السيقل رئيس الهيئة
التنفيذية مدير عام المديرية وعضو المجلس المحلي بالمحافظة
عبدالحكيم وهبي ومستشار المحافظة فضل االشول واعضاء اللجنة
ورؤساء االندية الشبابية واالتحادات الرياضية بالمحافظة.
وأكد االجتماع جاهزية مختلف القطاعات الشبابية وتفاعلهم الكبير
مع دعوة المؤتمر والزعيم علي عبدالله صالح كاقل واجب وطني وتقديرا
للمواقف والمنجزات التي حققها للوطن.

اجتماعا تنظيميا موسعا -االثنين -برئاسة محمد علي
العومري رئيس الفرع وحضو اعضاء قيادة الدائرة حسين
السوادي وحميد الحفافي وعبده محمد الثعلي ..محمد
علي عزيز ورؤس��اء واعضاء قيادة المراكز التنظيمية
بالدائرة.
وت ��م خ�ل�ال االج �ت �م��اع اس �ت �ع��راض ال�ت��رت�ي�ب��ات
والتجهيزات الخاصة بالحشدليوم ال��ـ 24اغسطس
بميدان السبعين.

أبناء عنس يحتشدون للمشاركة الواسعة
وسط حضور جماهيري مؤتمري حاشد يتقدمهم الشيخ عبداللطيف مثنى الشغدري
وكيل محافظة ذمار عضو اللجنة الدائمة والشيخ أحمد محمد زيد عمران  ،نائب رئيس
فرع المؤتمر بالدائرة  197بمديرية عنس عقد -الخميس الماضي -لقاء تنظيمي موسع
في قرية التالبي زبيد بمديرية عنس بمحافطة ذمار
نقل في مستلها األخ األستاذ محمد أحمد العلواني نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة
تحيات الزعيم ُعلي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق  ،رئيس المؤتمر الشعبي
العام ألبناء عزلة زبيد بمديرية عنس
ُ
وقال العلواني  :سعداء أن نكون اليوم بين أسود المؤتمر في زبيد شاكرًا لكم هذا الحضور
الكبير  ،الذي يؤكد حرصكم واصراركم حضور مهرجان  24أغسطس بميدان السبعين
من جانبه تحدث األخ األستاذ حسين أحمد الصوفي رئيس التحالف الوطني الديمقراطي
بمحافظة ذمار
اشاد بالمواقف الوطنية ألبناء مديرية عنس
وقال الصوفي :إن قبيلة عنس هي قبيلة الوفاء ستظل وفيه للوطن وستحضر عن بكرة
ابيها الى ميدان السبعين يوم الخميس  24أغسطس
واشاد الصوفي بالتحالف القائم بين احزاب التحالف الوطني الديمقراطي والمؤتمر الشعبي
العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح
وتحدث األخ األستاذ حسين علي الخلقي عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة ذمار المسؤول
السياسي واإلعالمي ،عضو اللجنة الدائمة ُ
اشاد فيها بمواقف ابناء عنس عامه وعزلة زبيد وخصوصًا قرية التالبي في افشال مؤامرة
الربيع العبري 2011م  ،وصمودهم حاليًا في وجه العدوان والحصار واستعرض الخلقي
تضحيات ابناء عنس في الدفاع عن الثورة اليمنية  26سبتمبر  14،أكتوبر .

ُعقد االثنين الماضي ً
لقاء تنظيميا موسعا في مخالف سفل
جهران الدائرة ( ،)202بحضور االستاذ حسن عبدالرزاق رئيس
فرع المؤتمر بالمحافظة ،واالستاذ صالح الجبر وعبدالخالق
المنجر ع�ض��وي ق �ي��ادة ف��رع ال�م�ح��اف�ظ��ة ،ورئ �ي��س الهيئة
التنفيذية بالمديرية خالد الفالحي ،وعضو قيادة فرع المؤتمر
بالجامعة هالل الراعي ،وضيف الله زايد عضو الهيئة التنفيذية
بالمحافظة ،وعضو قيادة الدائرة الحارث الراعي ،وبندر سرحان
مدير المعهد الفني والتقني ،وعضو لجنة الحشد سعد عامر
السنامي وقيادة واعضاء المراكز التنظيمية والقيادات الوسطية
والمشائخ واالعيان.
وفي اللقاء ال��ذي ضم سبعة مراكز تنظيمية ألقى االستاذ
عبدالرزاق كلمة قال فيها :بداية أحييكم تحية النضال وانقل
لكم جميعا تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
االسبق رئيس المؤتمر ،والشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب
االمين العام المساعد والذي كان يتمنى ان يكون بينكم في هذا

شباب مؤتمر ذمار يستكملون
استعدادات يوم التأسيس

مؤتمريو الدائرة « »197بذمار يؤكدون المشاركة بقوة في ذكرى التأسيس
عقد فرع المؤتمر بالدائرة  197مديريةُ عنس بذمار
الثالثاء ً
لقاء موسعا بمركز ( ن) منطقة زبيد بحضور
االستاذ محمد علي البسمي مشرف الدائرة عضو قيادة
المحافظة والشيخ احمد ع�م��ران نائب رئيس الفرع
بالدائرة ،والشيخ شاجع عبداللطيف الشغدري ،وامين
عام المجلس المحلي الشيخ محمد عبدالله عمران والشيخ
صادق الشغدري وعضو قيادة الدائرة الشيخ علي حزام
الشقب ،واالستاذ عبدة محمد الحجازي وقيادة واعضاء
المركز والشخصيات االجتماعية.
وناقش اللقاء آلية تحشيد الجماهير وعملية المساهمة
في توفير وسائل النقل والدفع بالحشود وترتيب نقاط
التجمع وموعد االنطالق الى ميدان السبعين.
ودع��ا اللقاء كافة اعضاء وك��وادر المؤتمر للمشاركة
والمساهمة الفاعلة في إنجاح المهرجان بالصورة التي
تتناسب مع حجم المؤتمر ومكانتة.
وفي ذات السياق عقد فرع المؤتمر بالدائرة 194
مديرية ذمار ً
لقاء تنظيميا موسعا للمركزين (ط  -ز)
بحضور عبدالله القضاضي رئيس فرع الدائرة ورئيس
الهيئة التنفيذية مدير عام المديرية محمد السيقل،
وعضو اللجنة التربوية للحشد بالمحافظة محمد الهروجي،
وعبدالقارد الصوفي وخالد الصباري وخالد المحضري

مؤتمر ميفعة عنس يجهز لمهرجان  24اغسطس

وكان القيادي المؤتمري بمديرية عنس األخ األستاذ عبده محمد الحجازي عضو اللجنة
التحضيرية لناشطي مواقع التواصل اإلجتماعي بمحافظة ذمار قد القي كلمة ترحيبيه
رحب من خاللها بالضيوف وبالحشد الكبير في هذا اللقاء التنظيمي
مؤكدًا ان ابناء عنس وفي مقدمتهم ابناء التالبي سيكونون في مقدمة المشاركين في
مهرجان  24أغسطس بميدان السبعين
واستعرض الحجازي ما تحقق للوطن من مشاريع ومنجزات وامن واستقرار اثناء حكم
المؤتمر الشعبي العام وعلى رأس هذة المنجزات اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة
في  22مايو 1990م.
كما تحدث الحجازي مستعرضًا دور ابناء عنس في الدفاع عن ثورة ال 26من سبتمبر
الخالدة وفي اخماد حرب المناطق الوسطى وفي الدفاع عن الوحدة اليمنية  ،ودورهم االن
في الصمود والدفاع عن الوطن في وجه العدوان والحصار.
حضر اللقاءاألخ محمد حسن عبدالرزاق عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة ذمار عضو
اللجنة الدائمة ،
واألخ علي حزام الشقب عضو قيادة الدائرة  ،197والقياديان المؤتمريان بفرع جامعة
ذمار األخ ياسر العرامي  ،والشيخ بكيل عبداالله الشغدري
واألخوين الدكتور بالل العرومه  ،ومحمد الشعيبي اعضاءاللجنة التحضيرية لناشطي
المؤتمر في مواقع التواصل اإلجتماعي بالمحافظة.
والعميد أحمد علي سعد العجيبي والشيخ صادق الشغدري  ،والشيخ شايف الشغدري
واألخ صادق الشظمي
وعقال قرية المطاحن وقرية الجب والقيادات التنظيمية وعقال ووجهاء قرية التالبي
بمديرية عنس.

اللقاء الحاشد لوال ظروف العمل.
وأضاف :أشعر بالفخر وانا ارى هذا المشهد والجمع الغفير الذي
يضم مراكز محدودة بالمديرية ،وجهران هي السهم في هذه
المحافظة التي ستنطلق بحشود غير مسبوقى يوم  24اغسطس

الى ميدان السبعين قبل غيرها.
م��ن جانبة اك��د الشيخ ه�لال ال��راع��ي ف��ي كلمتة
الترحيبية ،تمسك ابناء المؤتمر في جهران بالمؤتمر
والزعيم المناضل عبدالله صالح والذي قدم تضحيات
جسيمة ووقف مع شعبة بكل ثبات وشموخ.
وفي كلمتة قال رئيس الهيئة التنفيذية بالمديرية
الشيخ خالد الفالحي ونحن نعقد هذا اللقاء الموسع
لعدد سبعة مراكز في اطار عملية الحشد والتحضير
لمهرجان السبعين ،نعبر عن ثقتنا العالية بان جهران
ستسجل رقما قياسا في عدد الحضور ومن خالل
المشاركة بحشود ال تحصى يدفي يوم الوفاء والصمود.
إل��ى ذل��ك اش��ار عضو قيادة ف��رع المحافظة مشرف الدائرو
عبدالخالق الى اهمية تلبية دع��وة الزعيم علي عبدالله صالح
الحياء الذكر  35لتأسيس المؤتمر التي تأتي تزامنا مع استمرار
العدوان الغاشم على بالدنا.

استعدادات كبيرة لفروع ذمار
نظم فرع الدائرة  195بمديرية ذمار
الخميس الماضي -لقاء تنظيميا موسعابالمركز (ز) الستعراض ترتيبات الحشد
لمهرجان السبعين بحضور رئيس الهئية
التنفيذية م��دي��رع��ام ال�م��دي��ري��ة محمد
احمد السيقل ،ومحمد البسمي وعبدالله
السليماني عضوي قيادة المحافظة ،ورئيس
فرع الدائرة محمد العومري ،والشيخ خالد
سيف المقدشي وحسين معيض عضوي
الهئية التنفيذية بالمحافظة ،والشيخ
سيف ال�م�ق��دش��ي ،وع�ب��دال�ف�ت��اح المرامي
القائم باعمال رئيس ف��رع ال��دائ��رة 198
واعضاء قيادة الدائرة والمراكز التنظيمية
وال� �ق� �ي ��ادات ال��وس �ط �ي��ة وال �ش �خ �ص �ي��ات
االجتماعية.
واك��د اللقاء ان اع�ض��اء وك ��وادر وانصار
المؤتمر في المركز يعدون للمهرجان مذ
اسابيع ويستعدون للمشاركة في ذكرى
التأسيس بحشود كبيرة تلبية لدعوة الزعيم
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر .منذ
أسابيع وهم يعدون لهذا الحدث الوطني
المؤتمري الكبير.
وف��ي س�ي��اق أخ��ر رأس االس �ت��اذ محمد
احمد العلواني نائب رئيس ف��رع المؤتمر
بالمحافظة ا ل�ي��وم لقاء تنظيميا موسعا

ُ
بمنطقة زبيد المركز (ن) بالدائره 197
مديرية عنس بحضور وكيل المحافظة
الشيخ عبداللطيف الشغدري ،واالستاذ
حسين احمد الصوفي رئيس احزاب التحالف
بالمحافظة ونائب رئيس فرع الدائرة الشيخ
احمد محمد عمران ،وعضوي قيادة فرع
الجامعة محمد حسن عبدالرزاق وحسين
الخلقي ،وعلي الشقب وعبده محمد حجازي.
ودعا اللقاء كافة قيادة واعضاء المؤتمر
بمنطقة زبيد ال��ى المساهمة الفاعلة في
توفير وس��ائ��ل النقل وال��دف��ع بالجماهير
للمشاركة في مهرجان يوم الوفاء والصمود
بميدان السبعين.
وأكد اللقاء ان ابناء منطقة زبيد سيظلون
اوفياء للمؤتمر والوطن وسيشاركون بحشود

غفيرة يوم  24اغسطس من اجل ايصال
رسالة قوية للعالم بان المؤتمر صامد في
وجة العدوان وكل المؤامرات التي تستهدف
الوطن وسيادتة واستقاللة.
إل��ى ذل��ك نظم ف��رع المؤتمر ب��ال��دائ��رة
202مديرية جهران يوم امس ً
لقاء تنظيميا
موسعا لقيادات المراكز التنظيمية في
علو جهران بحضور االس�ت��اذ صالح الجبر
عضو ق�ي��ادة ف��رع المؤتمر بالمحافظة ،
وعبدالخالق المنجر مشرف الدائرة عضو
ق�ي��ادة المحافظة ،ورئ�ي��س ف��رع ال��دائ��رة
محمد احمد صالح ورئيس الهيئة التنفيذية
خالد الفالحي ،وعبدالله صالح وسعد عامر
السنامي وعلي الجمرة ومحمد الغبر وصالح
سرحان وعبداالله القوباني.

لقاء موسع لمؤتمر جامعة ذمار استعدادًا للمهرجان
ف��ي اط ��ار اس �ت �ع��دادات ف��رع المؤتمر
الشعبي ا ل �ع��ام بجامعة ذ م��ار للمشاركة
ف��ي م �ه��رج��ان  24أغ�س�ط��س 2017م
المالييني ال��ذي سيقام بميدان السبعين
بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى الخامسة
وا ل�ث�لا ث�ي��ن لتأسيس المؤتمر عقد فرع
المؤتمر بجامعة ذمار -األحد قبل الماضي-
اجتماعا برئاسة األستاذ محمدعلي سعد
السنباني القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر
الشعبي العام بجامعة ذم��ار ،رئيس اللجنة
اإلشرافية للحشد وبحضور األستاذ الدكتور
عبدالكريم إسماعيل زبيبه نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
عضو اللجنة الدائمة ،رئيس لجنة الحشد واألستاذ الدكتور محمود أحمد مغلس ،نائب رئيس
الجامعة للشؤون األكاديمية وشؤون أعضاء هيئة التدريس ،عضو اللجنة الدائمة عضو لجنة
الحشد واألستاذ مشعل ناصر شرهان األمين العام المساعد للجامعة ،عضو اللجنة الدائمة
،عضو لجنة الحشد وبحضور أعضاء قيادة الفرع وأعضاء اللجنة الدائمة.
ووقف اإلجتماع أمام سير عملية اإلع��داد والتحضير للحشد لمهرجان  24أغسطس
2017م في فروع الكليات والمعاهد.
وفي ذات السياق وقفت اللجنة اإلشرافية للحشد لمهرجان  24أغسطس -األربعاء

الماضي -بفرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة
ذمار في اإلجتماع المنعقد برئاسة األخ األستاذ
محمدعلي سعد السنباني القائم بأعمال رئيس
الفرع
أم��ام التحضيرات واإلستعدادات الجارية
للحشد في ف��روع دوائ��ر الكليات والمعاهد
بالجامعه
ً ً
والتي تشهد تفاعال واقباال كبيرًا للمشاركة
ف��ي ال�م�ه��رج��ان م��ن قبل منتسبي الجامعة
أكاديميين واداريين وطالب
ت��م ف��ي اإلج�ت�م��اع اق ��رار ج��دول ال�ل�ق��اءات
التنظيمية الموسعه للمشاركين في المهرجان
لكافة دوائر الجامعة وذلك على النحو التالي:
السبت  19اغسطس فروع كليات التربية والزراعه والتعليم المستمر
األحد 20أغسطس
كليات الطب والعلوم الصحية وطب األسنان واآلداب والعلوم التطبيقية ودائرة مستشفى
الوحدة التعليمي الجامعي بمدينة معبر
اإلثنين  21أغسطس كليات الهندسة والعلوم اإلدارية وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات
والتعليم المسائي ودائرة ديوان رئاسة الجامعة
الثالثاء  22أغسطس لقاء تنظيمي موسع لكافة فروع الدوائر.

مؤتمر ميفعة عنس يواصل تحضيراته
نظم ف��رع المؤتمر ف��ي ال��دائ��رة «»198
محافظة ذمار ً
لقاء تنظيميا موسعا بمنطقة
ورقة مخالف الجرشة واالثالء -الثالثاء الماضي-
بحضور عضو مجلس ال�ن��واب نجيب احمد
الورقي ،ومحمد احمد العلواني نائب رئيس فرع
المؤتمر بالمحافظة ،وحسين احمد الصوفي
ورئيس احزاب التحالف الوطني بالمحافظة،
وعبدالله السليماني مشرف ال��دائ��رة عضو
قيادة المحافظة وعلي القيسي رئيس الهيئة
التنفيذية ،والدكتور ابراهيم القيسي نائب
عميد كلية التربية والقائم باعمال رئيس
الفرع عبدالفتاح المرامي ومحمد الصوفي
وعبدالكريم مبارك وعلي مرعي وبدر القيسي
وف��ؤاد السنباني وقيادة المراكز التنظيمية
والقيادات الوسطية والقطاع التربوي واعضاء
المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية والمشائخ
واالعيان.
وفي اللقاء القى نائب رئيس فرع المؤتمر
بالمحافظة محمد العلواني كلمة قال فيها

يسرني انقل جميعا تحيات فخامة الزعيم
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ،واني اقرأ
في هذه الوجوة الطيبة والجمع الغفير نتائج
مبشرة بتوافدكم بحشود كبيرة ي��وم 24
اغسطس الى ميدان السبعين.
من جانبه حيا عضو مجلس النواب نجيب
ال��ورق��ي ف��ي كلمتة ،اب�ن��اء المؤتمر بمخالف
الجرشة واالث�ل�اء وك��ل ابناء مديرية ميفعة
عنس على مواقفهم الوطنية وحضورهم
الكبير في هذا اللقاء الذي يعكس مدى تفاعل
جماهير الميفعة م��ع د ع��وة المؤتمر في
التحشيد واالستعداد للمشاركة الفاعلة في
مهرجان ذكرى التأسيس.
الى ذلك أشار رئيس الهيئة التنفيذية على
القيسي ،الى ان الهدف من هذا اللقاء هو الحشد
والترتيب لمهرجان السبعين لالحتفاء بذكرى
تأسيس حزبنا الرائد محقق المنجزات وصانع
التحوالت والوحدة اليمنية المباركة ،داعيا
الجميع للمشاركة الفاعلة والدفع بالجماهير.

