
وسط أجواء فرائحية وسرور عارم وحضور بهيج 
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أمني مصلح الصايدي
بزفاف نجله الشاب الخلوق/
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التربيكات..
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الكاملة التي متكنه من ممارسة جميع احلريات 
الشخصية والعامة..

لحصولهما على جائزة الرئيس

املؤتمر يكرم الزميلني الجرادي واملذابي

ماجد عبدالحميد

قال الدكتور احمد عبيد بن دغ��ر- االمني 

ال��ع��ام امل�ساعد لقطاع الثقافة واالع���ام 

والتوجيه واالإر�ساد باملوؤمتر ال�سعبي العام: 

اإن املوؤمتر الزال و�سيبقى حزباً رائدًا يويل 

الثقافة واالدب ورموز االإبداع الثقايف اهتماماً 

ورعاية خا�سة باعتبارههما رافعة وعجلة 

حتريك للتطور والتقدم والبناء.

واأو�سح االأم��ني العام امل�ساعد - ال�سبت 

املا�سي- يف حفل تكرمي الزميلني املبدعني 

حممد اجلرادي وهائل علي املذابي يف الفعالية 

التكرميية التي نظمها قطاع الثقافة واالإعام 

باملوؤمتر بالتعاون مع �سحيفة »امليثاق« 

وامل��رك��ز االإع��ام��ي وم��وق��ع »امل��وؤمت��رن��ت« 

للزميلني مبنا�سبة ح�سولهما على جائزة 

رئي�س اجلمهورية لاأدب- ان الثقافة يف برامج 

و�سيا�سة املوؤمتر ال�سعبي العام احتلت مكانة 

خا�سة وبارزة ، م�سريًا اىل ان مراحل 

ال�������س���ح���وة ل���دى 

ال�سعب اليمني 

ب��داأت باملثقفني 

االأوائ����ل الذين 

مرحلة  خا�سوا 

الن�سال الوطني 

وك����ان����وا �سعلة 

اأجيال  اقتدت بها 

واأجيال )وحركوا 

فينا م�ساعر كثرية 

يقظوا فينا روح  واأ

احلرية والتقدم(.

وق���ال ال��دك��ت��ور بن 

دغر اإن املثقفني االأوائل 

وقتهم ومازالوا اإىل كانوا منا�سلني كبارًا يف 

االآن ينريون الطريق باإبداعاتهم العظيمة.

ويف حفل التكرمي - الذي اأقيم مبقر �سحيفة 

»امليثاق« بالعا�سمة �سنعاء بح�سور عدد من 

ق��ي��ادات املوؤمتر 

العام  ال�سعبي 

واالإع���ام���ي���ني 

- اأك��د بن دغر 

اعتزاز املوؤمتر 

ب����امل����واه����ب 

االإب������داع������ي������ة يف 

خمتلف جم��االت االب���داع والعطاء 

الثقايف واالدب��ي والفني والعلمي ، متمنيا 

من ال�سباب اجلدد الذين ينتمون للموؤ�س�سة 

الثقافية يف املوؤمتر اأن يوا�سلوا جهودهم يف 

تنوير املجتمع واإف�ساح الطريق اأمام االأجيال 

ال��ق��ادم��ة مل��زي��د من 

العلم واملعرفة .

الفتا اإىل انه ومن 

خ�����ال ال��ث��ق��اف��ة 

ت���ع���رف���ن���ا ع��ل��ى 

اأ���س��ك��ال التخلف 

واال���س��ت��ب��داد يف 

مرحلة م��ا قبل اجل��م��ه��وري��ة ، 

م�سريا اإىل وجود مرحلتني على االأقل كانت 

الثقافة على موعد مهم املرحلة االأوىل بقيام 

اجلمهورية اليمنية حيث تغريت اأفكار كثرية 

وراأى املجتمع طريقة للتقدم والرقي ، اأما 

املرحلة الثانية فهي مرحلة الوحدة اليمنية 

املباركة.

وق��ال: يفرت�س على املوؤ�س�سات اأن تهتم 

مبثقفيها وبالذات املوؤ�س�سات ال�سيا�سية يف 

اليمن. وبنينّ اأن الثقافة والعلم واملعرفة هي 

التي تنقل املجتمعات 

من مرحلة اإىل اأخرى.

الزميل مروان دماج 

- اأم����ني ع���ام نقابة 

ال�سحفيني اليمنيني- 

اأكد من جهته على ان 

حفل تكرمي احلا�سلني 

ع��ل��ى ج��وائ��ز رئي�س 

اجل����م����ه����وري����ة م��ن 

ال��ع��ام��ل��ني ب�سحف 

امل��وؤمت��ر ي��ع��د ب���ادرة 

طيبة يقوم بها املوؤمتر 

ال�سعبي العام معربا عن �سعادته حل�سور 

حفل التكرمي ، وم�سريا اىل 

اإن الزميلني 

اجلرادي 

واملذابي 

ي�ستحقان 

ال���ت���ك���رمي 

باعتبارهما 

من املواهب 

ال����ك����ب����رية 

ال��ت��ي �سكلت 

ل����وق����ت  ا يف 

مك�سبا  نف�سه 

كبريا ل�سحيفة 

امليثاق .

وزاد بالقول: 

املوؤمتر ال�سعبي ا نحن نراهن على 

لعام كحزب حاكم اأن يكون احلزب االأ�سا�سي 

الذي يبداأ باإ�ساح اأو�ساع وحت�سني معي�سة 

ال�سحفيني داخ��ل موؤ�س�ساته االعامية ، 

وتطرق اأمني عام نقابة ال�سحفيني اىل معاناة 

ال�سحفيني العاملني يف ال�سحف احلزبية 

واالإجحاف بحقوقهم الوظيفية .

ودعا مروان دماج قيادات املوؤمتر ال�سعبي 

ال��ع��ام اىل معاجلة 

اأو�ساع ال�سحفيني 

العاملني يف �سحف 

امل���وؤمت���ر و���س��م��ان 

حقوقهم ، ومبا ميكن 

نقابة ال�سحافيني من 

بقية  على  ل�سغط  ا

االأح��زاب ال�سيا�سية 

يف املعار�سة ملناق�سة 

اأو�ساع �سحافييها.

وك����ان اال���س��ت��اذ/ 

ا�سكندر اال�سبحي- 

رئي�س املركز االعامي للموؤمتر ال�سعبي 

العام- القى بداية احلفل التكرميي كلمة 

رحب يف م�ستهلها بقيادات املوؤمتر وامني عام 

نقابة ال�سحفيني حل�سورهم حفل التكرمي 

للزميلني حممد اجلرادي وهايل املذابي.

ح�سر حفل التكرمي ال��ذي نظمته �سحف 

)امليثاق- املوؤمترنت- املركز االعامي( 

برعاية االمني العام امل�ساعد الدكتور احمد 

عبيد بن دغر، كل من رئي�س الدائرة االعامية 

وع�سو االمانة العامة / ط��ارق ال�سامي ، 

ورئي�س دائرة الثقافة ع�سو االمانة العامة/ 

�سائف احل�سيني ،ورئي�س دائ��رة الرقابة 

بهيئة الرقابة ع�سو اللجنة الدائمة الدكتور/ 

ب�سري العماد ، وا�سكندر اال�سبحي -رئي�س 

املركز االعامي- ويحيى على نوري - نائب 

رئي�س حترير �سحيفة امليثاق- وعبدامللك 

الفهيدي- رئي�س حترير املوؤمترنت- وح�سد 

من ال�سحفيني واملثقفني .[

بن دغر: الثقافة احتلت مكانة خاصة وبارزة يف برامج املؤتمر
أتمنى على الشباب املؤتمريني مواصلة تنويرهم للمجتمع

دماج: أدعو قيادة املؤتمر إىل معالجة أوضاع الصحفيني وضمان حقوقهم

أفراح آل فرج

وسط أجواء فرائحية
 يحتفل األستاذ/

 حامد أحمد فرج
 وكافة آل فرج الخميس القادم 
بزفاف شقيقه الشاب الخلوق/

شاكر
أسرة تحرير »امليثاق« تبارك 

للعريس أفراحه 
والتمنيات له بحياة

 زوجية سعيدة

[ املذابي[ اجلرادي

تهانينا
أجمل التهاني وأطيب التربيكات نهديها للشاب الخلوق/

بسام صالح الصميل
بمناسبة زفافه امليمون.. تهانينا وبالرفاه والبنني..

املهنئون:
عدنان البحريي- عبداملجيد البحريي- علي النمريي- حميد القرش.. 

وكافة األهل واالصدقاء..

تهانينا يحيى
تهانينا الحارة لألخ/

يحيى عبدالناصر القوسي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. متمنيني له حياة زوجية سعيدة.. وبالرفاه والبنني

املهنئون:
الشيخ/ مبخوت احمد ربيد- العقيد عامر احمد ربيد

الشيخ راجح محسن الجرادي- عادل ربيد- يحيى نوري

أحر التهاني القلبية نبعثها البنتنا الفاضلة/
تغريد عبداهلل حزام العلي

بمناسبة حصولها على درجة املاجستري من جامعة صنعاء بتقدير عام 
»ممتاز« متمنني لها دوام التقدم واالزدهار.. وعقبال »الدكتوراه«

املهنئون:
اخوانك/ عبدالسالم ومحمد وفؤاد

وعلي ويحيى وأحمد عبداهلل حزام العلي -وجمال عبدالحميد-
 وجميع آل العلي وكافة األهل واألقارب

ألف 
مربوك 

»تغريد«

أفراح آل الصايدي


