
فقد افرغت بــاخــرة- تحمل تعزيزات وعتادًا 
حربيًا وعسكريًا - حمولتها في ميناء المكال عاصمة 
محافظة حضرموت..وقالت مصادر محلية: إن 
ضباطًا إماراتيين تسلموا تعزيزات تضم آليات 
ومــدرعــات وعربات عسكرية وعتادًا من ميناء 
المكال.وأشارت إلى أن الضباط اإلماراتيين يعملون 
على تسليم هذه التعزيزات العسكرية لقيادة 
المنطقة العسكرية الثانية والمعسكرات الموالية 
للعدوان من أجل السيطرة على المحافظة بشكل 
كلي.وجاءت التعزيزات العسكرية بعد أسابيع من 
احتالل االمارات وقوات أجنبية أخرى مدينة المكال، 
التي استمرت تحت قبضة تنظيم القاعدة ألكثر 
من عام..ومعنى ذلك ان مايجري في الكويت من 
حوارات انما هو عبارة عن إعداد لحرب قادمة يدل 
على ذلك حشود العدوان الضخمة ووصول آليات 

الى كل من عدن والمكال ومأرب.
اضافة الى وصول قوات امريكية الى كل من العند 
في لحج وعدن والمكال.وعلى ذات الصعيد افادت 
االنباء بوصول تعزيزات قتالية سعودية إلى معسكر 
"تداوين" في الصحراء الشرقية بمارب الذي يعتبر 
أحد أكبر القواعد العسكرية التي تتمركز فيها 

قوات مرتزقة الرياض.
حيث وصلت ٥٠ عربة عسكرية -عبرت منفذ 
"الوديعة" الحدودي بين اليمن والسعودية، - إلى 
معسكر "تــداويــن"، في الوقت الــذي استمر فيه 
استهداف مواقع الجيش واللجان بقذائف المدفعية 
تحت تحليق مكثف للطيران..وتعهدت سلطات 
الرياض، في وقت سابق، بتعويض األسلحة التي 
سحبتها اإلمارات من ذات المعسكر، بعد تصاعد 
حدة الخالف بين الدولتين.وشهدت مناطق مأرب 
معارك وغارات هي األعنف جراء محاوالت التقدم 

والــزحــوف التي ينفذها مرتزقة الــعــدوان خالل 
الحرب التي دخلت عامها الثاني.ويأتي وصول تلك 
التعزيزات العسكرية برغم التأكيدات من قبل 
األمم المتحدة واألطراف الدولية على ضرورة وقف 
األعمال العسكرية في اليمن النجاح المفاوضات 
التي انطلقت منذ اكثر من شهر في الكويت.وكانت 
حاملة طائرات أمريكية "روزفلت" عبرت مضيق 
بــاب المندب بداية شهر مايو الــجــاري وواصلت 

طريقها جنوبًا.

ــت" بعد  ــل وجــاء عبور حاملة الــطــائــرات "روزف
ساعات على وصول طائرة أمريكية تقل عسكريين 
بينهم أجانب، إلى قاعدة العند الجوية في محافظة 

لحج.
وقال مصدر عسكري: إن ١٠٠ جندي أمريكي 
من قوات "الرنجرز" وصلوا قاعدة العند، على متن 
طائرة خاصة أمريكية، فيما وصلت طائرة شحن 

أخرى تقل عتادًا وأجهزة عسكرية.
ولــم يكتف الــعــدوان السعودي بجلب القوات 
االجنبية الى اليمن بل عمل على نقل االرهابيين 
الموالين له من محافظات اخرى حيث وصلت عناصر 
من تنظيم القاعدة، إلى منطقة "باب المندب"..
وذكـــرت مــصــادر مطلعة أن المئات مــن عناصر 
القاعدة وصلوا مناطق جنوب باب المندب حيث تم 

استقدامهم من مناطق "دوفس" بأبين، والجبال 
المحيطة بالعند التابعة لمحافظة لحج.

ولــم يكتف الــعــدوان السعودي بما ارتكبه من 
جرائم ضد الشعب اليمني وما حشده من اسلحة 
ــاد عــســكــري ودول لقتل الــشــعــب اليمني  وعــت
واحتالل اراضيه منذ بداية العدوان على بالدنا, 
بل استعان حتى بالعدو الصهيوني حيث اكدت 
مصادر عسكرية رصد مشاركة اسرائيلية عسكرية 
مباشرة في الهجمات التي تشنها قوات العدوان 
السعودي على سواحل المخا على البحر االحمر 

التابعة لمحافظة تعز.
ولفتت المصادر الى ان العدو االسرائيلي ليس 
بعيدًا عن عمليات االنـــزال الجوي التي نفذتها 
طائرات العدوان لرمي أسلحة وذخائر في بعض 
مناطق محافظة تعز من أجل دعم المجموعات 

االرهابية.
وأضــافــت المصادر: أن المشاركة االسرائيلية 
العسكرية األخــرى تمت من خــالل بــوارج وسفن 
الــعــدو االسرائيلي المتواجدة بكثرة فــي البحر 
االحمر وفي بعض الجزر السعودية واالريترية 
والتي تتواجد فيها قــوات عسكرية اسرائيلية 
منذ فترة طويلة، وأن هذه المشاركة هي بهدف 
ــاب المندب  السيطرة المباشرة على مضيق ب
ا من المخا 

ً
والسواحل اليمنية المحاذية له انطالق

باتجاه المضيق جنوًبا.
فــأي ســالم يتحدث عنه الــعــدوان السعودي 
ومرتزقته وهم يستهدفون كل شيء في اليمن 
بدءًا باالنسان والبنية التحتية وانتهاء بالحصار الجائر 
على الشعب اليمني الذي أودى بحياة عشرات اآلالف 

من اليمنيين وشرد الماليين؟!
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88االثنين: 

 تحشيدات العدوان تهدد مسار محادثات الكويت تحشيدات العدوان تهدد مسار محادثات الكويت

الزوكا يعزي القيادي المؤتمري الشيخ ظافر الخباني 
بوفاة والده

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ظافر أحمد علي الخباني- عضو اللجنة 
الدائمة بمحافظة الجوف، وذلك في وفاة والده المناضل الشيخ أحمد علي 

الخباني، جاء فيها:
األخ/ الشيخ طافر أحمد علي الخباني- عضو اللجنة الدائمة 

وإخوانه.. وكافة آل الخباني بمحافظة الجوف المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الشيخ أحمد علي 
الخباني بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الناس واصالح ذات البين.

وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، نعبر لكم عن 

خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله .
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
سائال

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

.. و يعزي بوفاة الحاج
 أحسن علي محسن العزيري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ محمد عبدالله العزيري- رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية صنعاء القديمة، وذلك بوفاة الحاج أحسن علي محسن العزيري، 

جاء فيها:
األخ/ محمد عبدالله العزيري- رئيس فرع المؤتمر بمديرية صنعاء 

القديمة
األخ/ فهد أحسن العزيري.. وإخوانه

وكافة آل العزيري المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الحاج أحسن علي محسن 

العزيري عن عمر ناهز ٧٥ عامًا.
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، نعبر لكم 
 العلي القدير 

ً
عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله.سائال

أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

..ويعزي باستشهاد القيادي المؤتمري
 الشيخ طالب المكي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة وذلك في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ طالب المكي 
ستشهد في جريمة اغتيال غادرة وجبانه نفذها مرتزقة العدوان 

ُ
والذي ا

السعودي بمدينة الحزم محافظة الجوف.

وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص 
العزاء والمواساة ألسرة الشهيد وكافة آل المكي وقبيلة همدان بمحافظة 
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

ً
الجوف بهذا المصاب الجلل..سائال

الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون.

..ويعزي الزميل 
محمد عبده سفيان بوفاة والده

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الزميل االعالمي محمد عبده سفيان، وذلك في 

وفاة والده، جاء فيها:
األخ/ محمد عبده سفيان.. واخوانه 

وكافة آل المليك بمديرية جبل حبشي- محافظة تعز المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم عبده سفيان سيف المليك.

وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، نعبر لكم عن خالص العزاء 
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

ً
والمواساة.سائال

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا 
لله وإنا اليه راجعون.

..ويعزي القيادي 
 محمد يسلم بوفاة شقيقه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ محمد عبدالحميد يسلم- عضو 
اللجنة الدائمة.. عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 

لحج، وذلك في وفاة أخيه أحمد، جاء فيها:
األخ/ محمد عبدالحميد يسلم- عضو اللجنة الدائمة.. عضو قيادة 

فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج
وإخوانه.. وكافة آل يسلم بمحافظة لحج المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة شقيكم أحمد الذي انتقل إلى 
جوار ربه يومنا هذا إثر مرض عضال.

وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي 
العام، نعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له 

بإذن الله.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ً
سائال

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله 
وإنا اليه راجعون.

أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر

العواضي يواسي آل الهتاري بوفاة والدهم

بعث االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشئون 
التنظيمية، االستاذ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة إلى

األخ / محمد صغير الهتاري وإخوانه
وجميع آل الهتاري بمحافظة ريمة بوفاة المغفور لــه- بــإذن الله- 
 الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه 

ً
والدهم.. سائال

وأن يسكنه فسيح جناته إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله أن يلهمكم 
وجميع أهلكم وذويكم الصبر والسلون وإنا لله وإنا إليه راجعون …

أخوكم / ياسر أحمد العواضي

االمين العام المساعد للمؤتمر

فائقة السيد تعزي برحيل الكاتب 
حافظ مصطفى عوبلي

بعثت األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذة فائقة السيد 
باعلوي برقية عزاء ومواساة في وفاة الكاتب حافظ مصطفى عوبلي- مدير 

عام المركز الثقافي بعدن- والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة.
 نبأ وفاة األخ 

ُ
وقالت األمين المساعد للمؤتمر- في برقية العزاء: "تلقيت

والزميل القاص المبدع اإلنسان حافظ مصطفى عوبلي بصدمة كبيرة 
وحزن غطى كل حياتي وكان بمثابة الصاعقة التي زلزلت كياني، أنا وكل 

محبيه". 
وتابعت: لم يكن الفقيد يساريًا وال يمينيًا.. كان إنسانًا بمواصفات خاصة 
تنتصر لإلنسان وللجمال والتراث واالبداع والحق, وقد عرفتُه كريم النفس 
باذخ الوفاء، بسيطًا صادقًا، مخلصًا لمبادئه ولكل القيم اإلنسانية الرفيعة، 

ال يغلو في طرح أفكاره وال يهاجم أحدًا دفاعًا عن قناعاته. 
واردفت: لقد عرفته منضبطًا وملتزمًا في حياته وأداء وظيفته الرسمية 
في جميع المواقع التي شغلها وكان آخرها مديرًا عامًا للمركز الثقافي 
بمحافظة عدن الــذي بذل جهودًا جبارة إلحيائه والحفاظ على دوره 
ورمزيته ورسالته، باإلضافة إلى انتاجه األدبي والفكري المضاف لكتاباته 
العديدة (قصص ومقاالت) والتي نشرت العشرات منها في المجالت 

والصحف والمواقع اإللكترونية المختلفة.
وعبرت السيد عن خالص عزائها وعميق مواساتها ألسرة الفقيد وعلى 
رأسهم زوجته الفاضلة وولدنا الدكتور معاذ وشقيقته آيات, واالخ محمد 
مصطفى عوبلي ولكل آل العوبلي في الداخل والخارج, وكل األسرة الثقافية 
واألدبية ورفاق وأصدقاء ومحبي الفقيد, ولعدن التي تغفو اليوم بدون 
عها على أحياء مدينة 

ّ
همسات ومناجاة قصصه ومحبته التي كان يوز

المدن، ومنتدياتها، حاضرة المحبة والتعايش والحضارة واإلبداع والسالم 
 إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 

ً
..مبتهلة

وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه 
راجعون.

أمريكا توقف بيع القنابل العنقودية 
للسعودية بسبب عدوانها على اليمن

لت اليمن إلى حقل ألغام 
َّ

العفو الدولية: القنابل العنقودية حو
أوقفت أمريكا بيع القنابل العنقودية إلى المملكة 
العربية السعودية جراء تزايد عدد الضحايا من 
المدنيين في اليمن.. ونقلت مجلة فورين بوليسي 
عن مسؤولين امريكيين ان ارتفاع عدد الضحايا 
اليمنيين بسبب هذه القنابل وراء اتخاذ هذا القرار..
وكتبت فورين بوليسي: أوقــف البيت األبيض 
فية بيع القنابل العنقودية إلى السعودية حيث 

ُ
وبخ

تستمر  حربها الدموية في قتل المدنيين في 
اليمن.".ونقلت المجلة عن ذات المسؤولين القول: 
إنها أول خطوة ملموسة اتخذتها الواليات المتحدة 

إلثبات عدم ارتياحها من حملة القصف 
السعودية التي قتلت وجرحت المئات 
من المدنيين اليمنيين، بينهم العديد 

من األطفال.
واتــهــمــت منظمة هيومن رايتس 
ووتش في تقاريرها السعودية بقتل 
المدنيين بقنابل عنقودية أمريكية 
وبريطانية الصنع وقصف التجمعات 

السكنية والمدنية بالقنابل العنقودية المحظورة التي تحتوي على مئات 
القنابل الصغيرة المميتة التي تستمر لسنوات تحصد أرواح المدنيين.

الــى ذلــك أكــد الكاتب العربي الشهير عبدالباري عطوان ان ايقاف 
امريكا توريد قنابل عنقودية للسعودية بسبب ارتفاع عدد ضحاياها 
من المدنيين ادانة صريحة للثانية وورقة قوية في حال بدأت المالحقات 
امام المحاكم الدولية..كما تمثل خطوة يمكن ان تلحق ضررًا كبيرًا، 
سياسيًا وقانونيًا، بالسلطات السعودية..مشيرًا الى ان اتخاذ هذا القرار 
ال يمكن ان يأتي من فراغ، ويشكل ضغطًا كبيرًا على القيادة السعودية 
لوقف قصف طائرات عاصفة حزمها للمدنيين في اليمن، اي انه ليس رد 

فعل متسرعًا، وانما قرار مبني على معلومات وادلة مؤكدة.
وقال االستاذ عبدالباري عطوان: الخطورة في هذا الموقف االمريكي 

المفاجيء تكمن في توفيره االرضية القانونية الي 
محاولة يمنية لمالحقة السلطات السعودية امام 
المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية خاصة 
ان منظمة "هيومن رايتس ووتــش" االمريكية 
وثقت اعمال القتل واالصابة التي لحقت بالمدنيين 
اليمنيين جراء استخدام هذه القنابل المحرمة 

دوليًا.
ال نستبعد ان تكون هذه الضغوط االمريكية 
والدولية هي التي دفعت المملكة الــى التحلي 
بالمرونة في مواقفها في الحرب اليمنية، التي كانت 
تتسم بالتشدد والتسرع، بعقد مباحثات 
الكويت بين االطراف اليمنية للوصول الى 
تسوية نهائية لالزمة.. هذا وكانت منظمة 
العفو الدولية حذرت االسبوع الماضي من 
خطر القنابل العنقودية التي ألقاها تحالف 
الـــعـــدوان الــســعــودي عــلــى المدنيين في 
اليمن.. مؤكدة أنها حولت شمال البالد إلى 
حقول ألغام..وقالت المنظمة:  "إن األطفال 
والمدنيين ُيقتلون ويشوهون جراء القنابل العنقودية غير المنفجرة".. 
مطالبة تحالف العدوان بوقف استخدام هذه الذخائر، كما طالبت المجتمع 
الدولي بالمساعدة على تنظيف المناطق التي سقطت فيها. وأكدت 
المنظمة أّن العائالت العائدة إلى منازلها شمال اليمن في خطر شديد 
من التعرض إلصابات خطرة أو الموت جراء آالف الذخائر العنقودية غير 
المنفجرة.. مشيرة إلى أن المنظمة عثرت في مهمتها األخيرة على قنابل 
عنقودية مصنعة في أميركا وبريطانيا والبرازيل استخدمتها السعودية 
في اليمن.وسبق لمنظمات حقوقية دولية أن أعربت عن قلقها من 
استهداف غارات تحالف العدوان مناطق مدنية في اليمن وارتفاع أعداد 
الضحايا المدنيين واستخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليًا. ُيذكر أن 
الذخائر العنقودية تضم كميات كبيرة من القنابل الصغيرة التي ال ينفجر 

العديد منها بعد سقوطها على األرض، ما يجعلها أشبه بألغام.

عطوان: القرار إدانة صريحة 
للسعودية وخطوة لمالحقتها 

أمام المحاكم الدولية

مئات اآلليات والمدرعات مئات اآلليات والمدرعات 
والعربات العسكرية والعربات العسكرية 
تصل عدن والمكالتصل عدن والمكال

منذ اتفاق وقف اطالق النار في العاشــر من ابريل الماضي وبدء مشــاورات الكويت في الـ٢١ من الشــهر 
الماضي والعدوان على بالدنا مســتمر والخروقات في تزايد جوًا وبرًا ســواء من قبل العدوان او مرتزقته.. 
مما يؤكد أن العدوان لديه أجندة اخرى، وما مشــاورات الكويت إال لكســب الوقت. ويتضح من هذا سعي 
العــدوان إلجهاض المســاعي الدولية إلحالل الســالم فــي اليمن ووضع العراقيل إلفشــالها ليســتمر في 

مسلسله التدميري..

السعودية تعزز معسكر تداوين 
باألسلحة.. وداعش والقاعدة 

يتحركان إلى باب المندب

 مجاهد السماوي

 كان لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء وكل قياداته وكوادره الشرف في تكريم قيادة 
المؤتمر ممثلة بالزعيم المناضل علي عبدالله صالح- الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- واألمين العام للمؤتمر الشعبي االستاذ عارف عوض الزوكا وكل قيادات المؤتمر، وكان 
هذا الشرف بأن يكون شباب محافظة صنعاء هم  أول المتدربين في البرنامج التدريبي للمؤتمر..
    وبالمقابل حرص فرع المؤتمر وقيادة الشباب والطالب بالمحافظة والفروع على ان يكونوا 

عند مستوى ثقة القيادة وعملوا على نجاح الدورة واوصلوا المشاركين حسب الشروط..
اقون  دائمًا في مختلف الفعاليات التنظيمية    وهكذا هم فرسان شباب صنعاء المبادرون والسبَّ
والوطنية .  حيث بلغ إجمالي المشاركين ٢٥٦ مشاركًا ومشاركة من كل مديريات ودوائر 
«١٨٠» فقط و«٢٠» للجامعات ونظرًا لإلقبال الشديد   المحافظة بعد أن كان العدد محددًا بـ
وصدى الدورة واهتمام قيادات المؤتمر ممثلة بالزعيم المناضل علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر- الذي حضر والتقى بكل الشباب برغم  كل التآمر عليه من قبل العدوان رغم كل ذلك 
كانت زيارته تحديًا واضحًا وشجاعة منقطعة النظير .. وذلك ليس غريبًا على هذا الفارس 
الوطني.. ومثلت زيارته وسام شرف لكوادر المؤتمر وشبابه على مستوى الوطن عامة ومحافظة 

صنعاء خاصة. 
كما أن كل قيادات المؤتمر وأعضاء اللجنة العامة والدائمة ممثلين باألمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام  االستاذ المناضل عارف عوض الزوكا رجل التحدي والمهام الصعبة.. وحضور رئيس دائرة 
الشباب والطالب عضو اللجنة العامة األستاذ يحيى دويد ورئيس معهد الميثاق عضواللحنة 
العامة االستاذ محمد حسين العيدروس وكثير من أعضاء اللجنة العامة والشيخ محمد بشير 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة والدكتور عبدالعزيز الكميم رئيس فرع المؤتمر بجامعة صنعاء 
واألخوة رؤساء ونواب الدوائر باالمانة العامة ومنهم عبدالقوي الشميري والدكتور عبدالله ابو 
حورية وجميل الخالدي وابراهيم شجاع الدين وكثير من رؤساء الدوائر  باالمانة العامة وقيادات 
فرع المؤتمر بالمحافظة ورؤساء وقيادات الفروع بالمديريات والدوائر  والقيادات الشبابية 

والتربوية والشخصيات االجتماعية بالمحافظة
الجميع اشادوا  بهذه الدورة وبالدور الكبير لقيادات مؤتمر صنعاء وقيادة الشباب بالمحافظة 
والمديريات . .والقيت كثير من الكلمات .. كما تم في االفتتاح تقديم درع العهد والوفاء من شباب 
محافظة صنعاء  للزعيم المناضل علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر تقديرًا ووفاء وعرفانًا لصانع 
التحوالت الوطنية في الوطن.. مجددين العهد والوفاء له وأنهم سيظلون جنوده األوفياء وحراس 
الوطن وتحت أمر الزعيم ...كما قدم شباب صنعاء درع الوفاء لألمين العام المناضل عارف عوض 

الزوكا تقديرًا لجهوده ومواقفه الوطنية مع التنظيم ومع الوطن ..
 وحماسًا تلقى خاللها 

ً
الجدير بالذكر ان الدورة استمرت اسبوعًا وكانت كلها نشاطًا وتفاعال

الشباب مهارات التدريب ليكونوا مدربين في مديرياتهم ودوائرهم  وأينما وجهتهم قيادة 
المؤتمر بعد ان تلقوا تدريبًا من مدربين ذوي مهارة عالية في عدة مجاالت أهمها :

١- مهارات التدريب وصناعة مدربين ٢- مهارات االتصال والتواصل  ٣- فن القيادة
وحقيقة لقد كانت الدورة  بمثابة إنعاش وإعادة الحيوية والنشاط داخل التنظيم وبين كوادره.. 

حيث لقيت  صدى إعالميًا واسعًا، وإشادة من الجميع في كافة الفعاليات المؤتمرية..
ولهذا طالب الجميع  بأهمية  تواصل الدورات وتكثيفها  للقيادات المؤتمرية والشبابية  .

  علمًا انه قد كان للعنصر النسائي دور كبير في الدورة حيث مثلت مشاركة الفتيات نسبة 
٣٠٪من المشاركين ومثلت نقلة نوعية في هذا الجانب .. واألهم ذكره هنا انه في حفل االختتام 
تم تكريم شباب صنعاء والذي حضره األمين العام المساعد رئيس مجلس النواب اللواء يحيى 
علي الراعي  وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء الدوائر باالمانة العامة ورئيسة قطاع المرأة عضو 

اللجنة العامة.  

شباب صنعاء يستعيدون 
نشاطهم
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