
المحويت - محمد هيسان - 

عقدت قــيــادة فــرع المؤتمر بمديرية 
شبام كوكبان محافظة المحويت وقياديي 
المراكز التنظيمية واعضاء المجلس المحلي 

بقطاع االهجر اجتماعًا كــرس الستعراض 
موجهات العمل التنظيمية والجماهيرية 

المناطة بالمراكز والجماعات التنظيمية 
وتكوينات المؤتمر الفرعية المقررة 
فـــي خــطــة الــنــشــاط التنظيمي 
لمديرية  با لمؤتمر  ا لتكوينات 
للعام ٢٠١٧م والمهام المطلوب 
تنفيذها من قبل قياديي وكوادر 

المؤتمر في المراكز والجماعات 
التنظيمية بمراكز عزل االهجر خالل المرحلة الراهنة..

وفي االجتماع استعرض رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
األستاذ محمد قاسم الربع والشيخ عمار حسين خميس 
نائب رئيس الفرع واالخ علي اللطفي عضو الهيئة التنفيذية 
لمؤتمر المديرية موجهات العمل التنظيمي والسياسي 
والجماهيري لتكوينات وفروع المؤتمر بالمديرية للعام 
الجديد ٢٠١٧م ووضع التصورات لتفعيل العمل التنظيمي.
مشيرين الى االهمية الوطنية والتنظيمية التي تستدعي 
ات التنظيمية  اعـــادة تفعيل دور االجتماعات والــلــقــاء
والجماهيرية لمختلف الفروع والتكوينات لتعزيز التالحم 
واالصطفاف التنظيمي والجماهيري  لمواجهة العدوان 
السعودي الغاشم والتصدي للنزعات والــمــؤامــرات التي 

تستهدف الوطن وامنه واستقراره.
مؤكدين على اهمية دوراعضاء وانصار المؤتمر في الذود 
عن الوطن والتصدي للعدوان وأذنابه من العمالء والمأجورين 

الذين باعوا انفسهم وضمائرهم للشيطان.
وفي مديرية الرجم استعرض االجتماع التنظيمي لقيادة 
المؤتمر وقيادة الهيئة التنفيذية لمؤتمر المديرية والذي 
عقد برئاسة االستاذ عبدالله صالح العرابي رئيس فرع 
المؤتمر بالمديرية وحضور الدكتور بكيل الشلبي امين 
عام المجلس المحلي بالمديرية واالستاذ غالب البشاري 
نائب رئيس فرع المؤتمر بالمديرية الترتيبات الالزمة 
النطالق مهام خطة النشاط التنظيمي والترتيبات 
الالزمة لالجتماع التنظيمي الموسع لقيادات 
وتــكــويــنــات المؤتمر وقــيــاديــي المراكز 
التنظيمية بالمديرية القــرار الخطة 

التنظيمية.
واســـــتـــــعـــــرض الــــلــــقــــاء 
موجهات العمل التنظيمية 
لجماهيرية  وا لسياسية  وا
لتكوينات المراكز والجماعات 
التنظيمية والــهــادفــة تفعيل 
ات واالنــشــطــة التنظيمية  ــقــاء ــل ال
لجميع التكوينات التنظيمية وبصورة 

دائمة.
مــؤكــديــن اســتــشــعــارهــم اهــمــيــة المرحلة 
والتحديات الكبيرة التي يجب العمل على مواجهتها 
لتنظيمي  لعمل ا لتغلب عليها لتفعيل مــجــاالت ا وا
والجماهيري والسياسي للمؤتمر والدفع بمهام الحشد 
الشعبي من اجل االصطفاف الوطني الشامل لمواجهة 
الــعــدوان السعودي الغاشم.. وترجمة حملة التصالح 
والتسامح التي دعا اليها المؤتمر الشعبي العام والحفاظ 
على صــدارة المؤتمر ومكانته الوطنية والتنظيمية 

الكبيرة في الوسط الشعبي.

تنظيمية العدد:  
(١٨٤٨)
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10االثنين: 

تتواصل في عموم محافظات الجمهورية الفعاليات والمهرجانات الجماهيرية التي تنظمها فروع المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي  
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشــعبي العام- واألســتاذ عارف عوض الزوكا بشأن الشــروع بترجمة خطط وبرامج األنشطة التنظيمية 
لعام ٢٠١٧م في ســياق تفعيل العمل التنظيمي وتعزيز االرتباط بجماهير الشــعب اليمني العظيم في هذه المرحلة التاريخية التي يواجه فيها 
عدوانًا همجيًا فاجرًا وحصارًا جائرًا واقتتاًال داخليًا، أوجبت على المؤتمر أن يفعل نشــاطه السياســي والتنظيمي والجماهيري في ســبيل تعزيز 

الوحدة الوطنية وتوجيه كل الجهود لمواجهة العدوان والدفاع عن الثوابت الوطنية لشعبنا.

هه إلى اجتماع قيادات القطاع النسوي: في حديث وجَّ

الزوكا ُيشيد بصمود وثبات مؤتمريي ومؤتمريات الحديدة

كتب/ محمد شنيني

أشاد األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا باألداء المتميز لمؤتمريي ومؤتمريات محافظة الحديدة.
وفي حديثه الذي وجهه -األربعاء عبر الهاتف- إلى اجتماع 
قيادة القطاع النسوي بفرع المؤتمر بالمحافظة ورئيسات 
القطاع بدوائر ومديريات المحافظة نقل األمين العام إلى 
االجتماع تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي يكن لمحافظة 

الحديدة وأبنائها كل الحب واالحترام والتقدير.

وأكد الزوكا أن قيادة المؤتمر السياسية ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح تتابع بتقدير وإكبار نشاط المؤتمر بالمحافظة 
التي اثبت المؤتمريون والمؤتمريات بها تميزهم بالصمود أمام 
كل التحديات ووقوفهم إلى جانب الشعب والوطن في وجه 

العدوان الغاشم والحصار الجائر.
وناقش االجتماع -المنعقد برئاسة نائب رئيس فرع المحافظة 
األستاذ عبدالرحمن أحمد خرجين وحضور رئيسة القطاع 
النسوي بقرع المحافظة األستاذة نورية الحاشدي- جملة من 
القضايا والهموم الوطنية والمحلية والتنظيمية في مقدمتها 
األوضاع المأساوية للمواطنين جراء العدوان الغاشم والحصار 

الجائر ومعاناة الموظفين من تأخر صرف الرواتب واالنقطاع 
التام للتيار الكهربائي بالمحافظة الحارة وغيرها من المعاناة 

في مختلف الجوانب.
وأكــد االجتماع على أهمية الصمود والثبات في مواجهة 
العدوان الغاشم والحصار الظالم دفاعًا عن الكرامة والسيادة 

واستقالل القرار الوطني.
هذا وقد شهد االجتماع نقاشًا شفافًا وجادًا لمختلف القضايا 
ــر المهام التنظيمية للقطاع النسوي بــفــروع المؤتمر  وأق
بالمديريات والدوائر في إطار خطة فرع المؤتمر بالمحافظة 

للعام ٢٠١٧م.

قيادة مؤتمر إب تناقش تفعيل 
النشاط التنظيمي

اجتماع موسع لقيادة فرع مؤتمر أفلح الشام بحجة

برئاسة االخ المهندس / عقيل حزام فاضل - عضو اللجنة 
الدائمة - رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب 
. عقد اجتماع تنظيمي لقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة 

األحد الماضي.
كرس لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع من اهمها 

اآلتي :-
١ ) مناقشة االوضاع والمستجدات والمتغيرات واالحداث 
الجارية على مستوى الوطن عمومًا ومحافظة إب على وجه 

الخصوص .
٢ ) استعراض ومناقشة التعاميم والتعليمات الواردة من 

االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام .
٣ ) مناقشة إعــداد الخطة التنظيمية السنوية لفرع 

المؤتمر بالمحافظة للعام ٢٠١٧م .
٤ ) مناقشة تفعيل العمل التنظيمي والسياسي واالعالمي 
والجماهيري للمؤتمر على مستوى المحافظة وفروع المؤتمر 

بالدوائر والمديريات خالل الفترة الراهنة والقادمة .

٥ ) مناقشة برنامج النزول الميداني لقيادة فرع المؤتمر 
بالمحافظة الى فروع المؤتمر بالدوائر والمديريات خالل 
الفترة القادمة . وذلــك لاللتقاء مع القيادات التنظيمية 
والتنفيذية واعــضــاء الــمــجــالــس المحلية والشخصيات 
االجتماعية والمشائخ والوجهاء واالعيان والشباب والمرأة 
لتفعيل العمل ولتلمس هموم مشاكل اعضاء وانصار المؤتمر 

والمواطنين والعمل على حلها .
٦ ) مناقشة تقسيم دوائر المحافظة الى عدة قطاعات 
تنظيمية وتوزيع اعضاء قيادة فرع المحافظة لإلشراف 

عليها .
٧ ) استعراض ومناقشة آلية العمل المشتركة بين المؤتمر 

الشعبي العام وانصار الله والسلطة المحلية بالمحافظة .
هذا وقد خرج االجتماع بعدد من القرارات والتوصيات 
الهادفة  الى تفعيل النشاط التنظيمي والسياسي وتعزيز 
عملية االتصال والتواصل بين كافة القيادات التنظيمية على 

مستوى المحافظة والمديريات والدوائر والمراكز.

ترأس الشيخ محمد أحمد حفيظ وكيل محافظة حجة نائب رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة االجتماع التنظيمي الموسع لقيادة فرع المؤتمر بمديرية افلح الشام 
حيث استعرض االجتماع تقييم األداء التنظيمي للفرع للعام ٢٠١٦م والبدء 
بتدشين الفعاليات التنظيمية للعام ٢٠١٧م وأقر االجتماع خطة النزول الميداني 
لقيادة الفرع للمراكز والقرى والعزل وتم إقرار تنظيم مهرجان تنظيمي حاشد 

يوم ٢٦مارس الجاري بالمديرية..

واكد االجتماع على دعم الجبهات بالمال والسالح والرجال.. ودعا أعضاء وأنصار 
 لدعوة 

ً
المؤتمر الى التوجه فورًا للجبهات تنفيذًا للواجب الوطني المقدس واستجابة

الزعيم القائد المؤسس الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله .. 

هذا وقد تم تشكيل لجنة لتوزيع البطاقات التنظيمية.. حضر االجتماع االخوة 
قيادة فرع المؤتمر بالمديرية ومشائخ وأعيان وعقال افلح الشام.

فرسان المؤتمـر يواصلون صمودهم ويـــــــــــؤكـدون وقوفهـــــم إلى جانب الشعـــب

مؤتمر وتحالف حجة يقران خطة العمل التنظيمي

مؤتمر حفاش بالمحويت يدشن برنامجه السنوي بمهرجان جماهيري كبير

عقدت الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
بمحافظة حجة -األربـــعـــاء- اجتماعًا 
تنظيميًا بــرئــاســة وكــيــل المحافظة 
حميد العبيدي القائم بأعمال محافظ 
لتنفيذية  المحافظة رئيس الهيئة ا
لــلــمــؤتــمــر والـــقـــائـــم بــأعــمــال رئــيــس 
المؤتمر الشعبي الــعــام الشيخ يحيى 
علي موسى وحضور وكــالء المحافظة 
الشيخ اسماعيل المهيم نائب رئيس 
الهيئة التنفيذية والشيخ محمد علي 
القيسي والشيخ ناصر بكيل الطميره 

ممثل احــزاب التحالف الوطني.. وقد 
نــاقــش االجــتــمــاع عـــددًا مــن القضايا 
التنظيمية ونشاط الهيئة التنفيذية 
بــالــمــحــافــظــة واقــــــرار خــطــة الــعــمــل 
التنظيمي بالمحافظة للعام ٢٠١٧م 
وفقًا للموجهات العامة من االمانة العامة 
وقد اكد االجتماع على ضرورة تصحيح 
واالختالالت في مسيرة العمل التنظيمي 
خالل الفترة الماضية والعمل بموجب 
الدستور والقانون فيما يخص الشراكة 
بين المؤتمر وانصار الله فيما يخص 
العمل الرسمي وتعزيز الجبهة الداخلية 

والتحرك الفاعل في مواجهة العدوان 
السعودي على مختلف االصعدة، كما 
اكــد االجتماع على الهيئة التنفيذية 
ضرورة قيامهم بواجباتهم الوظيفية 
وااللتزام بالدوام الرسمي في مكاتبهم 
الرسمية والمشاركة في النزول الميداني 
الى المديريات في اطار التعبئة العامة 
لــمــواجــهــة الـــعـــدوان وتفعيل العمل 
التنظيمي وفقًا لالولويات المطروحة 
على الساحة الوطنية، كما اقر االجتماع 
عددًا من المهام والقضايا التنظيمية 

ذات االهتمام.

المحويت - محمد صالح المعاينة - 

في تظاهرة تنظيمية وجماهيرية مهيبة جسدها قياديو 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام الخميس، دشن فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية حفاش الدائرة ٢٣٩ بمحافظة 
ات والنشاطات  المحويت فعاليات االجتماعات واللقاء
التنظيمية لتكوينات وفــروع المؤتمر بالمديرية للعام 
٢٠١٧م بمهرجان جماهيري كبير حضرة اآلالف من 
قياديي وكـــوادر واعــضــاء المؤتمر والمشائخ والوجهاء 
والشخصيات االجتماعية وممثلي المنظمات الجماهيرية 
وقطاعات الشباب والطالب والقطاع التربوي بالمديرية.. 
وفي المهرجان الذي افتتح بالسالم الجمهوري وترديد 
المشاركين هتافات «بالروح بالدم نفديك يايمن نفديك 
ياصنعاء نفديك ياعدن» القيت عدد من الكلمات المهمة 
من قبل االستاذ مطهر حسين الشاحذي رئيس دائرة الفكر 
والثقافة بمؤتمر المحافظة واالستاذ سعد علي الحفاشي 
رئيس اللجنة االعالمية والسياسية للمؤتمر بالمحافظة 

واالســتــاذ حميد احــمــد المنتصر رئــيــس فــرع المؤتمر 
بالمديرية والشيخ يحيى صالح فرج عضو اللجنة الدائمة عن 
مشائخ ووجهاء المديرية نقلوا في مستهلها تحيات وتهاني 
قيادة الموتمر الشعبي العام وعلى رأسها المناضل الوحدوي 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
واالستاذ عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر، لقياديي وكوادر 
المؤتمر في مديرية حفاش وعبرهم الى كل اعضاء وانصار 
المؤتمر عامة في هذه المديرية االبية بثبات رجالها ووفاء 
ابنائها ووطنيتهم الخالصة، شاكرين لهم جميعًا حضورهم 
ومشاركتهم هذا المهرجان الجماهيري المؤتمري المهيب 
وتفاعلهم مع كل الفعاليات المؤتمرية والتي ان دلت على 
شيء فإنما تدل على صدق والئهم التنظيمي ووطنيتهم 
الخالصة وتفانيهم مع كل مايخدم الوطن ويصون أمنه 

واستقراره..
مؤكدين ان المؤتمر الشعبي العام يشمخ عاليًا بأعضائه 
ورجاله الشرفاء في كل مكان وزمان النهم رجال مواقف 
ووفــاء صدقوا الله عهدًا فصدروا على الــدوام بتفاعلهم 

وثبات مواقفهم وصدق اصرارهم وتفانيهم اروع صور 
التفاعل والتالحم الجماهيري العظيم..

واشارت الكلمات الى اهمية ما سيناط بجميع تكوينات 
وفـــروع المؤتمر فــي الجماعات والــمــراكــز التنظيمية 
والهيئات المحلية والتنفيذية وقطاعي الشباب والمراة 
وتكوينات الفروع بالمديريات من مهام كبيرة ومهمة 
يجب ان يعملوا على ترجمتها وفقًا لموجهات خطة 
العمل التنظيمية والجماهيرية للمؤتمر بالمحافظة للعام 
ات التنظيمية  ٢٠١٧م والتي تنطلق تحت شعار "اللقاء
من اجل مزيد من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان 
لتنظيمية والجماهيرية لفروع  وتفعيل االنــشــطــة ا

وتكوينات المؤتمر"..
مــؤكــديــن ان المؤتمر بشعبيته الــواســعــة وقاعدته 
الجماهيرية والشعبية العريضة ليس حزبًا سياسيًا فحسب 
بل وطنًا احتضن الجميع في ظالله الوافرة وشرع منهجية 
الوسطية واالعتدال ورسخ قيم ومبادئ التسامح والمحبة 

والسالم..

اجتماعات بمديريتي شبام كوكبان والرجم 
تستعرض المهام التنظيمية


