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وسط حضور وتفاعل واسع

فرسان المؤتمر يواصلون االصطفاف لالنتصار لقضايا الوطن والمواطن
تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام على مستوى مديريات العاصمة والمحافظات إقامة الفعاليات واألنشطة التنظيمية الموسعة تنفيذًا لخطة العام الجاري 2017م.
وتنطل��ق اللق��اءات والمهرجانات الجماهيرية للمؤتمر والتحالف تجس��يدًا للمواقف الوطنية والسياس��ية للتنظي��م الرائد وبما يعزز وحدة الصف الوطن��ي ومواصلة الصمود في وجه
العدوان الظالم.
ً
وتشهد الفعاليات المؤتمرية حضورًا كبيرًا وتفاعال جماهيريًا واسعًا ،جددت خاللها التمسك بالمواقف المبدئية من رفض العدوان والجنوح للسلم ال االستسالم ..اضافة الى مناقشة
مستجدات الساحة الوطنية والتأكيد على الوقوف الى جانب المؤتمر وقيادته الحكيمة الحريصة على االنتصار لإلرادة الشعبية.

األمين العام يرأس اجتماعًا لقيادات القطاع النسوي بفروع المحافظات والجامعات

االهتمام بالمرأة نهج ثابت للمؤتمر وقيادته

ورشة عمل لقيادات المؤتمر لتعزيز
الوعي بمنظور النوع االجتماعي

على القطاعات النسوية تكثيف جهودهن واإلسهام في تطوير العمل التنظيمي
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف
ع��وض ال��زوك��ا اجتماعًا لقيادات القطاع النسوي لفروع
المؤتمر بالمحافظات والجامعات كرس لمناقشة تفعيل
العمل التنظيمي.
وفي االجتماع الذي حضرته عضو اللجنة العامة فاطمة
الخطري وال��دك�ت��ورة حنان حسين عضو االم��ان��ة العامة
للمؤتمر ،اكد االمين العام اهتمام المؤتمر الشعبي العام
بالمرأة وانشطتها كنهج ثابت تؤكده وثائق المؤتمر ويحث
عليه دومًا الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -مشيدًا بتضحيات
وصمود النساء المؤتمريات على مستوى كل المحافظات
وفي مختلف المراحل وبالذات في مواجهة عدوان التحالف
الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني منذ أكثر من
عامين.
ووجه الزوكا قيادات القطاعات النسوية بفروع المؤتمر
بالمحافظات والجامعات بتكثيف جهودهن وبما يجسد
مواقف المؤتمر الوطنية والسياسية ويسهم في تطوير
العمل التنظيمي تنفيذًا لخطة العمل للعام الجاري 2017م
وتنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس
المؤتمر الشعبي العام -في لقائه بقيادات القطاع النسوي
بالمؤتمر والذي حث الكوادر النسوية المؤتمرية على تفعيل
العمل التنظيمي والذهاب إلى الناس وبما يجسد توجهات
المؤتمر بالوسطية واالعتدال ونبذ المناطقية والعنصرية
والحفاظ على الثوابت الوطنية.

وأشاد األمين العام بالمواقف الوطنية للزعيم علي عبدالله صالح
الذي يصادف اليوم الذكرى الثانية الستهداف العدوان الذي تقودة
السعودية منزله بالعاصمة صنعاء وهو ما يؤكد ثبات ووطنية

مؤتمر مديرية ذمار يؤكد الحفاظ
على التالحم الوطني
األمانة العامة للعام 2017م ،وكذا مناقشة
كتب /عبدالباري عبدالرزاق
المستجدات على الساحة الوطنية وما يتعرض
ُ
عقد اجتماع تنظيمي لقيادة فرع المؤتمر له شعبنا اليمني العظيم من ع��دوان غاشم
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وقيادة وظالم وحصار اقتصادي جائر.
المراكز التنظيمية بالدائرة  194بمديرية وجدد االجتماع تأكيده المحافظة على وحدة
ذم��ار ،برئاسة األخ حسن محمد عبدالرزاق التالحم الوطني ومواصلة الصمود ومواجهة
رئيس الفرع بالمحافظة ومعه محمد احمد العدوان والدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته
العلواني نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة واستقالله ،والتصدي لكل المشاريع الصغيرة
واألستاذ حسين الصوفي رئيس أحزاب التحالف وال�م��ؤام��رات التي تستهدف بالدنا وشعبنا
الوطني بالمحافظة ،واألخوين عصام الهروجي ووحدته العظيمة.
وعبدالله السليماني عضوي قيادة المحافظة وثمن االجتماع المواقف الوطنية المشرفة
واألخ عبدالله القضاضي رئيس فرع المؤتمر لقيادة المؤتمر العليا ممثلة بالزعيم علي
بالدائرة.
عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس
استكمال
مناقشة
تمت
االجتماع
لال
وخ�
المؤتمر الشعبي العام وأعضاء وكوادر وأنصار
لخطة
وفقا
بالدائرة
التنظيمي
العمل
تفعيل
المؤتمر وحلفائه بمحافظة ذ م��ار وعموم
عمل ف��رع المحافظة وعلى ض��وء موجهات محافظات الجمهورية.

مؤتمر المغربة يدعو
إلى رفض المشاريع الصغيرة
نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية المغربة -محافظة حجة -مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا
تحت شعار «تحية شكر لزعيم الصمود والوفاء الزعيم علي عبدالله صالح» ..وأكد الشيخ يحيى
علي موسى القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة أن تدمير العدوان ما بناه المؤتمر من
منجزات عمالقة يدل على الحقد الدفين الذي يكنه لليمن وللمؤتمر وستتحطم كل مؤامراته
ومرتزقته وعمالئه على صخرة صمودكم وثباتكم وسينتهي العدوان ونعود لبناء اليمن من جديد
ارضًا وانسانًا ..ودعا إلى تفعيل دور الشباب والمرأة والنزول الميداني للمراكز التنظيمية وقطع
البطائق حسب توجيهات الزعيم..
وأكد الدكتور زيد المؤيد رئيس فرع المؤتمر بالمديرية :سنظل ندافع عن وطننا وسنقدم
القوافل تلو القوافل من المجاهدين والشهداء وندعم الجبهات بالمال والسالح والرجال حتى يتم
ردع العدوان وهزيمته ..وحيا أبطال الجيش واللجان الشعبية على البطوالت والتضحيات والصمود
في وجه العدوان ومرتزقته وعمالئه ،ودعا إلى رص الصفوف..
وقال الشيخ علي ناجي ممثل المديرية بالمجلس المحلي بالمحافظة :إن المؤتمر هو التنمية وهو
الديمقراطية ،المؤتمر كان وما زال وسيظل صمام امان الوطن.
كما القى االستاذ عبد الرحمن الفقيه ممثل الشباب بالمديريه كلمة حيا فيها صمود المؤتمريين
مهاو سحيقة ،مؤكدًا أنه لوال نكبة الربيع العربي العبري وعدواه
الشرفاء الذي لواله النزلق الوطن في ٍ
التي انتقلت إلينا لكان االسفلت والمشاريع وصلت إلى كل قرى وأرياف اليمن..
وألقى االستاذ جمال الغشيمي عضو قيادة المؤتمر بالمحافظة كلمة اشاد فيها باتفاق الشراكة
بين المؤتمر وأنصار الله ضد العدوان ،وحذر أن هناك من يسعون للفتنة بيننا وبين رفاق السالح
والدرب لكن لن يفلحوا الننا ندافع عن قضية عادلة وحق وسيادة وكرامة كل يمني شريف..
وسيخسر العدوان ومرتزقته وعمالؤه ..وسننتصر والله عوننا.

ويمنية وصمود علي عبدالله صالح في وجه العدوان
المتغطرس والهمجي حيث لم يكتف ذلك العدوان
باستهداف منزله بالعاصمة صنعاء بل استهدف
منزله ومنازل أقاربه في صنعاء وفي مسقط رأسه
بسنحان وبشكل يعبر عن مدى الحقد واالنتقام ضد
هذا الرجل الوطني الذي أبى إال أن يكون في أوساط
شعبه لمواجهة العدوان والغطرسة رافضًا كل
الغضوط واالغراءات التي قدمت له.
وخ�ل�ال االج �ت �م��اع ت�ح��دث��ت ع��دد م��ن ق�ي��ادات
القطاعات النسوية مشيدات بجهود قيادة المؤتمر
والزعيم علي عبدالله صالح واهتمامه بالمرأة داخل
وخارج المؤتمر.
واكدت القيادات النسوية ان المرأة اليمنية التي
طالها الضرر وكانت اول من يعاني جراء العدوان
والحصار والدمار والفوضى منذ 2011م وما لحق
بالوطن بعدها اصبحت على دراية بالفرق بين عهد
المرتمر الشعبي والعام وعهود من ج��اءوا بعده
بالدمار والفقر والحصار والعدوان والكوارث التي
وصلت كل بيت ،وكانت المرأة اول ضحايا ما تعرض
له الوطن.
هذا وقد ناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة
بتفعيل العمل التنظيمي للقطاعات النسوية
للمؤتمر على مستوى فروع المحافظات والجامعات
واتخذ ازاءها القرارات المناسبة.

ضمن فعاليات برنامج النساء في السياسة نظمت دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالمؤتمر
الشعبي العام بالتعاون مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة وبالشراكة مع هيئة االمم المتحدة للمرأة
ورشة عمل لقيادات الحزب لتعزيز الوعي بمنظور النوع االجتماعي.
وفي الورشة قدمت عضو اللجنة العامة بالمؤتمر االستاذة فاطمة الخطري شرحًا عن البرنامج الذي
ُبدئ في عام 2016م والهدف منه ،مشيرة الى ان المؤتمر الشعبي العام اختير من ضمن عشرين
حزبًا لتنفيذ المشروع..واشارت الى ما تحظى به المرأة من دعم من قبل المؤتمر الشعبي العام سواء
التنظيمي او على المستوى الوطني وما يتطلبه هذا البرنامج من جهود من اجل مناصرة
على المستوى
ً
المرأة ودعمها خاصة في المجال السياسي.
كما لفتت الخطري الى ان هذه الورشة تأتي متسقة مع توجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -الخاصة بتفعيل العمل التنظيمي في اوساط القطاع
النسوي للمؤتمر ،معبرة عن الشكر للحاضرين في الورشة من قيادات دوائر االمانة العامة بالمؤتمر.
من جانبه اوضح وليد عبدالحافظ ماجد -االستشاري في االمم المتحدة -ان المؤتمر اختير من ضمن
عشرين حزبًا لتنفيذ هذا المشروع بناء على الورقة التي قدمت من دائرة المرأة بالمؤتمر ،الفتًا الى ما
قدمه المؤتمر خالل الفترة الماضية من اجل تعزيز النوع االجتماعي وما يجب عليه ان يقدمه في هذا
الجانب خالل الفترة القادمة.وقد ناقشت الورشة دور المؤتمر في دعم المرأة ومشاركتها في صنع
القرار على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الوطني والصعوبات والمعوقات التي تقف دون تطور
مشاركة المرأة في مختلف الجوانب وخرجت بالعديد من التوصيات الرامية الى تعزيز جهود المؤتمر
في مجال دعم المرأة.

لقاء موسع للمؤتمر وأحزاب التحالف بذمار

عبدالرزاق :علينا العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز ثقافة الميثاق الوطني
كتب /حسين الخلقي

ُعقد لقاء تنظيمي موسع للمؤتمر الشعبي
ال�ع��ام وأح ��زاب التحالف الوطني الديمقراطي
بالدائرة  200في مديرية الحداء محافظة ذمار
وذلك ضمن خطة العمل التنظيمي للعام الحالي
ووسط حضور كبير لقيادات وأعضاء المؤتمر
في المحافظة.
وث �م��ن رئ �ي��س ال �ف��رع االس��ت��اذ ح�س��ن محمد
عبدالرزاق بمحافظة ذمار في كلمته المواقف
الوطنية ألبناء مديرية الحداء ،مشيدًا بنشاطهم
التنظيمي التي تعد من أب��رز ال��دوائ��ر السباقة
على مستوى المحافظة في العديد من المواقف
الوطنية والتنظيمية منذ العام 1990م ،والتي
آخرها موقفهم الوطني وصمودهم في وجه تحالف
العدوان السعودي.
وش��دد على االلتزام بالتوجيهات التنظيمية

وخصوصًا فيما يتعلق بتوحيد الجبهة الداخلية
وتعزيز صمود شعبنا في وجه العدوان.

وأش ��اد رئ�ي��س ف��رع المؤتمر الشعبي العام
بمحافظة ذمار بما تم طرحه من قبل القيادات

التنظيمية والهيئة التنفيذية والشخصيات
االجتماعية والشباب بالدائرة  ،200والذي عبر
عن مستوى الوعي الوطني والسياسي والتنظيمي
العالي ..ودعا الى تكاتف الطاقات وتضافر الجهود
والعمل بروح الفريق الواحد وفقًا للنظام الداخلي
للمؤتمر الشعبي ا ل�ع��ام وتنفيذ خطة العمل
التنظيمي وتعزيز ثقافة الميثاق الوطني خصوصًا
في الوسط الشبابي والطالبي.
من جانبه أشاد رئيس أحزاب التحالف الوطني
الديمقراطي بمحافظة ذمار األستاذ حسين أحمد
الصوفي بالمواقف البطولية البناء مديرية الحداء
في وجه العدوان ومرتزقته وأدوات��ه اإلرهابية
الساعية ال��ى محاولة زع��زع��ة أم��ن المحافظة
واستقرارها والسلم االجتماعي.
ودع��ا الصوفي ال��ى ض ��رورة تحصين الشباب
وتوعيتهم م��ن ال�ف�ك��ر ال �ض��ال ف�ك��ر اإلره ��اب
والتطرف الممول من قوى العدوان.

في اللقاء الموسع لمؤتمر المراوعة بالحديدة

هديش :المؤتمر ينطلق بثبات لتحقيق األهداف الوطنية والتنظيمية
نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 165
مديرية المراوعة محافظة الحديدة لقاء تنظيميًا
موسعًا لقيادات وكوادر المؤتمر بالدائرة في اطار
خطة قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة لتنشيط العمل
التنظيمي.
و ف��ي ال�ل�ق��اء ال�ق��ى عضو اللجنة ال��دائ �م��ة ،رئيس
ف��رع المؤتمر بجامعة ال�ح��دي��دة ال��دك�ت��ور عبده
يحيى هديش كلمة فرع المؤتمر بالمحافظة نقل
في مستهلها تحيات قيادة الفرع ممثلة بالحاج
عبدالجليل عبده ثابت رئيس فرع المحافظة معبرا
عن سعادته الغامرة بحضور اللقاء الذي يأخذ مذاقه
الخاص من خصوصية وتميز المديرية الثرية بالعلم
والعلماء والثقافة والفن واالب��داع االمر الذي يجعل
من هذا اللقاء التنظيمي نقطة مهمة ولوحة رائعة
لتجسيد قيم وم �ب��ادئ ال ��والء الوطني والتظيمي
للمؤتمر الشعبي العام بقيادة الرمز المؤسس الزعيم
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي
العام الذي يفخر ويثق بكفاءات وقيادات وكوادر المؤتمر كما تثق
وتفخر به ويشكلون معا جبهة وطنية صلبة ومتماسكة تتحطم
عليها كل المؤامرات ويبقى الوطن بالمؤتمر والمؤتمر بالوطن

اعظم.
و حث الدكتور هديش قيادات مؤتمر المراوعة على االنطالق
بثبات وثقة لتحقيق االه��داف الوطنية والتنظيمية للمؤتمر
وتجسيد الفكر الميثاقي ونشر مفاهيمه وقيمه في تجسيد الوالء
الوطني والوسطية واالعتدال واالصطفاف بوجه العدوان.

مؤكدا على سرعة تنفيذ توجيهات رئيس
المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح لعقد
ال�ل�ق��اءات واالس�ت�ق�ط��اب لعضوية الموتمر
ونشر مضامين الميثاق الوطني والتالحم
واالصطفاف التنظيمي ومواجهة العدوان
الغاشم.
و ف��ي ال�ل�ق��اء ال��ذي ح�ض��ره االس �ت��اذ اسامة
محمد قاسم عضو مجلس النواب وخالد احمد
العزي نائب رئيس الدائرة التنظيمية بفرع
المحافظة و ق �ي��ادات المؤتمر التنظيمية
والتنفيذية االجتماعية والثقافية واالبداعية
القيت الكلمات من رئيس فرع المؤتمر بالدائرة
علي حمزة وكلمة الهيئة التنفيذية للمؤتمر
بالمديرية ألقاها قاسم ربيع شيذلي امين عام
المجلس المحلي وكلمة العلماء للشيخ موسى
معافا تطرقوا خاللها الى اهمية تفعيل النشاط
التنظيمي وعقد اللقاءات في المراكز والتوعية بفكر المؤتمر
الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري للمؤتمر وتفعيل نشاط
االستقطاب ..وجدد المشاركون العهد والوفاء للزعيم القائد.

