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لقاء تنظيمي موسع لمؤتمر الزيدية

مؤتمر الحديدة يناقش المهام التنظيمية 

عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
الزيدية - محافظة الحديدة -االثنين الماضي 
لقاء تنظيميًا لقيادة وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام التنظيمية والتنفيذية واالجتماعية 

والعلمية والثقافية.
وفي اللقاء الذي حضره عضو اللجنة الدائمة، 
رئ��ي��س ف���رع ال��م��ؤت��م��ر بجامعة ال��ح��دي��دة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��ده ه��دي��ش اس��ت��ع��رض عضو 
اللجنة الدائمة قاسم مهدي حيدر مسيرة 
المؤتمر الشعبي العام والوحدة والتحديات 
ة االداء الوطني  التي واجهتها اليمن وكفاء
والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بقيادة 

رئيسه ومؤسسه الزعيم الصالح.
وق���د ال��ق��ي��ت بالمناسبة ك��ل��م��ات مؤتمر 
ال��م��دي��ري��ة ال��ق��اه��ا ع��ض��و ق��ي��ادة المؤتمر 
بالمديرية عبدالله احمد دهل وكلمة العلماء 

القاها العالمة اسامة محمد الخطيب والشباب 
القاها محد سعيد علي تحدثت جميعها عن 
عظمة ال��وح��دة وثبات وصمود مؤتمريي 
وم��ؤت��م��ري��ات ال��م��دي��ري��ة ب��وج��ه ال��ع��دوان، 
والتمسك بحق الشعب اليمني في الدفاع عن 
نفسه والذود عن حريته وكرامته و سيادته 

واستقالل قراره الوطني.
كما القيت بالمناسبة القصائد الحماسية من 
كبار الشعراء سليمان معوضة ومحمد طاهر 
االهدل ويحيى حسن درويش الذين الهبوا 
حماس الجماهير تغنيًا بالوحدة وصمودًا 
بوجه ال��ع��دوان وك��ل التحديات التي يقف 

المؤتمر والشعب اليمني صفًا لمواجهتها.
كما ق��دم المنشد الكبير محمد ابوالغيث 
وبراعم وزه��رات المؤتمر بالمديرية فقرات 
انشادية ولوحات فنية وحدوية ووطنية رائعة.

عقدت -الخميس- قيادة المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة الحديدة اجتماعًا تنظيميًا 
ك��رس لمناقشة جملة من الهموم والمهام 
المتصلة بالشأن التنظيمي للمؤتمر بفروعه 

بالمحافظة والدوائر والمديريات..
وفي االجتماع المنعقد برئاسة رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة، اللواء حسن 
احمد الهيج ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
الحاج عبدالجليل عبده ثابت وحضور محمد 
الرويشان مدير مكتب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام وف��ؤاد الكميم رئيس ال��دائ��رة المالية 
ب��األم��ان��ة العامة للمؤتمر وال��دك��ت��ور عبده 
هديش رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة 
وعبدالرحمن خرجين نائب رئيس المؤتمر 
بالمحافظة واعضاء قيادة المؤتمر بالمحافظة 
ورؤساء فروع المؤتمر بدوائر مدينة الحديدة، 
وقف االجتماع على ما تم انجازه خالل الشهرين 
الماضيين من االنشطة والفعاليات والندوات 
الثقافية ال��ت��وع��وي��ة الميثاقية وال����دورات 
التدريبية التنظيمية وم��ا ت��م ان��ج��ازه من 
طلبات االنتساب للمؤتمر الذي يشهد اقبااًل 
الفتًا لطلبات االنتساب اليه االمر الذي شدد 
االجتماع على استيعابه وضرورة االرتقاء الى 
مستوى المسؤولية سواء في توسيع االهتمام 
بعملية االستقطاب او استقبال الطلبات او 

استيعاب طاقات وق��درات االعضاء وتلبية 
تطلعاتهم التي الجلها تدافعوا الى المؤتمر 

الشعبي العام.
 قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
الحديدة عقدت -األربعاء- اجتماعًا تنظيميًا 
ك��رس لمناقشة جملة من القضايا والهموم 
والمهام المتصلة بالشأن التنظيمي للمؤتمر 

بفروعه بالمحافظة والدوائر والمديريات.
واستعرض ما تم انجازه خال ل الشهرين 
الماضيين من االنشطة والفعاليات والندوات 
الثقافية التوعوية ونشر ثقافة الميثاق الوطني 
والدورات التدريبية التنظيمية وكذا مناقشة 
ما تم انجازه من طلبات االنتساب للمؤتمر 

والذي يشهد اقبااًل كبيرًا.
وشدد االجتماع على استيعاب المنتسبين 
الجدد وضرورة االرتقاء الى مستوى المسؤولية 
سواء في تفعيل النشاط التنظيمي أو االهتمام 
بعملية االس��ت��ق��ط��اب واس��ت��ق��ب��ال طلبات 
االنتساب للمؤتمر والرقي بثقافة المنتسبين 

الجدد.
واقر البرنامج التنفيذي لالمسيات واالنشطة 
والفعاليات الرمضانية التي سينفذها المؤتمر 
خ���الل ال��ش��ه��ر ال��ك��ري��م للقطاعين ال��رج��ال��ي 
والنسائي بفروع المؤتمر بالمحافظة والدوائر 

والمديريات.

استكمل فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
ات التنظيمية  إب -ال��خ��م��ي��س- ع��ق��د ال��ل��ق��اء
الموسعة لقيادات وأعضاء الحزب في جميع 
دوائ��ر المحافظة البالغة 36 والموزعة على 
جميع مديريات المحافظة في الوقت الذي 
بدأ الفرع باإلعداد والتحضير لعقد األمسيات 

الرمضانية خالل الشهر الكريم.
وت����رأس ال��ش��ي��خ عقيل ف��اض��ل رئ��ي��س ف��رع 
المؤتمر الشعبي العام في إب بقاعة 22 مايو في 
كلية التربية بمديرية النادرة -الخميس- اللقاء 
التنظيمي الموسع لقيادات وأعضاء وقواعد حزب 
المؤتمر الشعبي العام في دوائر مديريتي النادرة 

والسدة الثالث وهي )116-115-114(.
وتزامن ذلك بعقد اللقاء التنظيمي الموسع 
لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام الخميس 
في دوائر أربع مديريات لمدينة إب )العدين، 
م��ذي��خ��رة، ال��ح��زم، ال��ف��رع( ح��ي��ث ت��ض��م تلك 
المديريات 6 دوائ��ر انتخابية هي )96-95-

.)100-99-98-97
واألربعاء كان الشيخ عقيل فاضل قد ترأس 
اللقاء التنظيمي الموسع لقيادات الحزب في 
دوائ���ر م��دي��ري��ات ال��م��خ��ادر وحبيش والقفر 
وع��دده��ا 6 دوائ��ر هي )94-93-92-91-
108-109( وال���ذي حضره ع��دد كبير من 

قيادات وكوادر وقواعد الحزب.
ات  وف������ي ن���ف���س ال�����ي�����وم ع����ق����دت ل����ق����اء
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م���وس���ع���ة ف����ي خ���م���س دوائ�����ر 
ب��م��دي��ري��ت��ي ذي ال��س��ف��ال وال��س��ي��ان��ي ج��ن��وب 
مدينة إب وت��ض��م تلك ال��م��دي��ري��ات ال��دوائ��ر 

التالية)105-104-103-102-101(.
وعقد ف��رع المؤتمر الشعبي العام الثالثاء 
الماضي لقاء موسع لقيادات وأعضاء وك��وادر 
ال��ح��زب ف��ي ال��دوائ��ر األرب���ع بمديريتي بعدان 
والشعر هي )88-89-90- 107( كما عقد 
بشكل منفصل بالصالة الكبرى التابعة للفرع 
لقاء موسعًا مع قيادات ست دوائر من مديريات 

جبلة والسبرة وريف إب )86-85-84-83-
.)106-87

وك���ان رئ��ي��س ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة إب عقيل حزام فاضل ترأس االثنين 
الماضي لقاء موسعًا في مدينة يريم شمال إب 
مع عدد من قيادات عدد من الدوائر حيث ضم 
اللقاء قيادات وأعضاء دوائر مديريتي الرضمة 
وي��ري��م الخمس وه��ي )112-111-110-

.)114-113
تجدر اإلشارة إلى أن فرع المؤتمر في محافظة 
ات التنظيمية  إب ك��ان ق��د ب��دأ بعقد ال��ل��ق��اء
الموسعة يوم األحد وضم الدائرتين )82-81( 
بمديرتي الظهار والمشنة وسط مدينة إب ومن 
ات التنظيمية الموسعة حتى تم  ثم توالت اللقاء
االنتهاء منها اليوم الخميس وذلك بعد مضي 

خمسة أيام على التوالي.
وفي سياق متصل بدأ فرع المؤتمر الشعبي 
ات  ال��ع��ام بالمحافظة التحضير لعقد ال��ل��ق��اء

واألمسيات الرمضانية التي ستجري خالل أيام 
شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الشيخ 
ات واألمسيات الرمضانية  عقيل فاضل أن اللقاء
ستنطلق في بداية األسبوع الثاني من شهر 
رمضان، مشيرا إلى أن األمسيات سوف تكون في 

مقر الفرع بمدينة إب.
وب��ي��ن ف��اض��ل أن األم��س��ي��ات ستكون نوعية 
وستشمل القيادات التربوية واإلدارية وقيادات 
الفروع في ال��دوائ��ر والمديريات، الفتا إل��ى أن 
ات التنظيمية  األمسيات ستكون على غرار اللقاء

الموسعة.
وأوضح رئيس الفرع انه سيتم توزيع قيادات 
ف���روع ال��دوائ��ر وال��ق��ي��ادات اإلداري����ة وأع��ض��اء 
المجالس المحلية في المديريات لعمل أمسيات 
رمضانية على مستوى ك��ل م��رك��ز تنظيمي 
بهدف استهداف جميع أعضاء وكوادر المؤتمر 

وأنصاره.

ذمار -عبدالباري عبدالرزاق

برعاية فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار وفرع الجامعة 
، عقد -صباح الخميس- اللقاء الموسع لناشطي مواقع التواصل 
االجتماعي ، برئاسة األستاذ حسن محمد عبدالرزاق رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة ومعه محمد العلواني نائب رئيس الفرع، 
وحسين احمد الصوفي رئيس احزاب التحالف الوطني بالمحافظة 
والدكتور محمود المغلس نائب رئيس الجامعة عضو اللجنة الدائمة 

، وعدد من اإلعالميين والشباب .
وفي اللقاء القى االستاذ حسن عبدالرزاق كلمة نقل في مستهلها 
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر للمشاركين في اللقاء ، مؤكدًا على األهمية البالغة التي 
يمثلها اإلعالم في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الصعبة التي 
يمر بها وطننا من عدوان غاشم وحصار جائر ، وان هذا اللقاء يأتي 

تنفيذًا لخطة عمل فرع المؤتمر بالمحافظة وموجهات االمانة 
العامة للعام 2017م.

وأشاد بالدور الوطني البارز العضاء المؤتمر في مختلف الجبهات 
واألماكن بمن فيهم نشطاء مواقع التواصل االجتماعي وثباتهم 
وصمودهم في وجة العدوان والتصدي لكل الشائعات واالكاذيب 
والتسريبات المضللة التي تروجها أب��واق العدوان وتهدف من 
خاللها الى تمزيق الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي الواحد 

والمتماسك . 
مؤكدًا دعم ورعاية فرع المؤتمر للجهود واالفكار التي يتبناها 
ناشطو المؤتمر وترجمتها على الواقع وبما يسهم في تجسيد 

المصلحة الوطنية والتنظيمية .
من جانبه عبر حسين الصوفي رئيس اح��زاب التحالف الوطني 
بالمحافظة عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي ضم كوكبة من شباب 
واعضاء وكودار المؤتمر واالعالميين .. مشيرًا الى التقدم المذهل 

والفضاء الواسع الذي وصلت اليه شبكات التواصل االجتماعي في 
التقارب واالنتقال السريع لالخبار والمعلومات وكيفية االستفادة 
منها في نشر وتعزيز ثم التسامح والتعايش بين ابناء الوطن 
والتوعية بمضامين الميثاق الوطني والتصدي لالفكار والدعوات 
الهدامة التي يمولها ويرعاها تحالف العدوان عبر وسائلة المختلفة .

من جانبه أشاد الدكتور محمود المغلس نائب رئيس جامعة ذمار 
بجهود جنود المؤتمر المجهولين على مواقع التواصل االجتماعي 
والذين يشكلون جبهة قوية في مواجهة ال��ع��دوان والتصدي 
لالخبار المفبركة ، مؤكدًا اهمية توحيد الخطاب االعالمي في 

اطار تنظيمي واحد ،بعيدًا عن العمل العشوائي وغير المنظم .
هذا وتخلل اللقاء نقاشات مستفيضة تمخض عنها اختيار ممثل 
عن كل مديرية من قبل المشاركين للعمل مع اللجنة التحضيرية 
في اعداد خطة عمل وايجاد قاعدة بيانات تضم نشطاء المؤتمر 

في مختلف شبكات التواصل االجتماعي.

مؤتمر ذمار يعقد لقاًء موسعًا مع ناشطي مواقع التواصل االجتماعي

ر لعقد األمسيات الرمضانية
ّ

مؤتمر إب يستكمل اللقاءات الموسعة ويحض

فرسان المؤتمر يواصلون االصطفـــــــــــاف واالنتصار لقضايا الوطن والمواطن
يدشن المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة والمحافظات مرحلة جديدة من األنشطة والفعاليات التنظيمية بعقد األمسيات الرمضانية.

وكانت فروع المؤتمر قد اســتكملت مؤخرًا على مســتوى المديريات اللقاءات الموســعة في اطار تنفيذ الخطة التنظيمية للعام 2017م، فيما 
شهدت عدة محافظات مهرجانات جماهيرية مؤتمرية حاشدة إحياء للذكرى الـ27 إلعادة تحقيق الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية.

وتأتي األنشطة التي ينظمها المؤتمر الشعبي العام وسط اقبال كبير على طلب االنتساب لعضويته، إيمانًا منهم بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل حزب 
الوطن والقادر على تلبية آمال وتطلعات الجماهير واالنتصار إلرادتهم والحفاظ على أمن ووحدة واستقالل وسيادة البالد.
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