المؤتمر العام الثاني
الذي عقد
بيروت 1974
مناقشة واقرار العضوية:
تم اجتماع اللجنة التحضيرية في مقر دائرة التنظيم الشعبي بحضوور رئويا الودائرة
واالخوات  :سميره ايو غزاله ،نبيلة النمر ،سلوى أبو خضرا ،مي صايغ ،أمل علو،
نجالء سعد الودي ،،جياواا الحلوو ،نجوالء بشوور ،حنواا غوهوه ،وداد قموري ،ناايوة
محمد ،عصام عبد الاادي ،جميله صيدم ،سعاد الكيالني ،فتحية سعد الدي.،
مناقشة عضواا المؤتمر:
األمانة العامة:
 -1سميرة أبو غزاله
 -2عصام عبد الاادي
 -3مي صايغ
 -4حناا غوهة
 -5حناا طوقاا
 -6سعاد حسي،
 -7ساام مناع
 -8الحاجه تودد عبد الاادي
 -9ليلى يغمور
نبيلة قدومي
-10
نجالء سعد الدي.،
-11
وفد األردا:
 -1مارس ساحوري
 -2احساا برناوي
 -3سلوى البنا
 -4خديجة حباهنه
 -5نوال عبد هللا الفتاح
 -6عبله طه
 -7ليلى خالد
 -8حني ،عوده
 -9فاطمة القبج
رئيفة هبالق
-10

أبو ماهر :هل هناك أي اعتراض على أعضاء األردا؟
لم يك ،هناك أي اعتراض على عضوية فرع األردا.
فرع لبناا:
 -1رقية الحوري
 -2ريما برتقش
 -3وداد قمري
 -4نجالء نصير
 -5نسب الفاروقي
 -6سميرة صالح
 -7رهيدة طه
 -8جيااا الحلو
 -9مياده بامية
هاله صايغ
-10
رغداء هناعه
-11
خوله االمي،
-12
ابتسام مخيلي
-13
دالل عالييني
-14
سعاد عاهور
-15
ساير البقاعي
-16
فريال يونا
-17
زهره يوسف
-18
فرع مصر:
 -1سلوى كيالي
 -2ميسوا هعث
 -3عبله دجاني
فرع الكويت:
 -1عفت أبو زينه
 -2ميسر هاهي،
 -3ساام سكر
 -4ناهده قباني

 -5سلوى أبو خضرا
 -6نعمت دواله (يستبدل باسم ميسر زيادي ،يعطى فرع الكويت حق تسميتاا)
فرع سوريا:
 -1سعاد الكيالني
 -2جميلة صيدم
 -3فتحية سعد الدي،
 -4نااية محمد
 -5انتصار الوزير
 -6زينب يونا
 -7سعام عيطور
 -8ساام رحال
 -9مريم االطرش
كليمانص خوري
-10
ريما كتانه
-11
عفاف دسوقي
-12
أمل علو
-13
ناى الغزي
-14
سميرة جبريل.
-15
فرع العراق:
 -1مريم محمود الحس،
 -2هاله عبد القادر
 -3نعيمة بشناق
 -4فاطمة ابراهيم
 -5سميرة زهدي
 -6سميرة الصالح
 -7زينه هاهم
تقر األخت زينات عبد المجيد عضوا للمؤتمر.
تعطى األرض المحتله تمثيال معنويا بأعلى نسبة ألي فرع وال تزيد ع.)25 (،

المراقبـــــــــــــــــــــــــات
األردا:
 -1اسماء االفغاني
 -2سالفة البرغوتي
 -3هدى صالح
 -4وداد عاروري
 -5لينا بدر
 -6اخالص صويص
 -7لمعه بسيسو
 -8سميرة علوش
األرض المحتله:
 -1مريم أبو دقة
 -2أمينة دحبور
 -3روز هوملي
 -4نوال سعده
 -5ناهده هنار
 -6نايل عويضه
 -7خوله عبد الاادي
تثبت وداد االسود زوجة الشايد جيفارا غزة فتعتبر عضوا عوامال فوي الموؤتمر عو،
األرض المحتله.
سوريا:
 -1منى عبد الرحم،
 -2انتصار مرعي
 -3سعاد صعبيه
 -4امنه غزاوي
 -5سعدية عميرة
 -6سايله منصور
مصر:
 -1خزيمه الصباغ
 -2هيام أبو سته
 -3مدركة عصفور

لبناا:
 -1هايره خريبي
 -2سامية بامية
 -3ماري روز بولا
 -4فريااا عبد الرحم،
 -5لطيفة لطفي
العراق:
 -1وداد سعيد
 -2خديجة بدوي
 -3يسرى أبو الانا
الكويت:
 -1هند الحسيني
 -2عبيده الكاظمي
 -3نعمت دوله
اضافة عضواا مراقبات تعامل معاملة الوفود المدعوة:
الصاعقة -1 :اديبة اليافي
 -2منور قبالوي
الجباة الديمقراطية -1 :منيرة حداد
سوريا:
 -1وفيقة الشاعر
 -2دؤابه قطيشاا
 -3سلمى لحام
 التنظيماتاالتحادات الطلبة العمال -المعلمي،

 الحقوقيي، الماندسي، الكتاب الاالل األحمر -مركز االبحاث

 مركز التخطيطمؤسسة الدراسات
 جيش التحرير -رعاية الشباب

كفاءات:
 تمام هموطعبذ الفاهوم وجداا صيامسلوى الحوت رنده الخالدي بياا نوياض -ناديه صالح.

 مي همعة ماى دروزه هدى حموده حسناء رضا ثريا هريف -جمانه حسيني

 هاله سالم رها الخالدي ثريا انطونيوس اني كنفاني اليسار هوملي -ماى العدواا

اقرت كافة االسماء المدرجة في هذا السجل .توقيع عضواا اللجنة التحضيرية:
-

عصام عبد الاادي
جميلة صيدم
فتحية سعد الدي،
نااية محمد
نجالء سعد الدي،
سميرة أبو غزاله
وداد قمري
حناا غوهي
أمل عللوة
سلوى أبو خضرا
سعادة كيالني
نبيلة قدومي
توقيع رئيا دائرة التنظيم الشعبي
احمد اليماني

