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في األمسيــــــــــــــــــــــات الرمضانية

المؤتمريون يوصلون رســـــالتهم للداخــل والخــــارج
المطالبة بوضع حد لالجتثاث الوظيفي الذي يتعرض 
له المؤتمريون ومعالجة االختالالت األمنية

االحتفال بالذكرى الثالثين لقيام المؤتمر والتأكيد 
على االنتصار لألهداف التي قام من أجلها

أشاد مؤتمر جامعة تعز بالدور التاريخي   
الذي يسطره الزعيم علي عبداهلل صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام ودعمه الالمحدود 
لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 

وجهوده المخلصة في ايقاف نزيف الدم 
اليمني وتحقيق الوفاق السياسي بين 

أطراف األزمة السياسية في بالدنا..
وقال مؤتمر جامعة تعز في برقية 
إلى الزعيم: إن حكمتكم ووطنيتكم قد 
فوتت الفرصة على مشعلي الحرائق 
ورؤس الفتنة وتجار الحروب الذين 
فشلوا فشاًل ذريعًا في الوصول إلى 
الحكم عبر صناديق االقتراع فلجأوا 
إلى االنقالب بعيدًا عن إرادة الشعب.

وأضافوا مخاطبين فخامته: إننا على 
يقين تام وإيمان ال يتزعزع، ومعنا جميع أبناء اليمن الشرفاء، 
إن الوفاق السياسي والسلم االجتماعي كان وما يزال هو 
مشروعكم الوطني االستراتيجي الذي من اجله عملتم ليل 

نهار على تجسيده واقعا معاشا على امتداد اليمن 
الطبيعية منذ أن اختاركم اهلل وجماهير الشعب 
لقيادة سفينة الوطن في 17 يوليو 1978م 
وقد كانت تجربتكم االستثنائية والمتميزة 
المفكرين  اهتمام  مثار  الحكم  في 
ليمن  ا في  لحقيقيين  ا لمثقفين  ا و
والمحيطين العربي والدولي، وجعلت 
تلك التجربة أح��رار العالم يقفون 
احتراما وإجالال للحكمة اليمنية التي 
جسدتموها أثناء حكمكم لليمن 
الحبيب.. وأكد مؤتمر الجامعة بأن 
اليمنيين عرفوا عن قرب الرئيس 
واإلنسان علي عبداهلل صالح عدوًا 
للحرب وصديقًا للسالم وربانًا 
ماهرًا ورائ��دًا تنمويًا زرع الخير 
في كل شبر من ربوع اليمن الحبيب، وتحققت على يديه 
منجزات لم يسبقه احد إليها من الحكام في تأريخ اليمن 
قديمه وحديثه.. وعمل جاهدًا على تأسيس ديمقراطية 

حقيقية بشهادة المنظمات الدولية الناشطة في مجال 
الحقوق والحريات.. وسيظل الزعيم علي عبداهلل صالح 
رقمًا كبيرًا في تأريخ اليمن، وعنوانًا بارزًا يستوقف عنده- 
كثيرًا- كتّاب التأريخ وباحثوه، فهو الزعيم الملهم، والقائد 

المحنك، والسياسي المجرب.
وأشاروا إلى أن جامعة تعز ما كانت لترى النور لوال جهود 
الزعيم علي عبداهلل صالح الصادقة وإرادته القوية وغايته 
األكيدة في محاربة الجهل والتخلف ونشر العلم والمعرفة 
لاللتحاق بالركب الحضاري المتسارع في عالم االنفجار 
المعلوماتي.. فقد تأسست جامعة تعز في عهده الميمون 
وفي ظل رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لمنشآتها 
ومنتسبيها.. وهي اليوم، منارة علمية رائ��دة تساهم 
بفاعلية في مسيرة الرقي والتحضر وبناء المجتمع المدني.. 
وال ينكر هذه الحقيقة سوى إنسان استوطن الحقد قلبه 
وأعمت الكراهية بصره وبصيرته.. وهناك العديد من 
المشاريع التنموية على امتداد ربوع اليمن الحبيب التي 
تخلد اسم ورسم الزعيم صالح في ذاكرة األجيال اليمنية 

المتعاقبة.

فرع المؤتمر بنجره يطالب حكومة الوفاق توفير األمن
في اط��ار االمسيات الرمضانية التي يقيمها  

المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة  حضر 
االخ الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة حجة عضو اللجنة الدائمة واالخ االستاذ 
امين القدمي امين عام المجلس المحلي بالمحافظة واالخ 
الشيخ وليد شويط وكيل المحافظة حضروا االمسية 
الرمضانية التي نضمها فرع المؤتمر بمديرية نجره أكد 
فيها الشيخ محمد الشمري رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
وف��اء ابناء المديرية مع المؤتمر الشعبي العام ومع 
قيادته ومع الشرعية والنظام والقانون والدستور ونوه 
الي ان المؤتمريين يحمدوا اهلل تعالي النهم لم يقطعوا 
طريق ولم يخربوا الكهرباء ولم يفجروا انبوب النفط 
حتي يحكموا بل تنازلوا بالحكم حتي يتم الحفاظ علي 
المنجزات التي حققها المؤتمر ومن ثم القي االخ االمين 
العام للمجلس المحلي للمديرية محمد احمد النهمي كلمة 
شرح فيها اهم متطلبات المديرية  والتي تركزت حول 

الطرق والكهرباء ومن ثم القي االستاذ امين القدمي امين 
عام المجلس المحلي كلمة توجيهية اكدفيها ان المؤتمر 
كان وسيظل حزب الشعب اليمني النه نابع منهم واكد 
انه بصمود قواعد المؤتمر وكوادره استطعنا ان نثبت 
لالعداء قبل االصدقاء اننا فعال حزب أغلبية بدون منازع.  
ومن ثم القي الشيخ فهد دهشوش رئيس المؤتمر 
بالمحافظة كلمة أكد فيها ان ثبات وصمود قواعد 
المؤتمر كان الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها مؤامرات 
المشترك واالصالح ومكائدهم وبفضل جهودكم اثباتكم 
استطاع المؤتمر ان يثبت انه اكبر منهم وسيظل كذلك 
وسيستمر مادمنا نسعي جميعا بصدق واخالص من اجل 

مصلحة الوطن والمواطن.
واعلن المشاركون في األمسية رفضهم لكل اشكال 
التقطعات  ويرفض استخدامها بتاتا في حل الخالفات..    
وطالبوا حكومة الوفاق للقيام بواجباتها في توفير 

احتياجات المواطن  والوفاء بالتزاماتهافي توفير االمن.

المشاركون في أمسية جحاف واألزارق بالضالع يؤكدون 
على دور المؤتمر في حل القضية الجنوبية

الضالع- محمد الشعيبي

ُأقيمت في محافظة الضالع   
م��س��اء األرب���ع���اء أمسية 
رمضانية لقيادات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام بمديريتي 
جحاف واألزارق حضرها االستاذ أحمد 
عبادي المعكر رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة ورؤساء فروع المديريتين 
ومديرو عموم المديريتين.. وقد 
ناقش المشاركون القضايا التنظيمية 
واألنشطة االجتماعية والمشاركة في 

مؤتمر الحوار الوطني..

وأكد المشاركون على أهمية وضع 
القضية الجنوبية وحلها في مقدمة 
مهام وب��رام��ج وأول��وي��ات المؤتمر 
الشعبي العام.. ودع��ا المشاركون 
في األمسية الحكومة إل��ى توفير 
األمن واالستقرار للمواطنين وتأمين 
متطلباتهم وفي المقدمة الكهرباء 

والنظافة ومياه الشرب..
ودانوا األعمال اإلرهابية التي كان 
اخرها العمل اإلرهابي الجبان الذي 
حصد أرواح عشرات األبرياء في جعار 
أبين، كما استنكروا قيام بعض وزراء 
المشترك بإقصاء كوادر المؤتمر من 

الوظيفة العامة والمهام المكلفين 
بها.

وطالب المشاركون في األمسية 
لعمل  ا تحريك  بسرعة  لحكومة  ا
في مشاريع الخدمات والتنمية التي 
توقفت منذ بدء األزمة السياسية.. 
ودعوا وزير المالية ورئيس مصلحة 
ال��ض��رائ��ب وم��ح��اف��ظ ع���دن وق��ف 
اإلجراءات الضريبية التعسفية المبالغ 
فيها وغير القانونية التي تضرر منها 
باعة وموردو القات من أبناء الضالع 
والتي يتم اخذها منهم في مداخل 

محافظة عدن.

أكد أعضاء وأنصار المؤتمر في مديرية  
الشرية آل غنيم بمحافظة البيضاء دعمهم 
ومساندتهم لجهود القيادة السياسية والقرارات 
الهادفة لخدمة الوطن.. واعلنوا مباركتهم لمواقف 
المؤتمر الشعبي العام والخطوات التي اتخذها في 

سبيل اخراج اليمن من أزمة الراهنة.
ابناء  التي احياها  وف��ي األمسية الرمضانية 
مديرية الشرية آل غنيم الليلة وحضرها األخ علي 
عبدالقادر المنصوري رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
واعضاء قيادة الفرع وعدد من اعضاء اللجنة الدائمة 
والمجلس المحلي بالمديرية وقيادات المراكز 
التنظيمية والشخصيات االجتماعية والتربوية 
والشبابية ناقش المشاركون أهمية تفعيل اداء 
ودور المؤتمر خ��الل المرحلة الراهنة وض��رورة 
مواصلة الجهود التنظيمية النتظام عقد االجتماعات 

التنظيمية وفاعلية النشاط الميداني والمشاركة في 
الفعاليات المختلفة.

وش��دد األخ علي عبدالقادر المنصوري رئيس 
الفرع في كلمته على ضرورة تكاتف جهود القيادات 
التنظيمية مع اعضاء وأنصار المؤتمر حتى تكون 
قادرة على مواجهة التحديات التي تستهدف النيل 

من المكانة التاريخية والوطنية للمؤتمر.
مطالبًا ب��ض��رورة العمل على تلمس أوض��اع 
آلية االت��ص��ال والتواصل  المواطنين وتفعيل 
مع مختلف شرائح المجتمع ومعالجة قضاياهم 

ومشاكلهم قدر المستطاع.
كما ألقيت في األمسية العديد من الكلمات تركزت 
حول تطوير العمل التنظيمي وآلياته بما يواكب 
المرحلة وحول المستجدات على مستوى الساحة 

الوطنية.

مؤتمريو مديرية الشرية يشددون على 
تفعيل دور المؤتمر جماهيريًا

مؤتمر جامعة تعز: الزعيم سيظل رقمًا كبيرًا في تاريخ اليمن

تتواصل اللقاءات الرمضانية للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني على مستوى   
المحافظات والدوائر والمديريات والتكوينات التنظيمية حيث اظهرت 
األمسيات الرمضانية االلتفاف الشعبي العظيم حول المؤتمر الشعبي العام وقيادته، 
وأكدت عزم المؤتمريين وأنصارهم مواصلة المسيرة النضالية والتضحية بالغالي 

والنفيس دفاعًا عن مصالح الشعب اليمني والثوابت الوطنية والدينية.
وكان لمشاركة أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية ورؤساء 
الفروع والمشائخ والشخصيات االجتماعية وكبار المسؤولين وفي المقدمة المحافظين 
ووكالء المحافظات وقيادة »المحليات« حضور مشهود أكد على أن المؤتمر الشعبي 

سيظل رقمًا صعبًا وال يمكن تجاوزه أو النيل منه مهما حاول المتآمرون..
وحققت األمسيات الرمضانية األهداف التي سعت قيادة المؤتمر إلى تحقيقها من 
وراء هذه الفعاليات واألنشطة الرمضانية، ولعل أبرزها كانت الرد على تخرصات 
المتخرصين وبقايا أوكار االنقالبيين الذين قادوا مؤامرة فاشلة استهدفت الوطن 

والمؤتمر والتجربة الديمقراطية والتعددية..
كما أكدت األمسيات بذلك الحضور الكبير على الوحدة التنظيمية القوية التي يتمتع 
بها المؤتمر الشعبي العام واستحالة النيل من وحدتهم الداخلية، ولقد أوصل المؤتمر 

رسالته للداخل والخارج بأنه أقوى من قبل، ومن المستحيل تجاوزه أو النيل من وحدته 
الداخلية أو ايجاد شق بين قيادته وقواعده.. وقد أكدت على ذلك بصورة واضحة 

األمسيات الرمضانية..
هذا وقد خرجت األمسيات الرمضانية بالعديد من القرارات والتوصيات التنظيمية 
والوطنية، كما أكد المؤتمريون دعمهم ومساندتهم الكاملة لفخامة األخ المشير/ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية- النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام 

في جميع خطواته وقراراته الوطنية الشجاعة في مواجهة التحديات الصعبة..
داعين األحزاب ومختلف القوى الوطنية والشعبية إلى ضرورة التعاون مع األخ رئيس 

الجمهورية إلنجاز المهام الوطنية الكبيرة..
وشددوا على أهمية الحوار الوطني الشامل كونه الوسيلة الوحيدة التي ستضمن 
يمنًا موحدًا ومستقرًا ال ينفرد فيه أحد يضع قراره أو يحدد مصيره.. كما أكدت القيادات 
التنظيمية وبمختلف تكويناتها واطرها وأحزاب التحالف الوطني على دعمها الكامل 
إلنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستعدادها للمشاركة الفاعلة 

في الحوار الوطني الشامل.
وأشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية في خدمة الوطن وفي مقدمتها مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه.
وأكد المشاركون في األمسيات على ضرورة ان تتحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها 

وان تقوم بتنفيذ برنامجها وتوفير الخدمات الضرورية التي يعاني منها شعبنا..
وطالبوا الحكومة باالهتمام في تحسين الوضع االقتصادي الذي سينعكس على 

الوضع االجتماعي وما يترتب عليه من انحرافات واخالالت أمنية..
وطالبوا حكومة الوفاق بضرورة اعداد سياسة إعالمية هادفة إلى تحقيق الوئام 
وخلق روح التنافس القائم على مبدأ الحريات والديمقراطية الشفافة التي تجنب 
الوطن ويالت الخالفات والصراعات المذهبية والطائفية والقبلية واالهتمام بالثقافة 

الوطنية ولما يعكس صورة مشرِّفة لإلعالم اليمني في هذه المرحلة.
كما طالب المؤتمريون حكومة الوفاق الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها أمام الشعب 

وتحسين أوضاعه المعيشية وإنهاء األزمة التي تكاد تعصف باليمن.
داعين جميع األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ان تقوم 
بدورها وواجبها الوطني لتوحيد الصف والكلمة وتجسيد مبدأ التعايش السلمي 
والتنافس الشريف الهادف إلى خدمة الوطن والمواطن ونبذ ثقافة الحقد والكراهية 

والمناطقية والعصبية والساللية.

في أمسية رمضانية للمنظمات الجماهيرية

صالح يحث مؤتمريي إب لمواجهة قوى الظالم واإلرهاب
شدد االخ عبدالواحد صالح-   

رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام- بمحافظة إب على ض��رورة 
االص��ط��ف��اف الوطني ح��ول فخامة 
األخ عبدربه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية من أجل تنفيذ المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة.
 وبارك صالح في االمسية الرمضانية 
لمنظمات  المجتمع المدني واالتحادات 
والجمعيات وال��ن��ق��اب��ات واألن��دي��ة 
الرياضية بالمحافظة.. بارك قرارات 
التي غلب فيها  الجمهورية  رئيس 
مصلحة الوطن وإخراجه من األزمة 

التي يمر بها.
وأكد رئيس فرع المؤتمر بإب إدانة 
مؤتمريي المحافظة لكل الجرائم 
واالعمال االرهابية، التي تستهدف 

القيادات الوطنية وأرواح األبرياء .. 
مشيرًا الى أن المؤتمر سيقف كما عهده 
الوطن ضد كل قوى الظالم واإلرهاب 

والمؤامرات.
داعيًا الجميع الى الوقوف صفًا واحدًا 
الى جانب القوات المسلحة واألمن 
الستئصال شأفة االره��اب وردع كل 

من يقف وراء االرهابيين. 
وحث المنظمات الجماهيرية على 
القيام بدورها والعمل بروح الفريق 
الواحد وال��وق��وف ال��ى جانب قضايا 
المواطنين وتلمس همومهم والدفاع 
عن الحقوق والحريات ونشر ثقافة 

المحبة واإلخاء والسالم.
اللقاء الشيخ عقيل حزام   حضر 
الدائمة نائب  اللجنة  فاضل عضو 

رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة.

مؤتمريو حجة يطالبون 
بوقف قطع الكهرباء

أك��د مؤتمريو مديريات عبس   
وكعيدنة وقفل شمر واسلم وخيران 
المحرق بمحافظة حجة على تماسكهم 
وثباتهم في وجه القوى الظالمية التي 
تسعى الجتثاث المؤتمر من خالل عملية 
اإلقصاء والتهميش لكثير من قياداته في 

الوظيفة العامة..
منوهين إل��ى أن األزم��ة زادت��ه��م قوة 

وعزيمة وارتباطًا بتنظيمهم الرائد.
وتعهدوا بمواصلة مسيرة العطاء التي 
قادها واليزال المؤتمر الشعبي العام في 
ظل قيادته الحكيمة ممثلة بالزعيم علي 

عبداهلل صالح رئيس المؤتمر..
مشيرين إلى أن المؤتمر وجد ليبقى كبير 
التنظيمات ومحل ثقة الجماهير في مختلف 
ربوع اليمن وحزبًا لكل الوطنيين من أبناء 

اليمن.
مؤكدين في أمسية رمضانية جمعت 
المديريات الخمس ان تنفيذ التسوية 

السياسية وانجاح الحوار قضية مؤتمرية..
وطالبوا بضرورة وقف االختالالت األمنية 
واستمرار قطع الكهرباء وممارسة العقاب 

الجماعي ألبناء الشعب.

واشتملت األمسية على كلمة لألخ الشيخ 
المؤتمر  رئيس  مفتاح دهشوش  فهد 
بالمحافظة- هنأ فيها الجميع بأواخر الشهر 
الكريم ونقل لهم تحيات وشكر وتقدير 
قيادة المؤتمر الشعبي العام، كما حث فيها 
قواعد وكوادر وقيادات المؤتمر وانصاره 
على الثبات والصمود خالل االزمة، وعلى 
ض��رورة العمل بروح الفريق الواحد وان 
يتحمل كل مسؤوليته تجاه الوطن وحماية 

المصالح العامة وحل قضايا المواطنين..
كما ألقيت كلمتان من قبل األخ نبيل 
حسين الجرب رئيس فرع المؤتمر بمديرية 
الشيخ عبداهلل  عبس وم��ن قِبل األخ 
العميسي مسؤول اإلرش��اد بالمحافظة، 
تطرقتا إلى أهمية العمل بروح الفريق 
ال��واح��د لتجاوز التحديات التي تواجه 

المؤتمر..
 حضر االجتماع االخ الشيخ احمد هارب 
الشمري- عضو مجلس النواب، وعدد من 
االخوة اعضاء قيادة المؤتمر بالمحافظة 
واعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وعدد 
من اعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة  

والمديريات الخمس  المشاركة.

مؤتمريو الدائرة الـ6 
يطالبون بموقف مؤتمري 

من االختالالت األمنية
الشعبي   المؤتمر  أح��ي��ا ف��رع 

العام بالدائرة السادسة امانة 
العاصمة- أمسية رمضانية ناقش خاللها 

قيادات المؤتمر مع ابناء الدائرة 
القضايا التنظيمية والمستجدات 

في الساحة الوطنية.
وأك����د ال��م��ش��ارك��ون في 

األم��س��ي��ة ال��ت��ي حضرها 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب 
الجماعي رئيس فرع الدائرة  

السادسة والدكتور عبدالعزيز 
الكميم نائب رئيس جامعة 

عمران واالس��ت��اذ صالح 
اسماعيل اب��و عادل 
عضو مجلس النواب 
واالس����ت����اذ حميد 
ل  مسئو عي  لسد ا
ال��ش��ب��اب ب��أم��ان��ة 
العاصمة واالستاذ 

م��ازن نعمان مدير عام 
بمديرية الصافية على أهمية 

المشاركة الفاعلة في انجاح مؤتمر الحوار 
الوطني والوقوف صفًا واحدًا ضد محاوالت 
المساس باألمن واالستقرار أو النيل من 
تنظيمنا الرائد من خالل حملة التشويه 
المتعمد للمواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي 

العام.
وشدد المشاركون على ضرورة المؤتمر 
بجدية أمام االختالالت األمنية ووقف معاناة 
المواطنين جراء استمرار فرض حكومة 

الوفاق العقاب الجماعي عليهم.

مؤتمر جبن يدين 
العمليات اإلرهابية

محمد الشعيبي

أق��ام ف��رع المؤتمر الشعبي العام بمديرية   
جبن الثالثاء الماضي بمحافظة الضالع أمسية 
رمضانية حاشدة في منزل القيادي المؤتمري الشيخ زياد 
شعفل، وفي األمسية التي حضرها االستاذ أحمد عبادي 
المعكر رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة ُألقيت العديد من 
الكلمات من قبل رئيس الفرع بالمحافظة، والشيخ محمد 
القمشي رئيس الفرع بالمديرية، واالستاذ أمين قراضة 
مدير عام المديرية عبروا فيها عن ادانتهم لألعمال 
اإلجرامية، والتي كان آخرها حادثة مجلس العزاء في 
أبين، وتطرقوا إلى أهمية االضطالع بالدور الريادي في 
خدمة الوطن والمواطن من قبل أعضاء المؤتمر ومساندة 
األمن واالستقرار.. وحملوا الحكومة االخفاقات التي بدأت 

تبرز للسطح ومنها اإلقصاء الوظيفي ألعضاء المؤتمر.

أمسية حاشدة للمؤتمر 
بالشعيب محافظة الضالع

ت����رأس االس���ت���اذ احمد   
مثنى البلعسي- الوكيل 
 - لع لضا ا فظة  بمحا عد  لمسا ا
األمسية الحاشدة التي نظمها فرع 
العام بمديرية  المؤتمر الشعبي 
الشعيب م��س��اء األرب��ع��اء الماضي 
يحيى  المديرية  ع��ام  بحضور مدير 
المفلحي، ورئىس فرع المؤتمر يحيى فضل 
الحالمي، والتي ُأقيمت بمنزل الشيخ مطهر 
حريز وشارك فيها قياديون ونشطاء ومشائخ 

وشخصيات اجتماعية من أعضاء المؤتمر بالمديرية.
وقد ناقش المشاركون قضايا التنمية والخدمات 
وتفعيل النشاط التنظيمي االجتماعي للمؤتمر في 

المديرية.. ودان المشاركون األعمال اإلرهابية التي تستهدف المواطنين ورجال األمن 
والجيش، وأكدوا مساندتهم لجهود المؤتمر في تبني حل القضية الجنوبية ورفضهم 
لكل اشكال اإلقصاء والتهميش التي تمارسها أحزاب المشترك، كما أكدوا تعاونهم 

مع أجهزة األمن لصالح األمن واالستقرار.

مؤتمريو إب يباركون قرارات 
رئيس الجمهورية

هنأ مؤتمريو الدوائر »81،32،83،84،85،86،87«    
بمحافظة إب فخامة األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية والزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

وأكد في أمسية رمضانية حضرها األخ عبدالواحد صالح 
-رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة- على أهمية تكاتف 
الجميع مع فخامة رئيس الجمهورية والوقوف الى جانبه 
لترجمة مبادئ وبنود وآلية المبادرة الخليجية على الواقع 

لما فيه مصلحة الوطن العليا.
مطالبين بالتمثيل العادل لشباب المؤتمر وحلفائه من 

أبناء المحافظة في مؤتمر الحوار الوطني.
 واستنكر مؤتمريو إب الجريمة البشعة التي استهدفت 
جمعًا من المواطنين في أبين وهم في مجلس عزاء وكل 

الجرائم التي تقوم بها العناصر االرهابية.
داعين الى نبذ ثقافة األحقاد والكراهية والعمل بروح 

الفريق الواحد لبث ثقافة السالم والمحبة والوفاق.


