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في األمسيــــــــــــــــــــــات الرمضانية

المؤتمريون يوصلون رســـــالتهم للداخــل والخــــارج
التأكيد على الوقوف إلى جانب الرئيس هادي وإنجاح الحوار والتصدي ألعمال العنف واالرهاب

في أمسية رمضانية في المحويت

النويرة : صمود أعضاء المؤتمر جنب اليمن االحتراب
سعد الحفاشي

تحت ش��ع��ار »من  
اج�����ل ال��م��ح��ب��ة 
والتسامح والسالم« دشن 
فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة فعاليات االمسيات 
الرمضانية  ل���ل���ق���اءات  وا
الموسعة لفروع وتكوينات 
المؤتمر واح��زاب التحالف 
ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي 
ت  يا ير لمد ا و فظة  لمحا با

لشهر رمضان المبارك.
وفي االمسية الرمضانية 

ألقى عضو  بالمحافظة  للمؤتمر  الكبرى 
اللجنة العامة للمؤتمر- الشيخ احمد احمد 
النويرة كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة 
المناضل عبد رب��ة منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية نائب رئيس المؤتمر - االمين 
العام و تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام 

علي عبداهلل صالح
فظة  محا ف��ي  لجميع  ا عل  بتفا ا  مشيد
الكبير ومواقفهم  المحويت وحضورهم 

الصادقة..
واضاف »ان انشطتكم وجهودكم الكبيرة 
خالل االزمة وصوال الى اليوم ومواجهتكم 
والظالمية وأصحاب  االنقالبية  ل��ق��وى  ا
المشاريع الصغيرة والضيقة قد جنبت اليمن 
االنزالق وجنبته االحتراب بفضل تلك الجهود 
وبفضل ذلك التحرر والوعي ومواجهة صناع 
الفتنه في يمننا الحبيب وهذا ليس غريبا 
على اعضاء المؤتمر الشعبي العام فخالل 
ثالثة عقود كان ال��دور االكبر لبناء اليمن 

ارضاء وانسانا لكوادر المؤتمر 
الشعبي العام تحققت على 
ايديهم وف��ي ضل حكمهم 
أي  ال يستطيع  م��ن��ج��زات 
انسان ان ينكرها فشكرا لكم 
باقيادة المؤتمر وشكرا لهذا 

الوفاء والصمود«..
وقال: »ان معركتنا الزالت 
قائمة وهي معركة سياسية 
لهذا يجب ان نتحلى بتلك 
الوفاء  لرائعة قيم  ا القيم 
والصمود وعلينا ان نغير من 
لنكون  تنا  وسلوكيا تنا  ليا ا
فعالين كال في موقعه واينما 

كان وفاء لهذا التنظيم الرائد »..
بعد ذلك القى محافظ المحافظة احمد علي 
محسن رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
بالمحافظة كلمة هنأ في مستهلها الجميع 
بمناسبة شهر رمضان المبارك وبخواتم 
هذا الشهر الفضيل وقال: »يا ابناء محافظة 
المحويت لقد اثبتم وبما ال يدع مجال للشك 
انكم اوفيا لوطنكم اوفياء لمؤتمركم اوفيا 

لقيادتكم السياسية الحكيمة«
والقى الشيخ محمد محمد ابوعلي رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة كلمة عن قيادة 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عبر فيها 
عن تقديره لتفاعل اعضاء المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظة ومواقفهم القوية والشجاعة 

في كل المواقف والظروف.
واضاف :« نحن االن في شهر رمضان شهر 
المحبة شهر التسامح علينا ان نكون صفا 
واحدا واكثر تالحم مما كنا وان نحرص على 
وحدتنا النه بتكاتفنا سنحافظ على بالدنا من 

فساد الفاسدين وعبث العابثين »..

في أمسية رمضانية لمؤتمر الدائرتين الـ)18( والـ)3( 

هالل: أمام المؤتمريين واجب كبير لالنتقال بالوطن إلى المستقبل الوضاء
 صنعاء-  بليغ الحطابي- سلطان قطران

أكد األخ عبدالقادر هالل- أمين العاصمة، أنه حان الوقت  
لننتقل من ميدان الكالم إلى ميدان العمل وأن التحدي 
الذي يجب علينا أن ننتصر عليه هو أن نتجاوز كل اآلالم والمحن 
لكي تلتئم كل الجروح، ونمضي للمستقبل ونعوض كل مافاتنا 
في المرحلة الماضية، وهذا لن يتم إال بتعاون كل أبناء الوطن من 

مختلف األحزاب والتنظيمات السياسية والفكرية والقبلية.
جاء ذلك في كلمته التي القاها الجمعة في األمسية الرمضانية 
السنوية التي نظمها فرعا المؤتمر الشعبي العام بالدائرتين ال�)18( 
وال�)3( بأمانة العاصمة بمناسبة الذكرى ال�)30( لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام في 24- أغسطس 1982م.. تحت شعار ))نعم لألمن 
واالستقرار.. ال للتطرف واإلرهاب(( التي استهلت بقراءة الفاتحة 
ترحما على شهداء الهجوم اإلرهابي في جعار بمحافظة أبين وعلى 

كل شهداء الوطن.
وحث أمين العاصمة على ضرورة التسامح والتصالح والترفع 
عن صغائر األمور من أجل الوطن ، ونبذ كل أشكال ثقافة الحقد 
والكراهية والعنف واإلرهاب، ونحتاج إلبدالها بثقافة المحبة واألخوة 

والوسطية واالعتدال وهو نهج تنظيمنا الرائد..
وأشار إلى ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل إيجاد عاصمة 

تشرّف كل اليمنيين..
 ودعا السلطة المحلية بمديرية شعوب وقيادة فرعي المؤتمر 
الشعبي العام بالدائرتين ال�)18( وال�)3( بأمانة العاصمة إلى بذل 
المزيد من الجهود من أجل تحسين صورة العاصمة من خالل تعاون 

الجميع بالعمل والبناء.
وقال أمين العاصمة إن قمة السياسة هي االستجابة لمصالح 
ومتطلبات المواطنين والعمل على تخفيف معاناتهم، الفتًا إلى أن 
أمانة العاصمة ستقوم باستكمال تعويض أهالي المناطق والمنازل 
التي تعرضت للدمار والتخريب أثناء أحداث األزمة التي مرت بها 
اليمن ، وسنعمل على متابعة أنجاز سفلتة الشوارع ورصف الطرقات 
وتوفير خدمة المياه ومتابعة إنجاز المشاريع المتوقفة والمتعثرة..
من جانبه أكد رئيس لجنة الشئون االجتماعية - حمود النقيب- 
عضو اللجنة الدائمة -رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 
ال�)18( رفض المؤتمر الشعبي العام فرض الوصاية الخارجية على 
اليمن.. وأضاف بأن البالد كانت على شافة هاوية ولكن الحكمة 
المؤتمرية والحكمة اليمنية تجلت بحرص الرئيس علي عبداهلل 
صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام- على افشال كل المخططات 
التآمرية، وقدم التنازالت تلو التنازالت من أجل الحفاظ على اليمن، 
إال انه من المشاهد اليوم أن بعض القوى التي لم يعجبها أن تكون 
اليمن في أمن واستقرار، عادت للعمل نحو إعادة اليمن إلى المربع 
األول. وجدد النقيب تأكيده وقوف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي إلى جانب القيادة السياسية ممثلة 

بفخامة األخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية، وأن المؤتمر 
وأحزاب التحالف يضعون كل مقدراتهم وإمكاناتهم وعالقاتهم 
السياسية لدعم توجهات فخامته إلعادة االستقرار واألمن والشروع 
في تحريك عجلة التنمية وإيقاف كل مشاريع التعطيل والتخريب 

للموارد والمكتسبات الوطنية.
ووسط تفاعل الحاضرين مع فعاليات األمسية وحماس مقدمها 
عضو قيادة الدائرة أحمد احمد الفقيه قدم الدكتور - محمد نجاد - 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ال�)3( محاضرة سياسية 
بعنوان )) المؤتمر صانع التغيير((، واستعرض فيها التنازالت التي 
قدمها المؤتمر وقيادته السياسية والتنظيمية من أجل الحفاظ 
على وحدة وأمن واستقرار اليمن ، والمراحل التي مرت بها المبادرة 

الخليجية وآلياتها المزمنة وماتم تنفيذه ومالم يتم تنفيذه. 
وأكد نجاد أن المؤتمر هو أول من طالب بالتغيير في إطار الدستور 
والثوابت الوطنية، وأن التغير الحقيقي حدث عندما تنازل الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عندما تنازل عن 
حقه الدستوري وسلم السلطة بالتداول السلمي، وعبر صناديق 
االقتراع، وسلمها رسميا أليادٍ أمينة للرئيس المنتخب عبدربه 
منصور هادي.. وقال: هذا هو التغيير الحقيقي ، وليس ذلك التغيير 

الذي سعت إليه قوى الشر المأزومة.
وتخلل األمسية الرمضانية التي حضرها شخصيات برلمانية 
وسياسية ومؤتمرية واجتماعية وثقافية -تخللها- قصيدة شعرية 

للشاعر عبدالرحمن التاج وتوشيح للمنشدعبدالرحمن مداعس.

وفي ختام األمسية الرمضانية طالب المؤتمريون من أبناء 
الدائرتين ال�)18( وال�)3( بأمانة العاصمة قيادة المؤتمر بعدم 
تقديم أي تنازالت جديدة، مطالبين بتقديم كل الجناة ومن يقف 
وراءهم في الحوادث اإلرهابية المتعلقة بمسجد النهدين بدار 
الرئاسة وميدان السبعين وكلية الشرطة ومدينة جعار ،وكل 

الحوادث اإلرهابية التي زعزعت أمن واستقرار اليمن.
كما دعا المؤتمريون السلطات األمنية والحكومة إلى تحمل 
مسؤولياتهم الكاملة في حماية جميع اليمنيين من جرائم هذه 
الجماعات اإلرهابية ومالحقة المتورطين في هذه الجرائم 
وتقديمهم للعدالة وكشف كل من يقف خلف تلك العمليات 
اإلرهابية والداعمين لهم سواء أكان إعالميًا أو معنويًا أو لوجيستيًا 

أو ماديًا.
وجدد المشاركون في األمسية موقفهم الداعي لتحقيق األمن 
واالستقرار وفرض هيبة وسيادة القانون ومحاسبة كل المتورطين 

بهذه العمليات اإلرهابية.
وأك���دوا مساندتهم ل��ألخ عبدربه منصور ه��ادي- رئيس 
الجمهورية- وللزعيم علي عبداهلل صالح - رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- والتفافهم حول القيادة السياسية وتنفيذ 
توجيهاتها.. وطالبوا قيادة المؤتمر باتخاذ موقف حازم أمام 
االعمال والمخالفات التي يرتكبها وزراء أحزاب اللقاء المشترك في 
حكومة الوفاق الوطني.. كما طالبوا بضرورة االهتمام باألنشطة 

الشبابية ودعمها.

أكد المشاركون في األمسية الرمضانية التي عقدت بمديرية  
ضوران آنس محافظة ذمار- تأييدهم للقرارات التي يتخذها 
فخامة األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبما يعزز الخطوات 
الهادفة إلى إنهاء انقسام الجيش وقطع الطرق أمام من يسعى إلى جر 

اليمن نحو العنف والفوضى.
وطالب المشاركون في األمسية الرمضانية التي أقامها المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية ضوران حكومة الوفاق الوطني إلى حل مشكلة 

الكهرباء والكف عن االعتماد على حلول مؤقتة.
وشدد أبناء مديرية ضوران على أهمية محاربة الفساد واالهتمام بأسر 
الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية والذين قدموا أرواحهم رخيصة من اجل 
امن الوطن واستقراره ووحدته في مختلف مواقع الشرف والبطولة وخالل 

مختلف مراحل النضال الوطني.
ودان المشاركون األعمال اإلرهابية التي تنفذها الجماعات اإلرهابية 
في مختلف مناطق اليمن، داعين األجهزة األمنية للقيام بدورها المطلوب 
في التصدي لتلك األعمال الخارجة على النظام والقانون والتي تهدد امن 

واستقرار الوطن ووحدته.
وعبّر أبناء مديرية ضوران آنس عن استنكارهم ألعمال التقطع 
والنهب التي تجرى على الطرقات الرئيسية التي تمر بالمديرية، مؤكدين 
أن مثل تلك األعمال التخريبية واإلجرامية ال تعبر عن أبناء مديرية 

ضوران وان من يقوم بها أشخاص تجردوا من القيم واألخالق والذين 
يتلقون دعمًا من جهات عسكرية منشقة

وال يمتون بأية صلة ألبناء آنس الذين عرفوا بمواقفهم النضالية ضد 
مثل من يقوم بتلك األعمال التي ال يقرها شرع وال عرف، وال القيم التي 

عرف بها المجتمع اليمني.
وخالل األمسية التي حضرها ممثلون عن مختلف التكوينات والشرائح 
االجتماعية في المديرية ألقى كٌل من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى حسن محمد عبد الرزاق ووكيل 
محافظة ذمار المساعد عبده علي سيالن القيا كلمتين أكدتا على أهمية 
وحدة الصف والعمل إلى جنب السلطة المحلية بالمديرية وبما يعزز من 
األمن واالستقرار والسكينة العامة، واستعرضا المواقف النضالية ألبناء 
مخالف آنس وما قدموه من تضحيات كبيرة في مختلف مراحل النضال 

الوطني.
وكان القاضي أحمد بن محمد العنسي قد ألقى محاضرة دينية عن 
فضل شهر رمضان وليلة القدر وأهمية نبذ الفرقة والتعصب وتجاوز 
الخالفات، فيما ألقيت ع��دد من الكلمات من القيادات التنفيذية 
والتنظيمية في المديرية أكدت تمسك أبناء المديرية بمواقفها الثابتة 
والصلبة إلى جانب القيادة السياسية والتصدي لألعمال الهادفة الى النيل 

من امن الوطن واستقراره ووحدته.

مؤتمر ضوران يؤيد قرارات الرئيس إلنهاء انقسام الجيش

أبناء مديرية التحرير يرفعون 
وثيقة عهد ووفاء للمؤتمر

ح���ي���ا ال���ق���ي���ادي  
بالمؤتمر الشعبي 
األستاذ طه الهمداني رئيس 
دائ��رة المنظمات بالمؤتمر 
ص��م��ود أب��ن��اء ال��دائ��رت��ي��ن 
)13 - 14( بأمانة العاصمة 
ومواقفهم الشجاعة طوال 
األزمة التي مرت بها اليمن 
ال��ع��ام ال��م��اض��ي، مشيدًا 
بتصديهم لكل المواجهات 
وال���م���ؤام���رات إل���ى جانب 

تحملهم أعباء تلك األزمة.
وأكد األستاذ طه الهمداني 
رئ��ي��س دائ���رة المنظمات 
الجماهيرية خالل حضوره 
األم���س���ي���ة ال��رم��ض��ان��ي��ة 
ل��ل��دائ��رت��ي��ن )13 و 14 ( 
ء  مسا ير  لتحر ا ية  ير بمد
الخميس على أن صمود أبناء 
الدائرتين له داللة عظيمة 
على ح��ب ال��ن��اس للمؤتمر 
الشعبي العام وارتباطهم 
بقيادته الممثلة بالزعيم علي 
عبداهلل صالح، ال��ذي جنّب 

البالد ويل الحرب األهلية.
وخالل األمسية التي شارك 
فيها الهمداني ومعه الشيخ 
ح��اش��د اب���و ش����وارب نائب 

رئيس دائرة الشباب والطالب 
باألمانة وقيادة الدائرة تسلم 
الهمداني من أبناء الدائرتين 
التحرير  وش��ب��اب مديرية 
وثيقة عهد ووف��اء لرئيس 
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام 
الزعيم علي عبداهلل صالح 

إليصالها للزعيم.
وشهدت أمسية المؤتمر 

عددًا من الفقرات الثقافية 
والتوعوية الدينية 

بمناسبة الشهر 
الفضيل.

وك����ان����ت 
م���دي���ري���ة 
ال��ت��ح��ري��ر 

)م���ي���دان 
التحرير( 
وع���ل���ى 

م��������دى 
ال�����ع�����ام 

الماضي مكان 
اع��ت��ص��ام أب��ن��اء 

اليمن عامة وأبناء وشباب 
العاصمة صنعاء المتمسكين 
بالشرعية واألمن واالستقرار 
بقيادة الزعيم علي عبداهلل 

صالح.

مؤتمر مدينة ذمار يطالب الحكومة بسرعة صرف 
راتب اغسطس مع العالوات قبل العيد

عبرت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي  
العام بالدائرة 195 مدينة ذمار عن 
إدانتها لألعمال اإلرهابية التي تنفذ في عدد 
من المناطق والتي آخرها التفجير اإلرهابي الذي 

استهدف صالة عزاء بمحافظة أبين.
وجدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 
195 تأييدهم للقرارات التي يتخذها فخامة 
رئيس الجمهورية والهادفة إلى إنهاء االنقسام 
في المؤسسة الدفاعية وبما يسهم في تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتعزيز 

الوفاق الوطني.
وأك��د أب��ن��اء ال��دائ��رة 195 مدينة ذم��ار أن 
المنشقين عن المؤتمر بالدائرة ال يمثلونهم 
وال يمثلون أي رقم في الدائرة كونهم أشخاصًا 

انتهازيين منتفعين ال يعبرون إال عن أنفسهم.
وطالبواحكومة الوفاق الوطني بااللتفات إلى 
المطالب التنموية للمحافظة خصوصا مدينة ذمار 

والعمل على إنهاء االنطفاءات الكهربائية وإيقاف 
عملية اإلقصاء التي تمارس من قبل وزراء حكومة 
الوفاق من ممثلي المشترك ضد الشخصيات 
الوطنية المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، 
معتبرين أن تلك القرارات ال تهيئ للوفاق والحوار 

الوطني.
ودعا المشاركون في األمسية حكومة الوفاق 
إلى سرعة صرف مرتب شهر أغسطس قبل 
عيد الفطر المبارك مع العالوة خصوصا في 
ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعانيها 

المواطنون.
وألقيت خالل األمسية عدد من الكلمات من ُكلٍّ 
من نائب رئيس فرع المؤتمر محمد العلواني و 
عضو قيادة أحزاب التحالف الوطني حسين احمد 
الصوفي ومدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل 
ورئيس فرع المؤتمر بالدائرة 195 علي محمد 

الحجي وعضو قيادة التحالف علي التعزي.

البيضاء -محمد المشخر

دشن العميد محمد ناصر العامري رئيس الهيئة التنفيذية  
للمؤتمر الشعبي العام- محافظ البيضاء- األمسيات الرمضانية 
لفروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وقيادة المؤتمر 

بجامعة البيضاء بمديريات المحافظة.
وفي األمسية الرمضانية ألقى العميد محمد ناصر العامري كلمة نقل 
فيها تحيات فخامة المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام و الزعيم علي عبداهلل صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام للحاضرين.
مستعرضا القضايا التي تهم المحافظة والمديريات وكيف يساهم 
أعضاء المؤتمر في خدمة المواطنين واالستعداد للمرحلة 
القادمة .داعيا كافة أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
إلى العمل من اجل حل قضايا ومشاكل الناس والوقوف 

إلى جانب المواطنين وتبني همومهم باعتبار ذلك مسؤولية وطنية 
وتنظيمية.

وفي األمسية أكد محافظ البيضاء على أن الحوار الوطني هو المخرج 
الوحيد لليمن من األزمة الراهنة التي يشهدها وان اليمن قطعت شوطا 
كبيرا في ترجمة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والمضي قدما 

نحو االستقرار السياسي المبني على أساس .
وعبر المحافظ العامري عن ثقته في أن ابناء البيضاء وفي مقدمتهم 
أعيان المحافظة ومشائخها سيقفون صفا واحدا مع الجهود الرامية لخدمة 
األمن والنماء في مختلف الجوانب , مؤكدا أن على الجميع نبذ المظاهر 
المسلحة داخل المدن والتعاون لفرض هيبة الدولة والقانون. وترحم المحافظ 
العامري على كل شهداء الوطن مدنيين وعسكريين، والذين بذلوا أرواحهم رخيصة في 
سبيل عزته وكرامته وحرية أبنائه والحفاظ على منجزات ثورته ووحدته المباركة, مبتهال 

إلى اهلل العلي القدير أن يمن على كل المصابين بالشفاء العاجل.
الفتا الى اهمية الدور المطلوب من أعضاء وكوادر المؤتمر لمواجهة التحديات التي تمر 
بها اليمن وكذلك األوضاع السياسية على الساحة الوطنية وموقف المؤتمر الشعبي العام 

من قضايا المواطنين والوطن خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه .

من جانبه نوه الدكتور محمد السماوي رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
في كلمته خالل األمسية إلى ض��رورة تنشيط العمل التنظيمي 
والجماهيري والسياسي في مختلف التكوينات المؤتمرية.. مؤكدا 
على أهمية الدور التنظيمي للتكوينات المؤتمرية خالل هذه المرحلة 
من اجل تفعيل العمل التنظيمي والجماهيري للمؤتمر على مستوى 
التكوينات الفرعية والقاعدية وحشد الفعاليات النسائية المختلفة 

للعمل من اجل مساعدة الناس.
وتطرق الدكتور السماوي إلى ضرورة العمل على إيجاد قنوات تواصل 
فاعلة مع العضوات في التكوينات القاعدية بالجماعات والمراكز 
التنظيمية من اجل القيام بواجبات العمل المنوطة بهن خالل هذه 
المرحلة وفقا لموجهات العمل التي أقرتها اللجنة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام.
كما ألقى الدكتور سيالن احمد العرامي رئيس جامعة البيضاء كلمة 
استعرض فيها المراحل التاريخية لحياة الزعيم الرمز علي عبداهلل 

صالح وما حققه من انجازات عظيمة للوطن خالل فترة قيادته للبالد.
كما القيت كلمتين من قبل عضو القيادة القطرية لحزب البعث القومي بالبيضاء الدكتور 
احمد محمد الشيبة ،محمد البابكي عن أحزاب التحالف الوطني بالمحافظة أشارتا الى أن 
المبادرة وآليتها تمثل قارب نجاة وفرته دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة دولية 
تتمثل بقرار مجلس األمن رقم 2014 ويجب على الجميع االلتزام بها وآليتها التنفيذية 
المزمنة بحسب ترتيبها وأهمية تنفيذ المبادرة الخليجية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
هذا واكد المشاركون- في بيان صادر عن االمسية- على ضرورة ان تقوم حكومة 
الوفاق الوطني بدورها بتنفيذ برنامجها وتوفير الخدمات الضرورية التي يعاني منها 
شعبنا عموما وأبناء محافظة البيضاء خصوصا. وشددوا على حكومة الوفاق الوطني 
بضرورة اعداد خارطة إعالمية هادفة إلى تحقيق الوئام وخلق روح شفافة تجنب الوطن 
ويالت الخالفات والصراعات المذهبية والطائفية والقبلية واالهتمام بثقافة المحبة 
والوفاق ولما يعكس صورة مشرفة لإلعالم اليمني أمام العالم . وأهاب البيان بكافة 
قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها 
وواجبها الوطني لتوحيد الصف والكلمة وتجسيد مبدأ التعايش السلمي والتنافس 
الشريف الهادف الى خدمة الوطن والمواطن ونبذ ثقافة الحقد والكراهية والمناطقية 

والعصبية والساللية ..

أك��د أبناء مديرية الحيمة   
الداخلية بمحافظة صنعاء 
على أهمية إنجاح مؤتمر الحوار 

الوطني إلخراج اليمن من األزمة.
 وأعلنوا تأييدهم للخطوات التي 
اتخذها المؤتمر في سبيل المشاركة 
الفاعلة، كما دعوا األحزاب السياسية 
ال��ى ص��دق النوايا وتجاوز مرحلة 
أجل  م��ن  لسياسية  ا لمماحكات  ا

تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وف��ي األمسية التي أحياها فرع 
العام بمديرية  المؤتمر الشعبي 
الحيمة الداخلية تحت شعار »الحوار 
هو الحل« حضرها العميد عبداهلل 
محمد السياغي- وكيل محافظة 
صنعاء- والشيخ علي محمد الكينعي 
رئيس ف��رع المؤتمر بالمديرية، 
والقاضي محمد مساعد العرشاني 
مدير األوق��اف بمحافظة صنعاء، 
والعقيد حامد العلفي مدير عام 
المديرية وحسين الصرابي أمين 
عام المجلس المحلي بالمديرية، 
والشخصيات االجتماعية والمشائخ 
وأعيان وقواعد وأنصار المؤتمر 
لحيمة  ا بمديرية  م  لعا ا لشعبي  ا

الداخلية.

أبناء مديرية الحيمة 
الداخلية يطالبون بإنجاح 

مؤتمر الحوار


