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فخامة األخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة شهر 
مبارك، وكل عام وأنت بخير، ووطننا بكل سالمة 

ووحدة وأمان
إنه يطيب لي تهنئتك، كرئيس منتخب من جموع 
الشعب، وفقًا للمبادرة الخليجية التي سعى لها 
المؤتمر الشعبي العام، لتحمي النظام الدستوري، 
التعددي القائم على التنافس الحزبي الذي قامت 
على أساسه دول��ة الوحدة المباركة، وعمدته 

المبادرة الخليجية.
أهنئك باسمي شخصيًا، وباسم كل قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام. كما أهنئ، باسم 
قيادة المؤتمر كل أعضاء هذا الحزب في طول 
اليمن وعرضه. ومن خاللهم لكل أنصار وشركاء 
العمل السياسي بمختلف أحزابهم ومواقفهم. ومن 

خاللهم لجموع المواطنين.
وإني ألتذكر، عامًا عصيبًا مضى على بالدنا 
وشعبنا، قضيت فيه شهرًا عصيبًا في العاصمة 
السعودية الرياض، أق��رب للموت بعد الحادث 
اإلجرامي اإلرهابي الذي استهدف غالب قيادات 
الصف األول في الدولة، منهم من قضى نحبه 

ومنهم من أنجاه اهلل.
ثم منّ اهلل عليّ بالشفاء، ووفقنا جميعًا لمنع 
سقوط بالدنا في أتون الصراعات الدموية. وإن 
كنا في غاية الحزن لفقدان أخوة وأبناء من خيرة 
رجال اليمن، وفي مقدمتهم أستاذ األجيال عبد 
العزيز عبد الغني، تغمده اهلل وكل رفاقه بالرحمة 

والمغفرة.
ونترحم، على كل شهداء اليمن، عسكريين، 
ومدنيين، في كل موقع ومكان، وبخاصة الذين 

قضوا نحبهم في مواجهة آفة اإلرهاب التي ندعو 
اهلل أن تتطهر بالدنا من شرورها.

وها هو شهر جديد، يطل علينا، وقد تغيرت 
الظروف، وتراجعت مؤشرات التدهور، منذ توقيعي 
على المبادرة الخليجية، التي وقع عليها أيضًا 
شركاء الوفاق الوطني، بعد جهود كريمة من األخوة 
األشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وباستضافة 
مشكورة من خادم الحرمين الشريفين، الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، حرصوا جميعًا 
على تسوية وطنية، تقي اليمن شرور الصراعات.

وإنني أتمنى، أن يكون شهر رمضان المبارك 
محطة إضافية لتجاوز آثار الصراعات، التي عطلت 
الحياة، وهددت وال تزال، إنجازات الحركة الوطنية 
اليمنية، وأبرزها قيام الوحدة والتعددية وما تحقق 
خ��الل سنوات مضت من إن��ج��ازات في التنمية 
بمختلف مجاالتها وأولها االستقرار، ومد وجود 

الدولة، وبناء مؤسساتها.
إن المؤتمر الشعبي العام  الشريك في المبادرة 
الخليجية، سيواصل دوره باعتباره حزب التحوالت 
الوطنية، الذي ننتمي إليه جميعًا، وأسسناه رفقة 
قيادات العمل الوطني وفقًا لمنهجه اإلسالمي 

الوطني، الميثاق الوطني.
وهي فرصة، لندعو أعضاء وأنصار المؤتمر، 
إلى مزيد من االهتمام بهذه الوثيقة الجليلة التي 
أسست لنهج وسطي، للتنافس مع غيرنا من 
األحزاب على ساحة العمل العام في وطننا الحبيب.
كما أدعوهم، الستغالل أجواء الشهر الفضيل، 
في بث روح األخوة والتراحم، وتنشيط أدائهم 
التنظيمي، ومواصلة جهودهم العظيمة التي 
أظهروا فيها أنهم فوق كل مستوى الشكوك، 
وعند مستوى التحدي، حيث صمدوا في كل مدينة 
وقرية، وال يزالون عند صمودهم الذي سيسجله 
لهم التاريخ بأحرف من ن��ور، مع جموع شعبنا 

ومؤسساتنا، مدنية وعسكرية.
وإنني، وباسم المؤتمر الشعبي العام، أؤكد 
استعدادنا لتجاوز الماضي، والسير نحو أفق جديد، 
يخف فيه قلق الناس، وتختفي لغة الصراعات، 
وتغلق كل منافذ تتيح لذوي اإلعاقات، التخطيط 

والتآمر، وإفساد حياة البالد والعباد.
وإننا يا فخامة الرئيس على ثقة، بقدرتكم، 
وقيادتكم، التي كان لها دور محوريًا في كل 
محطات العمل الوطني، منذ مهامكم األولى في 
سلك الوظيفة العامة في جنوب الوطن، ثم في 

شماله، وبعد ذلك في دولته الواحدة.
وحتى توليكم منصب نائب رئيس الجمهورية، 
وصواًل إلى انتخابكم باألغلبية المطلقة رئيسًا 

للجمهورية اليمنية، كرئيس توافقي، أجمع الشعب 
وقواه على أنكم أهل لتحمل مسئولية إدارة المهام 
الجسيمة، وأولها الحوار الوطني بين كل الفرقاء، 
دون إقصاء وال تهميش، وبما يحقق طموحات 
الشعب، الذين هتفوا للسالم وللتغيير، وللوفاق، 

وللحوار..واهلل الموفق، وهو الهادي إلى سواء 
السبيل

علي عبد اهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

لدى استقباله وفدًا من المحامين العرب

رئيس املؤتمر: نثق يف أن القضاء سينتصر لدماء ضحايا مسجد دار الرئاسة

أّكد الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، على ضرورة التفريق بين الخالف 
السياسي مع بعض فرقاء العمل السياسي في اليمن، 
والذي يقره وينظمه الدستور والقانون، وبين الجرائم 
اإلرهابية التي ارتكبها من وصفهم بالمهووسين 
بالسلطة، ومنها جريمة يوم جمعة رج��ب، التي 
حاولت اغتيال قيادات الصف األول في مؤسسات 
الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية، وفي بيت 
من بيوت اهلل، التي تحظر كل الشرائع السماوية 
واألرضية تعمد استهدافها، فضاًل عن استخدامها 

مكانًا للتخطيط لمثل تلك الجريمة اإلرهابية.
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام أثناء استقباله 
الجمعة وف��دًا من المحامين العرب الذين وصلوا 
صنعاء لالنضمام لهيئة االدع���اء في القضية، 
تتقدمهم المحامية العربية، بشرى الخليل، إضافة 

لعدد من المحامين اليمنيين، يتقدمهم المحامي 
أحمد األبيض نقيب المحامين اليمنيين السابق، 
قال إن الخالف السياسي، تم حله بالتوصل للمبادرة 
الخليجية التي شكلت على ضوئها حكومة الوفاق، 
وأجريت االنتخابات الرئاسية المبكرة، ويتم اآلن 
اإلعداد للحوار الوطني على ضوء المبادرة وآليتها 

التنفيذية.
أما فيما يخص الجريمة اإلرهابية، فأوضح رئيس 
المؤتمر أن »ساحتها القضاء، الذي نثق أنه سيقرر 
العقاب الرادع في حق اإلرهابيين، سواء المنفذين أو 
من مولهم وساندهم، لالنتصار لدماء قيادات الدولة 
التي أريقت، ولهيبة الدولة التي حاولوا استهدافها، 
ولردع كل من تسوّل له نفسه التفكير في مثل هذه 
الجرائم الجسيمة، التي كانت اليمن قد تخلصت منها 

لعشرات السنين«.

وأض��اف »إن أح��د أسباب اإلص��رار على متابعة 
القضية، هو أنها استهدفت تفجير حرب أهلية شاملة 
في البالد، لوال أن لطف اهلل وتمكنا من ضبط األمور، 
والتوجيه الصارم بالتزام الهدوء، ما فوت الفرصة 
على المتآمرين المهووسين بالسلطة ولو بتفجير 

المساجد، بعد وقت من التحريض والقتل«.
وكان فريق من المحامين العرب الذي انضم إلى 
فريق المحامين المحليين المترافعين عن أسر شهداء 
وجرحى جريمة مسجد دار الرئاسة زار الخميس 
الماضي موقع الجريمة اإلرهابية لالطالع والتعرف 
على كيفية تنفيذها لضم كل المعلومات واألدلة 

الجنائية إلى ملف القضية.
وقالت المحامية العربية بشرى الخليل في تصريح 
لقناة »اليمن اليوم« إن الجريمة تظهر أن التخطيط 
لها لم يكن عاديًا وليس من عمل أفراد وأن جهة 

هنّأ الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيًا، وباسم كل قيادات وكوادر المؤتمر األخ عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما هنّأ باسم قيادة المؤتمر كل أعضاء المؤتمر في طول اليمن 

وعرضه ومن خاللهم لكل أنصار وشركاء العمل السياسي بمختلف أحزابهم ومواقفهم ومن خاللهم لجموع المواطنين.
وأعرب رئيس المؤتمر في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عن تمنياته أن يكون شهر رمضان المبارك محطة إضافية لتجاوز آثار الصراعات 
التي عّطلت الحياة وهدّدت وال تزال إنجازات الحركة الوطنية اليمنية وما تحقق خالل سنوات مضت من إنجازات في التنمية بمختلف 

مجاالتها وأولها االستقرار ومد وجود الدولة وبناء مؤسساتها.
وأّكد رئيس المؤتمر استعداده لتجاوز الماضي والسير نحو أفق جديد يخف فيه قلق الناس وتختفي لغة الصراعات وتغلق كل منافذ تتيح 

لذوي اإلعاقات التخطيط والتآمر وإفساد حياة البالد والعباد.. نص البرقية:

على أعضاء املؤتمر بث 
روح االخوة والرتاحم 

وتنشيط األداء التنظيمي

نتطلع إىل حوار بني كل 
الفرقاء يلبي طموحات 

الشعب دون إقصاء

رئيس المؤتمر 
يـعزي بوفاة 

األصبحي
بعث الزعيم علي عبد اهلل صالح 
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا رئيس 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ 
أحمد محمد عبد اهلل األصبحي 
-عضو مجلس النواب وآل األصبحي 
كافة بوفاة وال��ده محمد عبد اهلل 

األصبحي.
وعبّر رئيس المؤتمر في برقية 
التعزية باسمه ونيابًة عن جميع 
قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي 
العام، عن عميق الحزن واأللم على 
فقدان شخصية اجتماعية أسهمت 
بدور كبير في خدمة الوطن.سائاًل 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه عظيم الصبر والسلوان.

كما بعث الزعيم علي عبد اهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى 
السنفي عضو  األخ عبد اهلل 
اللجنة الدائمة في وفاة أخيه 
أح��م��د ال��س��ن��ف��ي، ع��بّ��ر فيها 
باسمه شخصيًا ونيابًة عن كافة 
قيادات وك��وادر المؤتمر عن 
عميق الحزن واأللم على فقدان 
المغفور له..سائاًل المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة وأن 
ويلهم  ته  جنا فسيح  يسكنه 
أه��ل��ه وذوي���ه عظيم الصبر 

والسلوان.

...ويعزّي 
السنفي

رئيس املؤتمر: مستعدون لتجاوز املاضي والسري نحو أفق جديد

رئيس المؤتمر يلتقي 
علي سيف حسن

التقى الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أمس األستاذ علي 
سيف حسن، رئيس منتدى التنمية السياسية، حيث جرى في اللقاء مناقشة سُبل 
استفادة المؤتمر الشعبي العام من برنامج المنتدى بالتعاون مع منظمة بيرجهوف 

االلمانية، لدعم الحوار الوطني، وتأهيل األطراف المعنية به.
وفي اللقاء، الذي حضره األمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي العام، يحيى الراعي 
وسلطان البركاني، قدم األستاذ علي سيف حسن، فكرة عن برنامج المنتدى الذي يهدف في 
جزء منه الى تأهيل االطراف السياسية المشاركة في الحوار، سواء من أعضاء كل حزب أو جهة 
في اللجان الرسمية التي يتم تشكيلها أو القيادات التي من المفترض أن تتولى اعداد رؤى كل 

طرف في مختلف القضايا التي سيتم عرضها أمام مؤتمر الحوار الوطني.
هذا وكلف رئيس المؤتمر، األمينين العامين المساعدين، التنسيق مع المنتدى، لتأهيل 
المؤتمريين المشاركين في اللجان ومساعديهم من السياسيين والقانونيين والخبراء المعنيين 
بقضايا الحوار.وكانت قيادات المؤتمر الشعبي العام، قد دشنت لقاءات تهدف الى ترتيب 

مشاركة المؤتمر في الحوار.


