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 رئيس المؤتمر يعزي وزير األوقاف
 في وفــــــــاة زوجته

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ حمود محمد عباد وزير األوقاف واإلرشاد بوفاة المغفور 
لها زوجته جاء في نصها:  ))وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 

قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون(( صدق اهلل العظيم
األخ العزيز/ حمود محمد عباد وزير األوقاف واإلرشاد - عضو اللجنة 

الدائمة المحترم
السالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته

ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء اهلل وقدره، تلقينا نبأ وفاة 
حرمكم. وإذ نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل، بأسمي 
شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.بتعازينا 
القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف األخوية المخلصة، سائلين 
اهلل تعالى أن يتغمد المرحومة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وينعم 

عليها بعفوه ورضوانه..إنا هلل وإنا إليه راجعون

علي عبداهلل صالح  
رئيس المؤتمر الشعبي العام

..و يعزي الشيخ عبداهلل 
القحيزة في وفاة نجله

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى عضو 
مجلس النواب الشيخ عبداهلل أحمد القحيزة والى 

كافة آل القحيزة، 
في وفاة نجلهم الشاب عبد المجيد.

وعبّر الزعيم علي عبداهلل صالح باسمه ونيابة 
عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن 
عميق الحزن واأللم هذا المصاب الجلل.. سائاًل 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

.. و يعــزي بـــوفاة
 الفقيد عباس الشامي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء بوفاة 
االستاذ عباس الشامي فإلى نص البرقية..

»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون« 
صدق اهلل العظيم

الولد/ محمد عباس الشامي           المحترم
االخوة/ آل الشامي        المحترمون

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة األخ/ عباس علي الشامي مستشار الدائرة اإلعالمية
 وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم على فقدان قيادٍي إعالمٍي 
بارٍز.. كما كان من الكوادر التي أسهمت بشكل فاعل في مسار العمل اإلعالمي 
للمؤتمر الشعبي العام.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

في برقية عزاء ألبناء وأسرة الفقيد

رئيس المؤتمر: اليمن خسر برحيل
 الفنان األشموري قامة فنية 

وثقافية كبيرة

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى أبناء 
وأسرة الفنان الكبير عبدالكريم االشموري الذي 

وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأوضح الزعيم في برقية العزاء أن اليمن خسر 
برحيل الفنان عبدالكريم االشموري قامة فنية 
وثقافية كبيرة أثرى الساحة الوطنية بالعديد من 

األعمال الدرامية الناجحة.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر يستنكر إقحام وسائل إعالمية 
السم رئيس المؤتمر في أحداث الداخلية

استغرب المؤتمر الشعبي العام ، إقحام اسم رئيسه من 
قِبَل بعض وسائل االعللالم في تغطيتها لألحداث التي 
شهدتها وزارة الداخلية الثالثاء، واالدعاء أن “مسلحين من 
أتباع الرئيس السابق، رئيس المؤتمر هم طرف من أطراف 
المشكلة”.وقال مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام: “ليس 
للزعيم علي عبداهلل صالح، أية عالقة من قريب وال من 
بعيد بهذه األحللداث”، مذكرًا بأن “المؤتمر الشعبي العام 
حزب برنامجي، وليس من األحللزاب األيديولوجية التي 
التزال تقوم بعمليات تنظيم سرية داخل مؤسسات الجيش 
واألمن، مخالفة للدستور والقانون”.متمنيا أن “يتم التوصل 
لحل للمشكلة، وفقا للقانون، واحتراما للحقوق، وبما يجنب 
الجميع اراقة المزيد من الدماء، ويوقف االستقطاب السياسي 

داخل مؤسسة الجيش واألمن”.
وعن كون أفراد النجدة ووزارة الداخلية هم من أتباع رئيس 
المؤتمر، قال المكتب: “حين كان الزعيم علي عبداهلل صالح، 
رئيسا للجمهورية اليمنية كان كل أفراد الجيش واألمن 
من أتباعه بحكم منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، 
وكمؤسس للدولة اليمنية الحديثة، وباني نهضتها، وتجمعه 
عالقة اعتزاز وتقدير واحترام مع كافة موظفيها عسكريين 

أو أمنيين أو مدنيين”، كما اليزال “ماليين اليمنيين، هم من 
أنصار المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الزعيم علي عبداهلل 
صالح، في كل وادي وجبل، وبيت ومؤسسة، في طول اليمن 
وعرضها”، بل إن “توقيعه المبادرة الخليجية التي هو من 
اقترح فكرتها وغالب بنودها، لتجنيب اليمن واليمنيين مهاوي 
الصراع، وتقديمه الصالح العام، وحرصه الدائم على الجنوح 
للسلم، والسير في كل طريق يؤدي للحوار، زادت من رصيده 
الوطني”.وختم مكتب الزعيم علي عبداهلل صالح تصريحه 
بالقول: “من الغريب أن يضلل مراسلو عدد من الوسائل 
االعالمية المحلية والدولية، الرأي العام، في قضية معروفة 
للجميع، ولها اشخاصها الذين يمكن الذهاب اليهم والحديث 

معهم”.
وأضللاف: “نتمنى من وسائل االعللالم المحلية والدولية 
أن تتوقف عن العمل كوسائل دعائية، لخصوم المؤتمر 
الشعبي، وأن تتعامل مع الجميع وفقا لمعايير مهنية حقوقية 
وقانونية”.مذكرا بأن المؤتمر الشعبي العام ومنذ بدأت 
االزمة وحتى االن، يدين اعتماد أي طرق غير قانونية في 
الخالف السياسي، ويطالب كل االطراف بالعودة لالحتكام 

للنظام والقانون.

الزعيم يحث قيادات المؤتمر 
والتحالف العمل على إنجاح الحوار

أقام الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام - أمسية جمعت قيادات المؤتمر 
الشعبي العام، وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي..

 حضر األمسية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم االرياني، واألمناء 
المساعدون، سلطان البركاني،  وعارف الزوكا، والدكتور علي مجور عضو اللجنة العامة وأعضاء 
حكومته، وعبدالرحمن األكوع عضو اللجنة العامة، إضافة لعدد من أعضاء اللجنة العامة، 
وعدد من قيادات التحالف الوطني الديمقراطي على رأسها الدكتور قاسم سالم أمين عام 

حزب البعث القومي.
وناقش الزعيم، مع أعضاء حكومة المؤتمر الشعبي السابقة، الذين حضروا األمسية عددًا 

من المواضيع المتصلة باألداء اإلداري واالقتصادي للمؤتمر الشعبي..
وطالب الزعيم الجميع بانجاز رؤية جديدة للتحالف تنسجم مع المرحلة القادمة، تواجه 
التحديات، وتدفع بالعمل السياسي وبالعمل الحزبي التعددي لألمام، وتساعد الدولة اليمنية 
على تجاوز األوضاع الراهنة التي سببتها األزمة.وناقش الجميع أهمية العمل على إنجاح مرحلة 
الحوار الوطني، بما يتجاوز رغبات البعض في إبقاء اليمن أسيرة الصراعات المناطقية والقبلية.

وتأتي األمسية، ضمن برنامج رئيس المؤتمر الشعبي، لتفعيل أداء المؤتمر، وتواصل قياداته 
مع القواعد واألنصار.

استقبل أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني 

رئيس الجمهورية: الجميع أمام مسئولية
 كبيـــــــرة ومفتــرق طــــرق

استقبل األخ عبد ربه منصور هادي رئيس 
الفنية  اللجنة  أعللضللاء  أمللس  الجمهورية 
التحضيرية للحوار الوطني الشامل وذلك في 
أول اجتماع لها بعد تشكيلها بالقرار الجمهوري 

رقم “30” لسنة 2012.
وقد رحّب األخ الرئيس بأعضاء اللجنة، معربًا 
عن سعادته لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهميته 
الكبيرة في طريق العمل واإلنجاز نحو الولوج 
إلى المؤتمر الوطني الشامل الذي يعوّل عليه 
رسم المستقبل المأمول والمشرق لليمن 

الجديد.
وقال “إن وضع اليمن خالل الظروف الماضية 
وخصوصًا منذ نشوب األزمللة مطلع العام 
الماضي 2011 وضع صعب وحرج وال يحسد 
عليه، حيث كانت التداعيات خطيرة ومزعجة 
على مختلف الصعد األمنية واالقتصادية 
والسياسية مع ما رافق تلك التداعيات من 
أزمللات على مختلف المستويات التموينية 
قة  لطا ا ط  خللطللو و لنفطية  ا ت  لمشتقا ا و
الكهربائية وقطع الطرقات وهللو ما شكل 

منعطفًا مصيريًا على مستقبل اليمن كله”.
وأّكد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة 
كانت المنقذ والحل المشرّف لكل األطراف 

وأمكن بذلك الخروج من الظروف الصعبة 
والخطيرة إلى آفاق السالم والحوار على أساس 
مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وكان من حسن الطالع أن المجتمع الدولي 
على المستوى اإلقليمي والعالمي كان مع 
خروج اليمن من أزمته بالحلول السلمية دون 
تعريضه لالقتتال والحرب األهلية حفاظًا على 
األمن واالستقرار في المنطقة على أساس أن 
عدم استقرار اليمن سيعرض المصالح الوطنية 
واإلقليمية والدولية للخطر، باعتبار أن المنطقة 
حيوية وعمق تجاري واقتصادي كبير على 

مستوى العالم كله.
وأشار األخ الرئيس إلى أن مجلس األمن عندما 
صوت على القرار الدولي 2014 ومن بعده 
القرار الدولي 2051 كان تصويتًا باإلجماع 
ولم يتحفظ أو يمتنع أو يتخلف أي عضو وهي 
ظاهرة نادرة جدًا وقد عكس تصميم المجتمع 
الدولي على تجنيب اليمن االختالف والتصدع 
وإخراجه من الظروف الصعبة واألزمة الطاحنة 

إلى بر األمان.
وأعرب األخ الرئيس عن تقديره وشكره لخادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد 
العزيز عاهل المملكة العربية السعودية على 
مساعدته من المشتقات النفطية التي جاءت 

في أوج األزمة الخطيرة..وأضاف األخ الرئيس 
“الكل أمام مسئولية كبيرة وأمام مفترق الطرق 
إما أن نشحذ هممنا جميعًا ونخرج البلد من 
أزماته المتالحقة نحو آفاق األمن واالستقرار 
والتطور واالزدهار أو سيذهب اليمن إلى طريق 
ال تحمد عقباه وسنتحمل المسئولية التاريخية 
أمام اهلل والوطن والشعب”، منوّهًا بأن ما قطع 
هناك من أشواط في طريق التسوية السياسية 
التاريخية في اليمن ونجاح المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمّنة هو نجاح لليمن 
كله، معتبرًا أن هذا النجاح في باقي المرحلة 
االنتقالية سيقود إلى تغييرات واسعة من أجل 
خلق منظومة جديدة للحكم ترتكز على الدولة 
المدنية الحديثة بمضامين الحرية والعدل 
والمساواة، وذلك أقل ما يمكن أن نعمله من 
أجل وطننا وشعبنا وإصالح أنفسنا حيث وأننا 
منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ما زلنا 
نجر خالفاتنا بصورة تعكس نفسها خمسين 

عامًا حتى اليوم.
هذا وقد جرى نقاش مستفيض حول المهام 
الماثلة أمام اللجنة وطبيعة المهمة والتأكيد 
على بللذل أقصى الجهود من أجللل تحقيق 

النجاحات المطلوبة.

ما قطع من أشواط في طريق التسوية السياسية هو نجاح لليمن كله

في امسية رمضانية

رعاة المبادرة الخليجية يدعون األطراف السياسية إلى 
احترام الدولة ووزاراتها

أّكد رعاة المبادرة الخليجية “اإلتحاد األوروبي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
األمن ودول مجلس التعاون الخليجي” أنهم قلقون بشدة عقب األحداث األخيرة في وزارة 
الداخلية عندما اقتحم مسّلحون وزارة الداخلية وقاموا بنهب معداتها ومكاتبها ما أدّى إلى 

مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات بجروح.
ودان رعاة المبادرة الخليجية في بيان صدر “الجمعة” العنف بأي شكل ومن أي طرف، ودعوا 
إلى احترام مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة والحسّاسة من تاريخ اليمن. مشدّدين 

على جميع األطراف والمواطنين احترام الدولة ومؤسساتها ووزارتها.
وأفاد البيان بأنه “يجب أن يكون التعبير عن المطالب االجتماعية بشكل سلمي، فالعنف 

ال يؤدي إاّل إلى مزيد من العنف”.
ولفت إلى أن “رعاة المبادرة الخليجية يراقبون عن كثب التزام كافة األطراف بنوايا مخلصة 

بالمبادرة الخليجية باالمتناع عن أفعال التخريب”.

في أمسيات رمضانية.. بقية
وعبر المؤتمريون عن رفضهم القاطع لسياسات اإلقصاء التي تمارس ضد كوادر 
المؤتمر في مؤسسات الدولة المختلفة، معتبرين هذه الممارسات بمثابة اجتثاث للمؤتمر 

الشعبي العام.
وطالبت األمسيات الرمضانية ضرورة ان تقوم قيادة المؤتمر باتخاذ مواقف حازمة 
وبال مهادنة وبالصورة التي تعيد االعتبار لمفهوم الحكومة التوافقية التي يتطلب عليها 
مراعاة التوافق الكامل وفي إطار برنامجها العام.. مؤكدين أن دور المؤتمر العاطفي مع 
أحزاب المشترك قد جلب العديد من المشكالت واالنحرافات التي اصابت األداء الحكومي 
وشجعت اآلخر على ارتكاب المزيد من الممارسات التي تهدد التسوية السياسية بالفشل..
هذا وتتواصل األمسيات الرمضانية وسط مظاهر تفاعلية كبيرة للوسط المؤتمري 
ومثلت رسالة واضحة وجلية أكدت على عظمة الوحدة الفكرية والتنظيمية التي يتمتع 

بها المؤتمر الشعبي العام وقدرته على مواجهة التحديات.


