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والمساواة “.
واش��ار الى ان اللجنة الفنية للحوار قد 
قدمت تقريرها ووفقا للمهام المناطة 
بها والمحددة بالقرار الجمهوري الخاص 
بإنشائها وهذه مهمة كبيرة ُأنجزت تضاف 

ال��ى ما ُأنجز في طريق مواجهة كافة 
الصعاب والتحديات واالصرار على انجاز ما 
احتوته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة بصورة دقيقة وآمنة وصادقة وبما 
يضمن سالمة مسيرة الوفاق والوئام نحو 

استكمال المرحلة االنتقالية وصواًل الى يوم 
ال� 21 من فبراير 2014م موعد استحقاق 
االنتخابات الرئاسية وذل��ك بعد اج��راء 
التعديالت الدستورية واالستفتاء عليها 
والتي ستحدد طبيعة النظام واالنتخابات 

 رأس عبدربه منصور ه��ادي -رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
االمين العام- األربعاء اجتماعًا استثنائيًا 

للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

وبعد ان رحب بهم الرئيس اعرب عن 
سعادته بهذا اللقاء .. متحدثاً عن جملة من 
القضايا والموضوعات المتصلة بالتسوية 
السياسية في اليمن بمقتضيات المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري 
مجلس االمن »2014 و2051م« والتي 
اعتبرها االخ الرئيس من افضل المخارج 
السياسية المشرفة على قاعدة الوفاق 
والوئام والسالم وتجنيب البلد ويالت 
االنقسام والحرب وما تخلفه من اضرار ال 

تحمد عقباها..
وق��ال االخ الرئيس :” إننا في اليمن 
استطعنا ان نغلب العقل والحكمة والمنطق 
بتسوية االزمة بحلول منطقية وتبادل 
سلمي للسلطة وحققنا نجاحات ال يستهان 
بها في المرحلة االول��ى من المبادرة 

الخليجية “.
وأضاف :” نحن اليوم على أعتاب الولوج 
الى المؤتمر الوطني الشامل الذي يعول 
عليه ك��ل اليمنيين ف��ي رس��م معالم 
المستقبل المأمول على قاعدة الحكم 
الرشيد بكل متطلباته والدولة المدنية 
الحديثة المرتكزة على الحرية والعدالة 

البرلمانية التي ستجرى والكيفية المطلوبة 
التي تنسجم مع مصالح الوطن وآمنه 

واستقراره ووحدته .
وتابع الرئيس عبد ربه منصور هادي 
:” نحن على المحك جميعًا ويجب على 
االطراف الحزبية والسياسية واالجتماعية 
العمل بكل الحرص من اج��ل مصلحة 
الوطن العليا وتجنب محاوالت االرباك او 
المغالطة السياسية بكل اشكالها وصورها 
وه��ذه مهمة الجميع “ .. منوهًا الى ان 
الظرف ما يزال دقيقًا وحساسًا ويحتاج الى 
تدارك بحس وطني صادق ومؤمن بخروج 
اليمن من دوامة االزمة والظروف الصعبة 

الى آفاق التطور والنماء .
واشار رئيس الجمهورية الى ان مضامين 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الزمنية 
وتطبيقها على أرض الواقع كفيل بصيانة 
حقوق الجميع وكتابة عهد جديد بإغالق 
صفحة الماضي بكل ما لها وعليها وفتح 
لليمن  لبياض  ا ناصعة  جديدة  صفحة 
المواكب للقرن الواحد والعشرين وتأمين 
مسيرة العطاء الوطني من اجل التطور 
والتنمية وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير 
الحياة الحرة الكريمة والمستقبل  في 
المأمول.هذا وقد طالب الرئيس تحديد 
مندوبين من المؤتمر الشعبي العام الى 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل نهاية 

شهر ديسمبر الحالي .

رئيس المؤتمر الشعبي يعزي 
في وفاة الشيخ عمر الجعيدي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام عزاء ومواساة إلى عبد العزيز بن عمر 
خميس الجعيدي وكافة أسرته في وفاة المغفور له 
-بإذن اهلل تعالى- والده الشيخ عمر خميس الجعيدي 
أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة 
حضرموت.وأعرب فيها باسمه شخصيًا ونيابة عن 
قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي العام كافة عن 
عميق الحزن والمواساة لرحيل شخصية وطنية 

واجتماعية بارزة وأحد رجال الخير في حضرموت..
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي بوفاة المناضل
 علي صالح الهب

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام -ببرقية عزاء ومواساة إلى محمد 
علي صالح الهب وإخوانه وكاف�ة آل اله�ب في وفاة 
المغفور له -بإذن اهلل تعالى -والدهم المناضل علي 

صالح الهب.. جاء فيها:

األخ/ محمد علي صالح الهب وإخوانه
وكاف�ة آل اله�ب الك�رام حياك��م اهلل

ببالغ األسى وعميق األسف تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المناضل علي صالح الهب أحد الرجال الذين أبلوا 
بالًء حسنًا في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة 
وقدموا في سبيلها أغلى التضحيات وأصدق المواقف 
الوطنية النبيلة.. والذي خسر الوطن برحيله واحدًا 
من رجاله األوفياء واألفذاذ الذين ظلوا ثابتين على 
مواقفهم المبدئية.. لم يتزعزع ولم يَلِنْ أمام كل 
المغريات..وإننا إذ نعزيكم في وفاته.. لنسأل اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه 
فسيح جنانه وأن يلهمكم ويلهمنا جميعًا الصبر 

والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزي آل الحميقاني بوفاة 
الشيخ صالح الحميقاني

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر- 
برقية ع��زاء ومواساة باسمه ونيابة عن قيادات 
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام إلى األخ الشيخ أحمد 

صالح الحميقاني في وفاة والده.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ أحمد صالح الحميقاني وإخوانه

وكاف�ة آل الحميقاني الك�رام حياك��م اهلل
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المرحوم الشيخ صالح محمد حسين الحميقاني الذي 
اختاره المولى عز وجل إلى جواره بعد حياة حافلة 
بالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص في خدمة 
الوطن والمجتمع.. حيث كان رحمه اهلل أحد األعيان 
والوجهاء المصلحين الذين لم يدخروا جهدًا من 
أجل اإلصالح بين الناس واإلسهام في بناء الوطن 
ونهوضه.. باإلضافة إلى دوره المشهود في الدفاع 

عن الثورة والجمهورية والوحدة..
وإننا إذ نعزيكم في وفاته.. لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه 
وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

..و يعزي في وفاة القاضي 
محمد عبداهلل الرصاص

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة لالخ هشام محمد 
عبداهلل الرصاص واخوانه وكافة آل الرصاص في 
وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى المناضل القاضي/ 

محمد عبداهلل الرصاص جاء فيها :

الحمد هلل القائل : »من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

ينتظر وما بدلوا تبديال« صدق اهلل العظيم
االخ هشام محمد ع��ب��داهلل ال��رص��اص واخ��وان��ه         

المحترمون
االخوة/ آل الرصاص            المحترمون

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل القاضي 
/ محمد عبداهلل الرصاص

وبهذا المصاب..  باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام أعبر لكم عن 
عميق الحزن واأللم على فقدان شخصية وطنية 
ونضالية.سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح 

جناته وان يلهمكم عظيم الصبر والسلوان..
انا هلل وانا اليه راجعون..

..ويعزي آل حاتم بوفاة العميد 
علي حسين حاتم

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام - ببرقية عزاء ومواساة في وفاة العميد 

علي حسين حاتم.. جاء فيها:

األخ/ محم���د حسي��ن حات��م
وأوالد المرحوم علي حسين حاتم

وكاف��ة آل حات�م المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق نعزيكم في وفاة المغفور له 
-بإذن اهلل تعالى- العميد علي حسين حاتم والذي 
وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن 
في سلك القوات المسلحة حيث كان من الضباط 
الصادقين والمجتهدين الذين خدموا وعملوا في 
مجال القوات الجوية والدفاع الجوي وكان مثااًل 

للضابط النزيه والمتفاني في أداء واجبه الوطني..
وبرحيله فقدت القوات المسلحة عامة والقوات الجوية 
والدفاع الجوي خاصة واحدًا من أبنائها األوفياء الذين 
أسهموا في مسيرة بناء القوات المسلحة وتقدم 

الوطن ورقيه وتحقيق وحدته الخالدة.
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل.. 

لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم الصبر 

والسلوان..
 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

برئاسة رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر

اللجنة العامة للمؤتمر تقف أمام األوضاع في الساحة ومسار التسوية واالستعداد للحوار الوطني

رئيس المؤتمر يبعث عدد من برقيات التعازي

وقد تحدث عضو اللجنة العامة االمين العام المساعد للمؤتمر 
رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وعدد من اعضاء اللجنة 
العامة.. مؤكدين في بداية الحديث انهم جميعًا مع الرئيس 
عبد ربه منصور هادي في كل خطواته وقراراته واجراءاته التي 

تأتي وفقًا لترجمة المبادرة الخليجية.
وفيما شددوا على انهم ايضًا وباسم المؤتمر الشعبي العام 
مع المبادرة الخليجية حرفًا، حرفًا ولن يكونوا في يوم ما طرفًا 
مناهضًا لمضامين المبادرة .. اكدوا تمسكهم بشرعية المبادرة 
على أسس عادلة مع كل االطراف ويرفضون ان يتعرض طرف 
معين للظلم او محاوالت االقصاء المستمرة .. منوهين الى 
ان معالجة االزمة تتطلب الحكمة والعدل وعدم المخاتلة او 

المخادعة من هنا او هناك .
وطالبوا االخ الرئيس -باعتباره رئيسا للجمهورية- التمعن في 
الكثير مما يمكن ان نسميه تجاوزًا للمسئولية بل وتجنيا على 
اطراف معينة لها حقها في التسوية السياسية من حيث الحجم 

والمكانة .
واكدوا لألخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أنهم ينظرون 
اليه كقائد وحاٍم لمسيرة التسوية السياسية باعتباره رئيسًا 
للجمهورية ورئيسًا للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق االمن 
واالستقرار ويعقدون اآلمال الكبيرة على جهوده التي يمضي 
بها من اجل انجاح المرحلة االنتقالية واخراج اليمن من الظروف 

الصعبة الى بر االمان.

اللجنة العامة تؤكد التزام المؤتمر بالمبادرة وحرصه على تنفيذها..
وتثمن دور رئيس الجمهورية كقـائد وحاٍم لمسيرة التســوية الســياسية

المؤتمر يعقد اآلمال على رئيس الجمهورية إلخراج اليمن من األزمة

رئيس الجمهورية:

على المؤتمر أن يحدد مندوبيه الى مؤتمر الحوار الوطني خالل ديسمبر
على جميع األطراف تجنب محــاوالت اإلربــاك أو المغالطات السياسية

تطبيـق المبادرة كفيل بصيــانة الحقــوق وكتابة عهـد جديد لليمـن


