
عقدت اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة تعز األربعاء الماضي اجتماعًا لها برئاسة الشيخ 
جابر عبدالله غالب الحاج عضو مجلس النواب عضو اللجنة 
الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة وبحضور عدد من 
أعضاء الكتلتين البرلمانية والشوروية، تم فيه الوقوف أمام 
المستجدات على الساحة الوطنية، حيث أك��د المجتمعون 
رفضهم القاطع ألي حوارات شطرية أو اتفاقات تمس الوحدة 
اليمنية مثمنين تثمينًا عاليًا المواقف الوطنية المبدئية والثابتة 
للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام واللجنة 
العامة وقيادات أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي تجاه 
الوحدة اليمنية وعدم التفريط بها باعتبارها مكسبًا وطنيًا 
عظيمًا للشعب اليمني ال يجب بأي حال من األحوال المساس به..
مجددين رفضهم ألي اتفاقات مخالفة لمرجعيات الحوار 
الوطني وال��م��ب��ادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
ات الممنهجة التي تتم ضد كوادر  ورفضهم لعملية االقصاء

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الوظيفة العامة.
وأكدوا دعم جهود القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية � النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام � األمين العام للمؤتمر في إخراج البالد من 
تداعيات األزمة وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ات التي عقدتها  المزمنة..وبارك المجتمعون ماخرجت به اللقاء
القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام من ق��رارات وتوصيات 
بشأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. وأكدوا رفضهم القاطع 

ألي محاوالت استفزازية أو االنحراف 
بمسار الحوار الوطني والخروج عن المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.
وأش��اد أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية بجهود 
السلطة المحلية بالمحافظة في ترسيخ األم��ن واالستقرار 
وإنهاء كافة المظاهر المسلحة واألعمال الخارجة عن النظام 
وال��ق��ان��ون.. مؤكدين تأييدهم الكامل لمبدأ المفاضلة في 
تولي المناصب القيادية في الجهاز اإلداري للدولة بعيدًا عن 

المحاصصة الحزبية المقيتة التي لها آثارها السيئة على الوطن.
وأكدت اللجنة الدائمة المحلية والرئيسية للمؤتمر بمحافظة 
تعز على إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 
المحدد »فبراير2014م« باعتبار ذلك استحقاق دستوري 
البد من إجرائه في الوقت المحدد بالمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة.وأكد المجتمعون على إقامة المهرجانات 
االحتفائية بمناسبات اعياد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر 

و14 أكتوبر و30 نوفمبر.
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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة مفتي محافظة 
إب السابق القاضي العنسي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى العميد فؤاد يحيى احمد العنسي 
واخوانه في وفاة والدهم القاضي يحيى احمد العنسي - عضو المحكمة العليا سابقًا 
ومفتي محافظة إب السابق- والذي قضى عمره في خدمة الوطن في مجال القضاء 

وكان مثااًل للموظف المتفاني في خدمة وطنه باخالص ونزاهة.
وعّبر الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
المولى-عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 

جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون

..و يعزي عبيد سالم بوفاة شقيقه 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة جمعان سالم سعيد بن ضبيع - الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 

بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ عبيد سالم سعيد 
بن ضبيع-مدير مكتب األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وإخوانه وكافة آل ضبيع 
عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

ّ
سائاًل المولى -جل

فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب."إنا لله 
وإنا إليه راجعون"

.. ويعزي بوفاة الحاج الصالحي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الحاج علي عبدالله الصالحي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 

بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها الى االخ الشيخ حزام علي 
عبدالله الصالحي- عضو مجلس الشورى- واالخ علي بن علي عبدالله الصالحي وكافة 
آل الصالحي برداع عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه 

سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة
 الشيخ علي عايض مشهل

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الشيخ علي عايض مشهل عضو مجلس النواب "السابق" الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن، حيث كان -رحمه الله- 
من المناضلين األحرار الذين ساهموا في الدفاع عن الثورة والجمهورية والتصدي 

لقوى الظالم واالستبداد والطغيان.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى خالد علي عايض مشهل 
وإخوانه وكافة آل مشهل عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

..و يعزي بوفاة
 الشيخ عبدالله روكان

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى الشيخ روكان عبدالله حسين روكان 

وجميع إخوانه وأفراد أسرته وال روكان في خوالن بني عامر وذلك في وفاة الشيخ 
عبدالله حسين روكان الذي وافاه األجل وانتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة 

بالعمل الوطني واالجتماعي على مختلف مستوياته.
وعّبر الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 
جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.إنا لله وإنا إليه 

راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ النويرة

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الشيخ علي حسن النويرة 

وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى العقيد مطهر علي 
النويرة واخوانه وكافة آل النويرة عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر 

والسلوان..

.. ويعزي بوفاة الشيخ الضبياني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء لالخ 
على مجيب عبدالوهاب الضبياني واخوانه وكافة آل الضبياني بوفاة الشيخ مجيب 

عبدالوهاب الضبياني، 
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 

الصبر والسلوان..انا لله وانا اليه راجعون

اخوكم/ علي عبدالله صــالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

اصدر الشيخ صادق أمين ابو راس االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام  قرارًا تنظيميًا قضى بتصعيد األخوين نبيل 
محسن صالح ومحمد رزاز سيف محمد الى عضوية اللجنة الدائمة المحلية بمحافظة إب.

ونص القرار التنظيمي رقم 14 لسنة 2013م بالعمل به من تاريخ صدوره.
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كاًل فيما يخصه.

تصعيد نبيل صالح ومحمد رزاز الى عضوية الدائمة المحلية في إب

البركاني يصل الى االراضي 
المقدسة الداء مناسك الحج

التقى الشيخ سلطان البركاني االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- 
الخميس- قيادات اعالمية وكتابًا في مقدمتهم االساتذة  عبدالجبار سعد ويحيى 
العابد ونائف القانص وعادل بشر ومحمد السماوي،  والذين  غادروا دمشق الى بيروت 
في زيارة  لالطمئنان على صحته بعد ان  أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح  في 

مستشفى الجامعة االمريكية ببيروت.
هذا وقد وصل الشيخ سلطان البركاني الى االراضي المقدسة في المملكة العربية 

السعودية الداء مناسك الحج قبيل عودته الى ارض الوطن.

في اجتماع للجنة الدائمة المحلية بتعز

د رفضه للحوارات الشطرية المؤتمر يجدِّ
 والخروج على المبادرة الخليجية

العيد ال�51 لثورة ال�26 من سبتمبر

القيمة لمنصب أو رتبة مالم يكونا مثااًل للقدوة الوطنية ا لحسنة

كشف مصدر قانوني في المؤتمر الشعبي العام، 
أن المؤتمر بصدد تحريك دعوى قضائية ضد 
األمانة العامة لتجمع اإلصالح والصحيفة الناطقة 
باسم الحزب،على خلفية افتراءات صحفية عارية 

من الصحة.
وأكد المصدر في تصريح له السبت تكليف 
فريق قانوني بمقاضاة صحيفة الصحوة الناطقة 
باسم تجمع اإلصالح ))الذراع السياسي لتنظيم 
اإلخوان المسلمين في اليمن( أمام القضاء، على 
ات والتلفيقات التي ساقتها  خلفية اإلدع���اء
العام  المؤتمر الشعبي  وزعمت فيها قيام 
بإنشاء، مركز إعالمي، إلى باقي األكاذيب التي 
تضمنها الخبر. وكان مصدر مؤتمري سخر من 
افتراءات صحيفة حزب اإلص��الح ، وأك��د أن ما 
نشره موقع "الصحوة نت" ال يعدو عن كونه وليد 
مخيلة كاتب الخبر والقائمين على الموقع ومن 
يوجههم من قيادات حزب اإلصالح المسكونة 
بفكرة المؤامرة والموبوءة بعقلية التآمر، ممن 
باتت تسيطر عليهم مشاعر اإلحباط والشعور 
بالفشل والقلق من الحاضر والخوف من المستقبل.

وأوضح المصدر أن هذه التلفيقات المفضوحة 
وع��دا ع��ن كونها تكشف اس��ت��م��راء اإلخ��وان 
للكذب وإدمانهم له واتخاذه عقيدة ومنهج.. 
فإنها تكشف ايضًا األساليب التي اعتمدها 
"إخوان اليمن" في الوقيعة بين الدولة والشعب 
ومكوناته والتآمر على البالد واإلضرار بمصالحه 
ومكتسباته، وهم اليوم يرمون غيرهم بدائهم 
ظنًا منهم أن اآلخرين يسلكون نفس مسالكهم 

في الكذب والدجل والتضليل والتآمر.

المؤتمر يعتزم مقاضاة 
إعالم االخوان على 

أكاذيبه

أبناء همدان يرفضون إقامة معسكر 
للمليشيات الحزبية في منطقتهم

نظم أهالي وأعيان مديرية همدان بمحافظة صنعاء وقفة احتجاجية ضد إقامة معسكر للمليشيات 
الحزبية في منطقتهم .

وأكد أهالي همدان أنهم لن يسمحوا بإقامة معسكر للمليشيات الحزبية التابعة لحزب اإلصالح 
واللواء علي محسن في منطقتهم ،مناشدين رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصورهادي إليقاف 

هذه المحاوالت التي قد تؤدي إلى اندالع مواجهات مسلحة .

مساندة جهود 
رئيس الجمهورية 

في اخراج البالد 
من االزمة وتنفيذ 
المبادرة الخليجية

تأييد الموقف الوطني لرئيس المؤتمر بعدم التفريط بالوحدة


