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عقدت اللجنة التحضيرية المكلفة من اللجنة العامة 
باإلع��داد والتحضير النعق��اد دورة اللجن��ة الدائمة 
الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام- اجتماعًا لها برئاسة 
األستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر 
الش��عبي العام نائب رئي��س اللجنة نياب��ة عن رئيس 
اللجنة الشيخ يحيى علي الراعي األمين العام المساعد 
للمؤتم��ر رئيس مجل��س الن��واب، خصص لمناقش��ة 

التحضيرات النعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيس��ية 
للمؤتمر الش��عبي العام.وأقر االجتماع تش��كيل لجان 
تنظيمية وسياسية وإعالمية ورقابية ولجنة استقبال 
وسكرتارية ولجنة خاصة بإعداد تقرير األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام المقرر أن يقدم إلى دورة اللجنة 

الدائمة الرئيسية.
وأك��د االجتم��اع أهمي��ة أن تق��وم اللج��ان الت��ي تم 

تشكيلها بإعداد تقاريرها في أسرع وقت ممكن بما 
يسهم في حسن وس��رعة اإلعداد والترتيب النعقاد 
دورة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.
كما ش��دد االجتماع على ضرورة أن تقوم قطاعات 
األمان��ة العام��ة والدوائ��ر المتخصص��ة بدوره��ا في 
التحضي��ر واإلع��داد الجيدين لدورة اللجن��ة الدائمة 

الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.

ل لجانًا تحضيرية النعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية
ّ

المؤتمر يشك

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

أكد أن المؤتمر أكبر من الحمالت التضليلية

مصدر: التعاون بين المؤتمر والمبعوث الدولي قائم
المؤتمر عمل على تسهيل مهمة بن عمر منذ اللحظات األولى وال خالفات بينهما

اعتبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بيان مؤتمر 
الحوار الوطني بشأن ما أسمي )حملة إعالمية موجهة ضد مساعد 
األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه لليمن جمال بنعمر(، بأنه 

محاولة لالصطياد في الماء العكر.
وقال المصدر: إن السيد جمال بنعمر واحد من دعاة حرية 
اإلعالم، وهو كمسئول دولي، وسيط محايد، ال يمكن أن يكون 
خصمًا لطرف أو أن يعطي لمبدأ الخصومة مكانًا في حياته 
ومهامه.. لحرصه على نجاح مهمته في تجاوز اليمن لمحنته أكثر 

من التفاته إلى ما يقال هنا أو هناك.
وأشار المصدر إلى أن من يقفون خلف البيان يحاولون دق إسفين 
بين المؤتمر الشعبي العام والسيد جمال بنعمر.. غير مدركين 
أن االختالف بين الممثل األممي والمؤتمر أمر ال يمكن حدوثه، 
وأن المؤتمر بما يمتلكه من ثقل وقامات كبيرة من مختلف الفئات 
العلمية واالجتماعية والمثقفة والمهنية وخبرة السنين الطويلة 
بالحكم واألهداف التي قام من أجلها تجعله قادرًا على إدارة أي 
تباينات في وجهات النظر بسلوك حضاري كون االختالف ال 

يفسد للود قضية.
وأضاف المصدر: والشيء ذاته ينطبق على السيد جمال بنعمر 
وهو رجل تربى على الحوار واإليمان بحرية االعالم والرأي والرأي 
اآلخر.. بل وناضل من أجل هذه المبادئ، وإن صدر عن أٍي من 
الطرفين أي كالم ال يتفق مع خصائصهما فهي زلة لسان ال أكثر.
وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام أعتز منذ اللحظات 
األولى بوساطة المبعوث جمال بنعمر وعمل على تسهيل مهمته 
وتعاون معه بشكل مطلق، وال يزال يعمل بنفس الموقف، وأن ما 

ينشر هنا أو هناك ال يؤثر على المهام االممية للمبعوث األممي وال 
على عالقته الحميمة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، وال حزب المؤتمر مضيفًا: أن علي عبدالله صالح 
وجمال بنعمر عمال بتعاون كامل خالل الفترة الماضية على إنجاح 

 والمرحلة االنتقالية ثانيًا.
ً
التسوية السياسية أوال

وق��ال المصدر: إن جمال بنعمر في غنى كامل عن تزلف 
المتزلفين ومن يعتقدون أنهم سيستفيدون من أي تباين بين 
المؤتمر الشعبي العام والمبعوث الدولي، غير مدركين أن اللعبة 
مكشوفة، وأن الجميع مازال يذكر حجم هجمتهم الشرسة التي 
شنتها وسائلهم االعالمية عليه خالل العام )2011- 2012م(، 
وكيف أنه لم يعرها أي اهتمام رغم بشاعة وإسفاف ما كتب 

حينها. 
ونوه المصدر إلى أن االنتماء العربي لبنعمر يجعل همه األول 
انقاذ اليمن من محنته والحرص على نجاح مؤتمر الحوار الوطني 
والحفاظ على الوحدة اليمنية، كونه يعطي لمنطق الوسيط 

وحل المشكلة اليمنية أهمية في تفكيره بغض النظر عن ردود 
األفعال او النقد البناء أو المهاترات المتبادلة هنا او هناك.

وشدد المصدر على أن المؤتمر الشعبي العام بما يملكه من 
فكر ومخزون كبير في تجربة حكم واحترامًا للذات يحرص كل 
الحرص على نجاح اليمنيين في تجاوز االزمة والوصول إلى بر االمان 
من خالل الحوار، ويحرص على استمرار عالقته المتميزة بجمال 
بنعمر، وأن المؤتمر يدرك مغازي البيانات التي تصدر من هنا 
وهناك والتي لن تؤثر على عالقته بجمال بنعمر ولن تثنيه عن 
تقديم المزيد من التنازالت إلنجاح مهام الحوار الوطني والخروج 
من األزمة الخانقة التي تعيشها اليمن.. ألنه آثر اليمن على نفسه 

منذ نعومة أظفاره وحتى اليوم وسيظل كذلك.
وأوضح المصدر أن المؤتمر الشعبي العام يشكل صمام أمان 
وتوازن البلد شاء الجاحدون أم أبوا.. وأن كل يوم يمر يتصاعد 
فيه نجم المؤتمر ويثبت فيه خطأ مناوئيه.. مؤكدًا أن المؤتمر 
أكبر من أن تؤثر عليه الحمالت التضليلية أو محاوالت إفساد 
العالقة بين قياداته ت��ارة أو بينه وبين الجماهير وأشقائه 
وأصدقائه وآخرها عالقته بالمبعوث الدولي لليمن الذي تجاوزا 
معًا سوء الفهم الذي حدث خالل األيام الماضية ووضعا أيديهما 
بأيدي بعض الستمرار التعاون الكامل من أجل اليمن وخدمة 

مصالحه العليا.
وختم المصدر تأكيده على أن أية محاولة من ضعفاء النفوس 
إلفساد العالقة بين المؤتمر الشعبي العام والمبعوث الدولي 
ما هي إال كهباء منثور، وأن الساعين لذلك لن يجدوا بغيتهم 
مهما حاولوا ألنهم ال يدركون حجم الثقة المتبادلة بين بنعمر 

 الله تعالى أن يهدي العمي عن ضاللتهم.
ً
والمؤتمر.. سائال

رئيس المؤتمر يعزي
 آل اإلرياني في وفاة رمزية اإلرياني

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخت رمزية عباس اإلرياني.. جاء فيها:

األخ القاضي العالمة/ عباس بن محمد اإلرياني
األخ السفيـر/ عبدالملـك عبـــدالله اإلريانــي

وكافة آل اإلرياني الكـــــرام
بحزن عميق.. وألم شديد تلقينا نبأ وفاة األخت رمزية عباس اإلرياني عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. رئيسة االتحاد العام لنساء اليمن، التي 
اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والنضال الوطني 
في مجاالت ِعدة وعلى وجه الخصوص االنتصار لقضايا المرأة وأن يكون لها 

دورها الفاعل في الحياة العامة.
لقد خسر المؤتمر الشعبي العام أحد قياداته النسائية الفاعلة والمتميزة التي 
أسهمت بكل جهودها وإمكانياتها العلمية والعملية سواء في المجال اإلداري 
واإلبداعي والدبلوماسي أو في مجال تطوير مسيرة المؤتمر )التنظيم الرائد في 
الساحة اليمنية(، وعملت بكل إخالص وتفاٍن لالرتقاء بمستوى القطاع النسائي 
نهن من 

ّ
في المؤتمر وتعزيز قدرات عضوات ونصيرات المؤتمر نحو ما ُيمك

أداء دورهن التنظيمي الفاعل، ومن تحمل المسئوليات التنفيذية في مختلف 
المجاالت، كما ساهمت بكل جهودها في االنتصار لقضايا المرأة العربية من خالل 
ترؤسها لالتحاد العام للمرأة العربية، وكان لها بصمات واضحة في تعزيز دور 

االتحاد وتحقيق أهدافه في مسيرة النهوض العربي القومي.
إن رحيل األخت رمزية عباس اإلرياني الناشطة الحقوقية والكاتبة والقصصية 
والدبلوماسية يمثل خسارة فادحة للوطن وللقطاع النسائي في المجتمع اليمني 
وللموقع والــدور الريادي في كفاح المرأة العربية والمسلمة للوصول لكافة 
حقوقها، جنبًا إلى جنب مع زميالتها رائدات العمل النسوي في بالدنا الحبيبة 
والوطن العربي واإلسالمي.اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم في هذا المصاب 
الجلل الذي هو مصابنا جميعًا.. ومصاب المؤتمر الشعبي العام الذي فقد رائدة 
متميزة وفاعلة ونشطة من رائدات العمل الوطني بشكل عام والعمل النسوي 
ة واإلخالص والنزاهة في كل  بشكل خاص، اللواتي ضربن أروع األمثلة في الكفاء
مواقع العمل التي تحملت مسئولياتهن، لنعبر لكم عن صادق التعازي والمواساة 
الحارة، والعزاء موصول لإلبن األكبر للمرحومة األخ أزد عبدالملك عبدالله 
اإلرياني وإخوانه وكافة آل اإلرياني الكرام، وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، لنسأل الله -عزوجل- أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ومغفرته.. 

ويسكنها فسيح جنانه.. ويلهمكم.. ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

.. ويعزي  بوفاة الدكتور عبدالعزيز نعمان 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الدكتور عبدالعزيز أحمد عبدالوهاب نعمان الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة مليئة بالعطاء خدم فيها الوطن بكل إخالص وتفاٍن في 

المجال الطبي، وقدم خدمات إنسانية جليلة للمجتمع.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى عبدالوهاب أحمد 
عبدالوهاب نعمان.. وإخوانه وكافة آل نعمان عن صــادق التعازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 

ت 
ّ
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي آل اإلبي 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة العميد الركن محمد علي حسن األبي مساعد مدير دائرة 
التأمين الفني بوزارة الدفاع وأحد كوادر القوات المسلحة المؤهلة الذين أسهموا 
في تطوير القوات المسلحة وخدموا الوطن والثورة والجمهورية والوحدة بكل 

إخالص ونكران للذات..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ وديع محمد 
علي األبي وإخوانه.. وكافة آل األبي عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده  بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الخليدي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة رجل األعمال عبدالحبيب سعيدالخليدي الذي انتقل إلى جوار 

ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال التجارة.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلىالدكتور عبدالمجيد 
سعيدالخليدي.. وإخوانه وكافة آل الخليدي عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن 
يتغمد الفقيدبواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله 

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

.. ويعزي بوفاة الشيخ سالم صالح النسي 
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 األخ محمد سالم 
صم النسي.. وإخوانه وكافة آل النسي -شبوة- في وفاة الشيخ سالم صالح 

ْ
صالح لق

صم النسي، الذي توفاه الله تعالى بعد حياة مليئة بالعطاء في خدمة الوطن 
ْ
لق

والمجتمع..معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، 
سائاًل المولى -عزوجل-أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشاعر محمد  الشرفي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 

ومواساة في وفاة الشاعر واألديب محمد حسين الشرفي.. جاء فيها:
األخ/ علـي محـمـد حسيـن الشرفي وإخوانـه

وكافـــة آل الشرفـــــي الكــــرام حياكم الله
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشاعر واألديب والمناضل 
محمد حسين الشرفي الذي اختاره المولى عزوجل إلى جواره إثر مرض عضال 
ألمَّ به وعانى منه كثيرًا بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني في خدمة 

الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.، فقد كان -رحمه الله- من كبار المناضلين 
األوفياء والصادقين من خالل الكلمة الصادقة واإلبداع والرأي الناقد، وكان من 
الذين بشروا بالثورة ومهدوا لها ومن األصوات األولى المجلجلة في سماء الوطن 
ترجيًا ودفاعًا عن الثورة والجمهورية من خالل أثير إذاعة صنعاء إذاعة الثوار 
واألحــرار والمناضلين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة فداء للوطن 
واالنتصار لإلرادة الوطنية في االنعتاق من الحكم اإلمامي المستبد والذي كان 
فقيدنا وشاعر الوطن وأديبه المرحوم محمد حسين الشرفي من األصوات 
المنافحة والمكافحة والمقاومة للظلم واإلستبداد والكهنوت ومن الذين ساهموا 
في ترسيخ قيم الثورة وأهدافها السامية في تفكير وعقول ووجدان وضمائر 
الشباب والشيوخ من الرجال والنساء، وإذكاء روح الحماس لدى الجماهير التي 
هبت من كل حد وصوب للدفاع عن الثورة وخوض الكفاح والمشاركة في معارك 
الدفاع عن الثورة والجمهورية في كل جبهات القتال التي شهدت مالحم من 

البطوالت والتضحية واستشهد فيها خيرة أبناء الوطن ورجاله األوفياء،.
وكان لصوت الشاعر المرحوم وقصائده وابداعاته وخاصة من خالل برنامجه 
اإلذاعي الشعبي )جي نتجابر( أكبر األثر في توعية وإقناع أبناء الوطن سواء في 
المدن أو األرياف وخاصة البسطاء من الناس الذين كانوا تحت تأثير التضليل 
اإلمامي الرجعي، حيث ساهم ذلك البرنامج في إقناع الجميع بالثورة وعظمتها 
والتي تعني الحياة الحرة الكريمة والتحرر من العبودية والظلم والقهر، كما 
كان للكلمة الصادقة شأن ال يقل عن شأن تلك القذائف وأصوات الرصاص التي 
دافع المناضلون الثوار بها عن الثورة والجمهورية،. بل كانت أشد وقعًا وأقسى 
تأثيرًا على األعداء وقوى الظالم والتآمر من وقع أزيز الرصاص وهدير المدافع 

والدبابات.
لقد شكل أدب الثورة وثقافتها والتي كان فقيدنا أحد أعالمها الزاد المعنوي 
للمقاتلين والمناضلين في اندفاعهم واستبسالهم للدفاع عن إرادة الجماهير 
الذي توج بالملحمة االسطورية والتاريخية في السبعين يومًا التي حوصرت 
خاللها العاصمة صنعاء وأبلى كل يمني شريف وغيور -وشاعرنا وفقيدنا أحدهم- 
في معاركها بالءًا حسنًا حتى تحقق االنتصار الشامخ للثورة والجمهورية، وتم 

دحر قوى الظالم والتخلف من أبواب صنعاء وإلى غير رجعه.
إن رحيل الشاعر والمبدع واألديب األستاذ محمد حسين الشرفي تمثل خسارة 
فادحة للوطن وللحركة األدبية والثقافية في بالدنا، ولنا جميعًا، وال يمكن أن 
تعوض إاّل بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على قضائه وقدره،

راجين منه سبحانه وتعالى أن يعصم قلوب الجميع بالصبر، واننا بهذا المصاب 
الجلل واألليم لنتوجه إلى أبناء وبنات وإخوان وأسرة الفقيد وكل آل الشرفي ولكل 
أدباء وشعراء ومثقفي ومبدعي الوطن اليمني بصادق التعازي وعميق المواساة 
باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، لنسأل الله-عزوجل- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم الجميع 

الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي عبدالواحد الزنداني بوفاة نجله
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 األستاذ الدكتور 
القدير عبدالواحد عزيز الزنداني وأبنائه وإخوانه.. وكافة آل الزنداني الكرام في 
وفاة نجله ياسر الذي توفاه الله تعالى وهو في ريعان شبابه إثر مرض ألمَّ به..

معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
المولى -عزوجل-أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 

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

.. ويعزي بوفاة الشيخ علي المشّرع
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ علي علي المشّرع، أحد الشخصيات اإلجتماعية الفاعلة 
في مديرية وصاب العالي -محافظة ذمار- الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 

حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أوالد الفقيد محمد 
وإسماعيل علي المشّرع.. وكافة آل المشّرع عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم 

كل أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

 .. ويعزي بوفاة عبدالحسين الجبل 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ عبدالحسين غالب الجبل الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

حياة مليئة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي 
بعث بها إلى الشيخ خليل غالب الجبل وإخوانه.. واألخ محمد عبدالحسين الجبل 
وإخوانه وكافة آل الجبل -حراز- باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة المناضل محمد سليمان ناصر
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ المناضل محمد سليمان ناصر إلى األخوين يونس ووضاح 
وكافة أفراد األسرة والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالنضال والعمل 
الوطني. .حيث كان الفقيد واحدًا من مناضلي حرب التحرير الذين خاضوا الكفاح 
المسلح ضد المستعمر البريطاني البغيض حتى نال شعبنا االستقالل، وبعد 
ذلك خاض غمار العمل الوطني في تثبيت قواعد ومداميك النظام الوطني 
الجمهوري في جنوب الوطن من خالل المسئوليات القيادية والتنفيذية التي 
تحملها ضمن حكومة الثورة والتي كان آخرها وزيرًا للزراعة واإلصالح الزراعي، 
ة واإلخالص والنزاهة والصدق مع  وكان من الذين يشار إليهم بالبنان في الكفاء
ت هاجسًا 

ّ
الوطن ومع كل قضاياه وفي مقدمتها قضية الوحدة اليمنية التي ظل

مستمرًا لدى كل المناضلين األحرار والذين كان الفقيد أحدهم -إن لم يكن 
أبرزهم- وهدفًا رئيسًا وُملحًا للحركة الوطنية اليمنية التي ناضلت طوياًل من 

أجل تحقيق هذا الهدف السامي.
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، والعزاء موصول لشقيق الفقيد األخ عبدالسالم سليمان 
ناصر، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

البيانات المغرضة لن تثني 
المؤتمر عن إنجاح الحوار وإخراج 

البالد من األزمة الخانقة

التقى األمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي 
العام الدكتور احمد عبيد بن دغر واألستاذ عارف 
الزوكا بسفيرة بريطانيا لدى اليمن السيدة جين 
ماريوت حيث تم استعراض التطورات السياسية 

ومسار مؤتمر الحوار الوطني.
وخالل اللقاء جددت قيادات المؤتمر الشعبي العام 
التأكيد على مواقف المؤتمر المتمسكة بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وق��رارات 
مجلس األمن الدولي خصوصًا فيما يتعلق بوحدة وأمن 

واستقرار اليمن.

وعبرت قيادات المؤتمر الشعبي العام عن رفضها 
أية محاوالت لاللتفاف على التسوية السياسية ممثلة 
بالمبادرة الخليجية وآليتها بأية صورة من الصور من 
خالل ما تطرحه بعض القوى السياسية التي تحاول 
عرقلة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني من خالل مقترحات 

ال عالقة لها بالمبادرة وال بآليتها.
من جانبها أكدت السفيرة البريطانية موقف بالدها 
الداعم لنجاح التسوية السياسية في اليمن ودعم 

مؤتمر الحوار الوطني.

بن دغر والزوكا يلتقيان سفيرة بريطانيا

المؤتمر يجدد رفضه محاوالت االلتفاف على بنود التسوية

المؤتمر واحزاب التحالف يرفضون تحويل تعز ساحة لتصفية حسابات شخصية
أكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب الحالف الوطني 
الديمقراطي بمحافظة تعز ان قرار تغيير مدير امن 
المحافظة اليخدم األمن واالستقرار في المحافظة 
ويرتكز في اساسه على دواف��ع ضيقة وتصفية 
حسابات شخصية تسعى للنيل من أمن واستقرار 

محافظة تعز وضرب طابعها الثقافي المدني .
وج���ددوا وقوفهم إل��ى جانب السلطة المحلية 
بالمحافظة الرافضة لهذا القرار مطالبين وزارة 

الداخلية بأن تكون عونًا وسندًا للجهود التي تبذلها 
السلطة المحلية من أجل إنهاء كافة االختالالت األمنية 
.وفي بيان  أعلن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز رفضهم الكامل 
لكل المحاوالت الساعية إلى جعل محافظة تعز ساحة 
للصراعات وتصفية الحسابات الشخصية والحزبية 

على حساب أمن واستقرار المحافظة وأبنائها.
وأشار البيان الى أن  السلطة المحلية وإدارة أمن 

المحافظة تمكنت خالل الفترة القليلة الماضية من 
تحسين الوضع أمنيًا والقضاء على االنفالت األمني إلى 
حد ما في ظل االمكانات األمنية الضعيفة وفي ظل 
استمرار تغاضي الحكومة ووزارة الداخلية عن تلبيتها 
للمتطلبات األمنية وهو التحسن الذي بدأ المواطنون 
يلمسونه على الواقع المعيشي العام..وطالب المؤتمر 
وحلفاؤه الحكومة بتوفير كافة اإلمكانات والمتطلبات 
األمنية من آليات ومعدات سبق وأن طالبت بها 
السلطة المحلية مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى، األمر 

الذي يعكس بأن هناك استهدافًا واضحًا وحقيقيًا 
لمحافظة تعز وقياداتها المحلية والتنفيذية.

مؤكدين وقوفهم الكامل مع قيادة السلطة المحلية 
واللجنة األمنية ممثلة باألخ / شوقي أحمد هائل محافظ 
المحافظة رئيس اللجنة األمنية في كافة اإلجراءات التي 
تتخذها من أجل استعادة األمن واالستقرار وفرض 
سلطة النظام والقانون وإنهاء كافة المظاهر المسلحة 

وأعمال الفوضى المختلفة.

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام


