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في اجتماع مهم برئاسة الزعيم

المؤتمر وحلفاؤه يبحثون ترتيبات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية

متمسكون بحقنا في الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة طبقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
نعب��ر عن قلقن��ا في ارتف��اع وتي��رة األعم��ال اإلرهابية ف��ي البالد
ندعو القوى السياسية إلى توحيد جهودها في سبيل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية

ع��ق��دت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وق��ي��ادات اح���زاب التحالف الوطني الديمقراطي 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الثالثاء اجتماعًا لها جرى خالله مناقشة 
آخر التطورات في الساحة الوطنية وفي مقدمتها 
لشراكة  لمتصلة بتشكيل حكومة ا لترتيبات ا ا
الوطنية ومشاركة المؤتمر الشعبي العام واحزاب 

التحالف الوطني الديمقراطي فيها.
وفي بداية االجتماع وجه المؤتمر الشعبي العام 
واح���زاب التحالف الوطني الديمقراطي التحية 
والتهاني البناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل 
وال��خ��ارج بمناسبة العيد ال����51 ل��ث��ورة ال����14 من 
اكتوبر االمتداد الطبيعي لثورة ال�26 من سبتمبر 
عام 1962م والذي حل على شعبنا في ظل ظروف 

بالغة الخطورة وتحديات كبيرة تواجه الوطن.
معبرين عن الثقة بان شعبنا المناضل الذي قدم 
التضحيات الغالية في سبيل االنتصار الرادت��ه في 
الثورة والتحرر واالستقالل والوحدة لن يتوانى عن 

مواصلة نضاله وتمسكه بأهداف الثورة اليمنية 26 
سبتمبر وال���14 من اكتوبر وال���22 من مايو التى 

ستظل شعلتها متقدة في نفوس كل اليمنيين.
وال��وف��اء لتضحيات الشهداء األب��رار الذين ان��اروا 

بتضحياتهم دروب العزة والمجد وستظل مهمة 
لكل االجيال اليمنية عبر كل العصور، سائلين الله 
العلي القدير ان يتغمد ارواحهم الطاهرة بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته الى جوار االنبياء 

والصديقين..
ووقف االجتماع أمام المعايير والضوابط الخاصة 
بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار ال���وزراء.. وأكد 
االجتماع تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية 

في الحكومة الجديدة طبقًا لما نصت عليه المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 

الوطني.
كما وقف االجتماع أمام تقارير عن مستوى تنفيذ 
قرارات االجتماع السابق من قبل اللجان المشكلة لها 
وأكد على أهمية التسريع في انجاز المهام المناطة 

باللجان..
وأكد االجتماع على أهمية توحيد الجهود والرؤى 
بين كافة القوى السياسية من اجل انجاز المهام 
الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبما يحقق 
المصلحة الوطنية ويجنب الوطن أي مزالق خطره 

ويكفل الحفاظ على امنه واستقراره ووحدته..
وعبرت اللجنة في االجتماع عن مشاطرة المؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
اعضاء مجلس االمن الدولي قلقهم حول ارتفاع وتيرة 
االعمال االرهابية في اليمن وماتفرضه من مناخات 

التوتر والقلق..

وجوه جديدة قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة

»تشبيب« حكومة بحاح توجه مؤتمري ل�
المؤتمر ملتزم بمعايير اتفاق السلم والشراكة الوطنية عند اختيار ممثليه في الحكومة

)تشبيب( الحقائب الوزارية المرتقبة  كشفت مصادر سياسية عن توجه مؤتمري لـ
في الحكومة الجديدة والمكلف المهندس خالد بحاح بتشكيلها خالل فترة 30 يوما 
وفقا لمضامين اتفاق السلم والشراكة الموقع في العاصمة صنعاء عشية الـ21 من 

سبتمبر الماضي .
وقال مصدر رفيع المستوى في المؤتمر الشعبي العام ان اللجنة العامة اكدت 
االلتزام بمعايير اتفاق السلم والشراكة الوطنية عند اختيار ممثليها في الحكومة 
 تنظيميًا شددت فيه على ضرورة افساح المجال للكفاءات 

ً
الجديدة ، كما اقرت مبدأ

الشابة في اطار سياسة التشبيب التي يحرص عليها المؤتمر الشعبي العام .
وبين المصدر في تصريح خص به »الميثاق« ان االختيار لن يقتصر على وجوه 
جديدة فقط وانما سيركز على الشخصيات التي تستوفي معايير الخبرة والنزاهة 
والقدرة على التعاطي مع تحديات المرحلة القادمة واهمها الشراكة الوطنية 
للخروج بالبالد من االزمة الراهنة ، وتهيئة اليمن لالستفتاء على الدستور واجراء 
االنتخابات النيابية والرئاسية. ووفقًا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام فان 

اختيار ممثلي المؤتمر في الهيئات الوزارية والبرلمانية من مهام اللجنة العامة.

اآلالف يشيعون جثمان الشهيد ناصر العودي

شيع اآلالف من أبناء محافظتي الضالع واب 
ومديرية دمت جثمان رجل األعمال الشهيد 
ناصر علي العودي رئيس فرع المؤتمر بمديرية 
دمت وقد وصل جثمان الشهيد الى المديرية 
في موكب جنائزي مهيب قادما من محافظة اب 
وتمت الصالة عليه في ساحة ملعب المديرية 
بحضور شخصيات رسمية وحزبية ومشائخ 
واعيان المناطق الوسطى يتقدمهم / االستاذ 
احمد المعكر رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
والشيخ عبدالله الحدي وكيل محافظة الضالع 
والشيخ صــادق االدريسي الوكيل المساعد 
بالمحافظة وعدد من اعضاء السلطة المحلية 

وقيادات األحزاب السياسية وقيادات المؤتمر 
بالمحافظة والمديريات وعدد من مراسلي 
القنوات الفضائية .وقد ووري جثمان الشهيد 
في مسقط رأسه بقرية الموضع عزلة الحبيشية 
وقد عبر المشيعون عن حزنهم الكبير برحيل 
الشهيد ناصر العودي وعدد من أبناء دمت في 
عملية غادرة وجبانة من قبل عناصر متطرفة 
تابعة لعناصر القاعدة في رداع في أواخر شهر 

سبتمبر الماضي .
وطالب المشيعون االجهزة االمنية سرعة 

إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

مؤتمر تعز وحلفاؤه يطالبون بوقف االقتتال في إب
دعا المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي بمحافظة تعز االخــوه في انصار الله 
والتجمع اليمني لالصالح إلى  وقف االقتتال والمواجهات 
المسلحة والتحلي بضبط النفس في محافظة إب وعدم 
االنجرار وراء لغة العنف والقتل، وقال المؤتمر وحلفاؤه 
في بيان إن على الجميع أن يدرك بأن الوطن يعيش 
مرحلة حرجة وظروف في غاية الصعوبة في مواجهة 
المؤامرات التي تريد النيل من كبرياء وسيادة الوطن 
والعودة به الى مربع الصفر عبر االرهاب المنتشر في 
كثير من محافظات الجمهورية والذي يقوم باعمال ال 
صلة لها باالسالم ال من قريب وال بعيد , وهنا يأتي دور 
العقالء والمثقفين والعلماء الوقوف صفا واحدا في وجه 
الفتن  وتجنيب عاصمة السياحة هذه االعمال مناشدًا  
الجميع ترك السالح واخالء مدينة اب عاصمة المحافظة 
من المليشيات المسلحة وااللتزام بما اتفق عليه في 

مؤتمر الحوار ووثيقة السلم والشراكة الوطنية .
وأضــاف البيان أن قيادات المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز 

تتابع بقلق بالغ وقلوب يعتصرها األلم المستجدات 
الخطيرة على الساحة الوطنية عمومًا وما جرى ويجري 
اآلن في محافظة اب إقليم الجند وكذا ما جرى في مديرية  
العدين من مواجهات عنيفة واعتداءات وقتل لألبرياء 
ونهب الممتلكات الخاصة والعامة هناك ومديرية يريم 
بين اإلخوه أنصار الله ومليشيات التجمع اليمني لإلصالح 
والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدًا أن الدماء 
التي سفكت شوهت جمال عاصمة السياحة اليمنية اللواء 
األخضر التي توافد إليها عشرات اآلالف من أبناء الوطن 
لقضاء إجازة العيد، وقال: إن ما يجري اليوم في مدينة 
اب من اقتتال بين االخوه يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا 
من هول نتائج هذه المواجهات الخاسرة في كل األحوال 
وتعود بآثار سلبية على مستقبل اليمن عموما  وإقليم 
الجند خصوصا سيما وان ما يعتمل ال يخدم سوى من 
يريد جر البالد إلى مربعات العنف واالقتتال في حين 
أننا جميعا أخوة أبناء وطن وأهل ال خاسر وال مهزوم في 

هكذا مواجهات فالكل خاسر فيها.

الزعيم يعزي بوفاة 
رجل األعمال العربي سعيد خوري

ب���ع���ث رئ���ي���س ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح برقية ع��زاء 
ومواساة بوفاة رجل االعمال 
ال��ع��رب��ي سعيد خ���وري ج��اء 

فيها:
االخ توفيق سعيد خوري 
وك����اف����ة أف�������راد اس��رت��ك��م 
ال��م��ح��ت��رم��ون ب��ب��ال��غ ال��ح��زن 
وع��م��ي��ق االس���ى تلقيت نبأ 
وف��اة والدكم رج��ل االعمال 
وال���ش���خ���ص���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة 
االقتصادية الناجحة سعيد 
خ��وري، ال��ذي خسرت االمة 
العربية برحيله واحدًا من رجاالتها وعقولها االقتصادية واالستثمارية 
الكبيرة والمتميزة والذي اسهم بدور بارز ومن خالل افكاره ومشاريعه 
االقتصادية واالستثمارية في عدد من البلدان العربية ومنها اليمن في 

خدمة مسيرة التنمية والنهوض االقتصادي في تلك البلدان.
أننا اذ نشاطركم احزانكم هذا المصاب فإننا نعبر عن عميق مواساتنا 
لكم ولكافة اف��راد اسرتكم سائلين الله للفقيد الرحمة ولكم الصبر 

والسلوان ..والسالم عليكم 

علي عبد الله صالح 
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام


