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الزعيم يعزي القيادي المؤتمري عزام صالح بوفاة والده
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة لألستاذ عزام صالح نائب رئيس الكتلة البرلمانية.. عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وكافة إخوانه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدهم الشيخ عبد الله يحيى محسن صالح، جاء فيها:

األخ/ عزام صالح عضو مجلس النواب .. نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر
رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر في محافظة عمران وإخوانه وكافـــة آل صـــالح- المحترمون

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله يحيى محسن صالح، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 
ُعمر حافل بالعطاء والكفاح والعمل الصادق من أجل الوطن والشعب. اننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل نعبر لكم عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. 

إنه سميع ُمجيب. "إنا لله وإنا إليه راجعون"

.. و يعزي بوفاة اللواء محمد الكميم
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل اللواء محمد 

صالح الكوز الكميم جاء فيها:
األخ أشرف محمد صالح الكوز الكميم وإخوانه  وكافة آل الكميم الكرام

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل اللواء محمد صالح الكوز الكميم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة 
بالعطاء والعمل الوطني المخلص في خدمة الوطن والشعب وانتصارًا لإلرادة الوطنية في الثورة والجمهورية والحرية واإلستقالل والوحدة، 
حيث كان رحمه الله من طالئع ضباط القوات المسلحة واألمن الذين دافعوا ببسالة عن الثورة والجمهورية في كثير من جبهات القتال وخاصة 
في ملحمة السبعين يومًا التي توجت بدحر قوى الردة والمرتزقة التي حاصرت العاصمة صنعاء.. وكان الفقيد مع زمالئه رجال الدروع وكل 
أبطال القوات المسلحة واألمن المدافعين عن الثورة وعاصمتها في مقدمة الصفوف وأبلى بالًء حسنا حتى تحقق االنتصار الشامخ للنظام 
الجمهوري الخالد بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء األبرار من خيرة أبناء القوات المسلحة واألمن والمقاومة الشعبية وكل 
المناضلين الشرفاء الذين صمدوا وثبتوا على مواقفهم وتمسكوا بمبادئهم السامية وتصدوا لكل المنهزمين وتجار المواقف والمبادئ الذين 

لفظهم شعبنا اليمني الثائر العظيم.
إننا ونحن نعزيكم جميعًا باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي في مصابكم الجلل فإننا نعزي أيضًا كل رفاقه وزمالئه األبطال وكل محبيه وأصدقائه الذين خسروا وخسرت القوات المسلحة 
ة واقتدار وساهموا في تطوير  واحدًا من أبطالها الذين عملوا بإخالص وتفان ونكران ذات، وقاموا بواجباتهم الوطنية والوظيفية بكل كفاء
تها التدريبية والقتالية, فنعبر لكم عن صادق التعازي وخالص المواساة في رحيل الفقيد اللواء المناضل محمد  القوات المسلحة وتعزيز كفاء
صالح الكوز الكميم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعًا 

أخوكم/ الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العامالصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون .

الزعيم يطمئن على صحة العنسي ومقبل
المواقف اإلنسانية النبيلة التي يجسدها 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
تؤكد عظمة هذا القائد في تعامله مع 
أبــنــاء شعبه وحــرصــه على الــوقــوف الى 
جانبهم والتخفيف مــن آالمــهــم، حتى 
ـــات خــــارج الــســلــطــة.. األســبــوع  وقـــد ب
الماضي تناسى الزعيم آالمــه وتواصل 
هاتفيًا مطمئنًا على صحة قياديين 
مؤتمريين بــارزيــن هــمــا عبدالسالم 
العنسي وعبدالحكيم مقبل حيث أجرى 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح اتصااًل هاتفيًا باألستاذ 

عبدالسالم حسين العنسي - أمين سر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام )السابق( عضو اللجنة الدائمة - وذلك لالطمئنان على صحته، 
حيث يتلقى العالج في إحدى مستشفيات العاصمة األردنية عمان .
من جانبه عبر األستاذ عبدالسالم العنسي عن شكره وتقديره 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام على المواقف والمبادرات األخوية 

واإلنسانية التي يتحلى بها الزعيم علي عبدالله صالح .
مؤكدًا أن مثل هذه المواقف ليست بغريبة على الزعيم الصالح 

تجاه رفاق دربه وزمالئه وكل من عمل معه .

وأجرى الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام اتصااًل هاتفيًا باألستاذ 
مدير   - مقبل  لحكيم  عبدا
عام مكتب الثقافة بمحافظة 
إب - الــذي يرقد بالمستشفى 
ء  لعاصمة صنعا لعسكري با ا
ــــجــــراح االعــــتــــداء  ـــرًا ب ـــأث ـــت م
اإلرهابي الذي استهدف الحفل 
الجماهيري والرسمي بالمولد 
النبوي 31 ديسمبر الماضي 
بقاعة المركز الثقافي بمدينة 

إب .
واطمأن الزعيم على صحة مدير عام مكتب ثقافة إب، مجددًا 
إدانته وإدانة المؤتمر الشعبي العام لالعتداء اإلرهابي الذي أسفر عن 
ات اإلرهابية. استشهاد 27 واصابة العشرات ، وإدانته كافة االعتداء
وتمنى رئيس المؤتمر الشعبي العام لمدير مكتب ثقافة إب 
وجميع المصابين في الحادثة الشفاء العاجل، مترحمًا على أرواح 

الشهداء .

الزعيم يؤدي صالة الجنازة على جثمان
 الفقيد محمد عبدالاله القاضي 

أدى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه عدد من المسؤولين واعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات 
االجتماعية صباح السبت صالة الجنازة في جامع الصالح بالعاصمة صنعاء على جثمان الفقيد المرحوم محمد عبد الاله القاضي عضو مجلس 

النواب الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اثر مرض مفاجئ الم به وهو في ريعان شبابه.  
وقد عبر الزعيم عن حزنة وألمه الشديد لهذا المصاب الجلل، مترحمًا على الفقيد.. ومشيدًا بدوره اثناء حياته سواء في الجانب الرياضي أو 

في الحياة البرلمانية التي كان عضوًا نشطًا فيها. 
وكان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، بعث الجمعة الماضية برقية عزاء ومواساة للواء عبدالاله محمد القاضي.. 

وكافة آل القاضي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم محمد عبدالاله القاضي عضو مجلس النواب، جاء فيها:
األخ اللواء عبدالاله محمد القاضي

الولد عبدالاله محمد عبدالاله القاضي واخوانه، وكافة آل القاضي 
تلقيت بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة نجلكم المرحوم محمد عبدالاله القاضي عضو مجلس النواب، والذي وافاه األجل وانتقل إلى رحمة 

الله سبحانه وتعالى إثر مرض مفاجئ وهو في مقتبل عمره.
وإنني وأنا أشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل الذي يعتبر فاجعة كبيرة لكم وألبنائه وإخوانه وكافة آل القاضي ولنا جميعًا.. 
أعبر لكم عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائاًل المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون ...

أخوكم/ علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق - رئيس المؤتمر الشعبي العام 

* قلتم في تصريحات سابقة، إن اليمن 
سيشهد مخاضًا صعبًا في العام الجديد، 

فكيف سيكون ذلك؟
** بالتأكيد سيكون هناك مخاض اذا استمر 
العنف واالرهاب في كثير من المحافظات اليمنية، 
واذا لم تتفق القوى السياسية على نبذ العنف، 
وتجنيب مصالحها الخاصة نحو تحقيق مصلحة 
الوطن، فاذا استمر هذا الوضع بما هو عليه اليوم، 
فإن اليمن يتجه الى مزيد من التصعيد والعنف.

* ل��م��اذا ت��ع��ول��ون كثيرا على إق��رار 
الدستور في ظل غياب الدولة؟

** الــهــدف مــن الدستور هــو الــخــروج من 
المرحلة االنتقالية التي نعيشها اآلن، الى تحقيق 
الشرعية الدستورية التي ينشدها اليمنيون 
لدولتهم ومؤسساتهم، فعبر الدستور ستجرى 
انتخابات مجلس النواب، كما سيكون هناك رئيس 
منتخب أو إعادة انتخاب الرئيس الحالي عبدربه 
منصور هادي.. ومن هنا فالشرعية الدستورية 
هي ماتنشده الجماهير اليمنية، وليس الشرعية 
المبنية على الــتــوافــق بين الــقــوى السياسية 
السائدة في المشهد اليمني والدستور تأكيد على 
مخرجات مؤتمر الحوار الذي ارتضاه اليمنيون 
خــيــارا للخروج ببالدهم مــن األزمـــة السياسية 

الحالية.

* لكن مخرجات الحوار ال تزال مثار خالف 
بين معظم القوى السياسية في اليمن؟

** هناك توافق على معظم مخرجات مؤتمر 
الحوار اليمني، وهناك اختالف في بعض النقاط، 
لكنها ال تلغي التشاور وما تم االتفاق عليه بين 
القوى السياسية اليمنية، والتي تسعى جميعها 
الى تكريس تلك المخرجات لبناء الدولة، ووضع 
الدستور واالستفادة من تجارب الدول التي مرت 
بوضع اليمن كمصر وتونس، لكن لألسف هناك 

من فضل خيار التمديد بدال من البدء بتطبيق ما 
تم االتفاق عليه من مخرجات الحوار.

* هل هي اشارة الى مجلس النواب الذي 
يكاد يحقق رقما قياسيا في التمديد 

ألعضائه؟
** أتصور أن معظم البرلمانيين سئموا وضع 
برلمانهم الحالي، بل إن البعض قد اليرشح نفسه 
إذا ما اجريت انتخابات نيابية، واعتقد ان تطبيق 
فكرة القائمة النسبية في االنتخابات سيجدد في 

أعمال المجلس واختيار اعضائه.

* أال ترى أن االنهيار االقتصادي سبب 
تفاقم مجمل االوضاع في اليمن؟

ــار الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــعــامــل  ــهــي ** ان
الرئيس في تهديد االستقرار اليمني، فمساحة 
الفقر تتسع ، والبطالة تــزداد، األمر الذي فاقم 

من الوضع السياسي وعدم االستقرار، وأدى الى 
هــروب االستثمارات االجنبية وجعل الحكومة 
تقف أمام خيارات صعبة في ادارة شؤون الدولة 
ما اضعف دورهــا، وعليها ترتيب االوراق بعيدا 
عــن ضغوط الــشــارع واالعـــالم فــي إعـــادة الثقة 
للمستثمر االجنبي، والحصول على التمويل، ومن 
ثم استعادة عافية واستقرار االقتصاد، العامل 

الرئيس لالستقرار السياسي.

* لكن كيف يتم كل ذل��ك، والحوثيون 
يسيطرون على معظم قطاعات الدولة؟

** في اعتقادي انه يجب على الرئيس هادي 
حسم الموقف من جماعة الحوثي، فإما ان يكونوا 
شركاء في بناء الدولة والدخول في المصالحة بين 
كافة القوى السياسية اليمنية، أو ان يكونوا طرفا 
في اعاقة التنمية والبناء، كما أن على الدولة وكافة 
القوى االخرى مراعاة مصالح ابناء محافظة صعدة 
في ضوء التوصيات التي تضمنتها مخرجات مؤتمر 
ــذي يكفل تطبيقه إحياء مؤسسات  الــحــوار، وال

الدولة وااللتزام بالشرعية الدستورية.

* أخيرا.. ما هو المطلوب خليجيا وعربيا 
كي يعود االستقرار لليمن؟

** على دول مجلس التعاون وعلى رأسها 
المملكة بحكم جــوارهــا وخصوصية عالقاتها 
باليمن، تطوير آليات دعم المصالحة اليمنية، 
فدول الخليج قدمت مبادرتها الحالل االستقرار 
في اليمن بدال من الفوضى، لكننا اآلن نعيش وضعا 
جديدا يحتم استمرار الدعم الخليجي لليمن، اما 
عربيا فاستطيع القول ان الدول العربية بما فيها 
الجامعة العربية انشغلت بما يجري في سوريا 
وليبيا، وأصبح الملف اليمني في الجامعة على 
الهامش، وال يحظى باألهمية، التي توليها المملكة 

ودول الخليج لليمن.

أك��د الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية األس��بق األمين العام المس��اعد للمؤتمر إن الدس��تور 
المزمع اقراره س��يكون نقطة انطالق نحو الخروج من المرحلة االنتقالية التي يعيش��ها اليمن، وهو 
ما س��تبنى عليه انتخابات برلمانية ورئاس��ية.. وحذر القربي في حوار مع »عكاظ« من أن اس��تمرار 

األوضاع الراهنة تدفع اليمن إلى مزيد من التصعيد والعنف.
مطالبًا الرئيس هادي بحس��م الموقف مع الحوثيين فإما أن يكونوا ش��ركاء في بناء الدولة والدخول 

في مصالحة بين كل القوى السياسية أو أن يكونوا طرفًا في اعاقة التنمية..
»الميثاق« تعيد نشر الحوار تعميمًا للفائدة..

  اذا ل��م تتف��ق الق��وى السياس��ية عل��ى نب��ذ اإلره��اب فس��تنزلق اليم��ن ال��ى مزيد م��ن العنف
اليمني�������ة المصالح�������ة  دع�������م  آلي�������ات  تطوي��ر  التع�����اون  مجل��س  دول  عل����ى    

األجنب��ي للمس��تثمر  الثق��ة  تعي��د  أن  وعليه��ا  صعب��ة  خي��ارات  أم��ام  الحكوم��ة    

الق��وى كاف��ة  بي��ن  والمصالح��ة  الدول��ة  بن��اء  ف��ي  ش��ركاء  يكون��وا  أن  الحوثيي��ن  عل��ى   

اليمنيون يتطلعون الى الشرعية 
الدستورية وليس للتمديد

هناك من فضل خيار التمديد بداًل من تطبيق مخرجات الحوار

الدكتور أبو بكر القربي في حوار صحفي:

  تطبيق نظام القائمة النسبية في 
االنتخابات سيحدد أعمال البرلمان

  المهدد الرئيس��ي الس��تقرار 
اليمن انهيار الوضع االقتصادي

  على الدولة وكافة القوى مراعاة 
مصالح ابناء محافظة صعدة

  الهدف من الدستور هو الخروج 
من االنتقالية برئيس منتخب


