
ترّأس الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- بمقر األمانة 
العامة للمؤتمر اجتماعًا دوري��ًا للجنة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام.. 

حيث وق��ف االجتماع أم��ام ع��دد من 
القضايا السياسية والتنظيمية وغيرها 
لساحة  ا على  لتطورات  با لمتصلة  ا

الوطنية.
هذا وقد استعرضت اللجنة العامة 
ما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وما لم يتم تنفيذه.. 
وأّكدت على ضرورة التزام كافة القوى 

السياسية بتنفيذ مضامينها.
كما وقفت اللجنة العامة أمام القضايا 
م  لعا ا لشعبي  ا للمؤتمر  لتنظيمية  ا
وعلى وجه الخصوص اإلعداد والترتيب 
النعقاد المؤتمر العام الثامن الذي تم 
إقرار انعقاده وتشكيل لجنة تحضيرية 
تتكون من اللجنة العامة ورؤساء الفروع 

في المحافظات.
وكّلف االجتماع نائب رئيس المؤتمر 
الدكتور عبدالكريم  العام  الشعبي 
االرياني لرئاسة االجتماعات الدورية 

األسبوعية لألمانة العامة.
ووجّهت اللجنة العامة دعوة لرؤساء 
فروع المؤتمر في المحافظات إلى عقد 
اجتماع مشترك خالل األسبوع الجاري 
يا  لقضا ا لمناقشة  لعاصمة  ا نة  ما بأ
لعقد  لترتيب  وا للمؤتمر  لتنظيمية  ا

المؤتمر الثامن وغيرها من القضايا على 
الساحة الوطنية.

العامة  اللجنة  اس��ت��ع��رض��ت  ك��م��ا 
للجنة  ا لمقر  سية  لهند ا ميم  لتصا ا

الدائمة الجديد وحيال ذلك تم تكليف 
الفنية مع  الخيارات  لمناقشة  لجنة 

المهندسين المختصين.
هذا وقد أش��ادت اللجنة العامة في 

اجتماعها بصمود وبسالة وثبات أعضاء 
المؤتمر الشعبي العام خالل األزمة التي 
عاشتها بالدنا، وثمّنت عاليًا المواقف 
السياسية لكل الشرفاء والمناضلين 
وتضحياتهم التي ال شك ستلعب دورًا 
عظيمًا في بلورة وخلق اليمن الجديد 

الذي سوف ينبثق بعد زوال األزمة.
وحيّت اللجنة العامة الدور البطولي 
لذين  ا الشعب  ء  بنا أ لكافة  العظيم 
انخرطوا في جبهات المواجهة والنضال 
وكذا االنضمام إلى المؤتمر الشعبي 
العام في أعقد اللحظات التاريخية التي 

تمر بها البالد..
 مّثمنة هذا الوالء وهذه الثقة ومؤّكدة 
أنهم سيكونون رافدًا جديدًا يجدد شباب 
المؤتمر وروحه الوطنية الوّثابة نحو 

المستقبل.
كما سيكونون ال��ق��وة الدافعة مع 
إخوانهم الشرفاء في المؤتمر الشعبي 
والتاريخي  السياسي  الحامل  العام 

لتطّلعات الشعب اليمني المشروعة.

قف  ا لمو ا مة  لعا ا للجنة  ا ثمّنت  و
البطولية التي يسطرها أبطال القوات 
المسلحة واألمن في مواجهة اإلرهاب 
والذين يضربون أروع أمثلة التضحية 
في مالحم البطولة وجبهات الفداء دفاعًا 

عن الوطن وأبنائه.
ودع��ت اللجنة العامة أبناء الشعب 
اليمني بمختلف شرائحهم االجتماعية 
وانتماءاتهم السياسية إلى الوقوف صفًا 
واحدًا لمواجهة كافة التحديات والمخاطر 
التي تهدد أمن واستقرار الوطن ووحدته 

ومنجزاته ومقدراته.
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تكليف الدكتور االرياني لرئاسة االجتماعات الدورية لألمانة العامة

التأكيد على ضرورة التزام كافة القوى بتنفيذ المبادرة وآليتها
دعوة رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات إلى عقد اجتماع مشترك بالعاصمة

اللجنة العامة تشكل لجنة تحضريية للمؤتمر العام الثامن
برئاسة رئيس المؤتمر :

استهجن مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام التناوالت االعالمية المغلوطة لخبر 
االجتماع الدوري للجنة العامة للمؤتمر المنعقد 
الثالثاء بمقر اللجنة الدائمة برئاسة الزعيم علي 

عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وسخر المصدر من تفسيرات بعض وسائل اإلعالم 
وتناوالتها لتكليف االجتماع الدكتور عبدالكريم 
االرياني -النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام- لرئاسة االجتماعات الدورية األسبوعية 

لألمانة العامة والتي اعتبرت 
ذلك التكليف مقدمة لتغيير 
عدد من قيادات المؤتمر بمن 

فيهم األب ال��روح��ي للمؤتمر 
الزعيم علي عبداهلل صالح .

وأك��د المصدر أن ما تداولته 
تلك الوسائل االعالمية بهذا 
ال��خ��ص��وص ال أس���اس ل��ه من 
الصحة، وإنما يأتي في إطار 
التي  البائسة  التضليل  حملة 
تحاول إيجاد حالة من اإلرباك 
لدى قواعد المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه وأنصاره على امتداد الساحة داخل 
الوطن وخارجه.

وأوضح المصدر أن الزعيم علي عبداهلل صالح هو 
المؤسس ورئيس المؤتمر الشعبي العام المنتخب 
، وأن المشير الركن عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية- هو النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام المنتخب ، نافيًا وجود أي توجه لالستغناء عن 

أيٍّ من قيادات المؤتمر الشعبي العام.
المؤتمريين في  أحقية  المصدر على  وأك��د 
التمسك بجميع قيادات حزبهم في هذه الظروف 

وفي مقدمتهم الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر واالستفادة من تجاربه القيادية المتراكمة 
والمتميزة، وكارزميته الشعبية ، وخبراته القيادية 
الفذة السياسية واالدارية والتنظيمية بما يرتقي 
بالعمل السياسي الوطني ليس فقط داخل المؤتمر 
الشعبي العام وإنما على مستوى الحياة السياسية 

اليمنية بمختلف تشعباتها. 
وقال المصدر : إن المرحلة تستدعي من كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر وأنصاره التكاتف وتفويت 
ال��ف��رص��ة ع��ل��ى أص��ح��اب 
مخططات التمزيق والفوضى 
والذين يسعون الى انهيار 
الدولة وإضعاف بنيتها التحتية 
واقتصادها الوطني ، كما 
فوتوها خالل العام الماضي 
بصمودهم االسطوري أمام 
أشرس الحمالت التضليلية، 
فإن عليهم اليوم أن يكونوا 
أكثر ثباتًا وتماسكًا لتفويت 
الفرصة ومواجهة المخططات 
ال��ت��ي ت��ح��اك ض��د ال��وط��ن 

تمر  لمؤ ا ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام كتنظيم و
رائد وحزب جماهيري مرتبط س��ي��اس��ي 

فقط بالشعب ومن الشعب . 
مشيدًا بما حققته حكومات المؤتمر الشعبي العام 
من منجزات تنموية عمالقة على مختلف األصعدة 
التنموية.. مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام سيحافظ 
على المكاسب الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية 
والوحدة والديمقراطية، مقدمًا في سبيل ذلك 
دماء وأرواح العديد من خيرة كوادره في مختلف 
محافظات الجمهورية منذ بدء األزم��ة المفتعلة 

للقوى االنقالبية مطلع العام الماضي.

مصـــدر مســـؤول :

املؤتمريتمسك بقيادته ويف مقدّمتهم الزعيم علي عبداهلل صالح

على قيادات وكوادر 
المؤتمر التكاتف 
وتفويت الفرصة  

على اصحاب مخّططات 
الفوضى 

رئيس املؤتمر يعزي النائب سنان العجي بوفاة عمه 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سنان العجي - عضو 
مجلس النواب- ويحيى محسن العجي، بوفاة المغفور له بإذن 
اهلل تعالى الشيخ محسن حسين العجي.. فيما يلي نص برقية 

العزاء: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

صِيبٌَة َقاُلوْا ِإنَّا  )وبشّر الصابرين الَّذِينَ ِإَذا َأصَابَتْهُم مُّ
ِهّ وَِإنَّـا ِإَليْهِ رَاِجعوَن( صدق اهلل العظيم هلللِ

األخ الشيخ/ سنان عبدالولي العجي- عضو مجلس النواب 
الولد/  يحيى محسن حسين العجي.. وكافة آل العجي 

المحترمون
ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الفاضل الشيخ / محسن 
حسين العجي .. وبهذا المصاب الجلل نعبر لكم باسمى 
شخصيًا ونيابة عن جميع إخوانكم قياديي وكوادر وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام، عن عميق الحزن وااللم على فقدان 
قيادي بارز وشخصية اجتماعية مرموقة تحظى باالحترام 

والتقدير لدى كافة االوساط االجتماعية .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء 
والصديقين وأن يلهمكم وذويكم عظيم الصبر والسلوان.. 

ِهّ وَِإنَّـا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ِإنَّا هلللِ

..و يعزّي يف وفاة الحذيفي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى األخ محمد حمود الحذيفي في 

وفاة نجله جمال إثر حادث مروري أليم تعرّض له.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصيًا ونيابًة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم 

على الفقيد.
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه عظيم الصبر والسلوان.

اخوكم/ علي عبداهلل صالح 
 رئيس المؤتمر الشعبي العام

..و يعزّي يف وفاة العقيد محمد الغولي
بعث الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام برقية عزاء ومواساة إلى األخوين:
 أمين محمد الغولي وزياد محمد الغولي وآل الغولي في 
وفاة العقيد محمد الغولي عضو اللجنة الدائمة.وعبّر رئيس 
المؤتمر باسمه شخصيًا ونيابًة عن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم على الفقيد 
الذي حظي باالحترام والتقدير في كافة األوساط االجتماعية 

والوطنية.
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه عظيم الصبر والسلوان.

.. ويعزي عبداهلل الخالقي واخوانه
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى 
الشيخ/ عبداهلل علي الخالقي عضو مجلس النواب واخوانه بوفاة المغفور لها- بإذن اهلل 

تعالى- والدتهم الفاضلة.. 
وإلى نص البرقية:

»والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون« صدق اهلل العظيم
األخ الشيخ/ عبداهلل علي الخالقي عضو مجلس النواب واخوانه  المحترمون

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدتكم الفاضلة وبهذا المصاب أتقدم باسمي شخصيًا ونيابة عن 
جميع اخوانكم قياديي وقواعد المؤتمر الشعبي العام بأصدق التعازي والمواساة..سائلين المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

عظيم الصبر والسلوان.. »إنا هلل وإنا إليه راجعون«

اخوكم/ علي عبداهلل صالح
 رئيس المؤتمر الشعبي العام

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى 
زياد محمد العصار وجميع آل العصار وذلك في وفاة اإلعالمي والكاتب واألديب محمد عبداإلله 

العصار الذي انتقل إلى جوار ربه االثنين الماضي.
وجاء في برقية عزاء بعثها رئيس المؤتمر إلى زياد محمد العصار وكافة آل العصار: وبهذا 
المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام أعبر لكم 
عن عميق الحزن واأللم على فقدان شخصية إعالمية وأدبية وقيادي مؤتمري قدم خدمات 

جليلة للمؤتمر الشعبي العام وللوطن.
ولقد كان الفقيد أحد كوادر المؤتمر الشعبي العام النشطة في المجالين التنظيمي 
واإلعالمي، وخدم وطنه من خالل المؤتمر الشعبي العام عضوًا، ومديرًا لتحرير صحيفة 

»الميثاق«. نص البرقية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ) يَا َأيَّتُهَا النَّْفسُ اْلمُْطمَئِنَُّة ارِْجعِي ِإَلى رَبِّكِ رَاضِيًَة مَرْضِيًَّة َفادْخُلِي فِي 
عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ( صدق اهلل العظيم

االخ -زياد محمد العصار المحترم
األخوة / أبناء وكافة آل العصار المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة األخ الصحفي واإلعالمي الكبير محمد عبداإلله العصار 
بعد حياة حافلة بالعطاء اإلبداعي اإلعالمي واألدبي .

وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام أعبر 
لكم عن عميق الحزن واأللم على فقدان شخصية إعالمية وأدبية وقيادي مؤتمري قدم خدمات 

جليلة للمؤتمر الشعبي العام وللوطن.
إننا إذ نعزيكم وكل محبي الفقيد في الوسط الصحفي واألدبي، نؤكد أن خسارة هذا القلم 
الفذ يمثل خسارة لوطننا اليمني الذي فقد علمًا صحفيًا تمأل سيرته المواقف الوطنية المخلصة 
عبر مسيرته المهنية في العديد من الصحف والمجالت المحلية والعربية، أو من خالل مؤلفاته 
التي رفد بها المكتبة اليمنية، أو عبر عضويته في منظمات صحفية وأدبية، أو تأسيسه لواحد 
من مراكز الدراسات في اليمن،وصواًل إلى ترؤسه لصحيفة »الوحدة«و«مجلة معين«.لقد كان 
الفقيد أحد كوادر المؤتمر الشعبي العام النشطة في المجالين التنظيمي واإلعالمي، وخدم 
وطنه من خالل المؤتمر الشعبي العام عضوًا، ومديرًا لتحرير صحيفة »الميثاق« الناطقة 

باسم المؤتمر الشعبي العام.
وختامًا نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنه 

فسيح جناته وأن يلهمكم عظيم الصبر والسلوان.
�ا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ِهّ وَِإنَّ ِإنَّا هلللِ

أخوكم - علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

.. ويعزي برحيل اإلعالمي محمد العصار
املؤتمر : رحيل االعالمي العصار خسارة للوطن

رئيس المؤتمر  يقدم عددًا من التعازي

ابوراس يعزي يف وفاة الزميل محمد العصار 
بعث الشيخ صادق امين أبوراس- األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى أبناء وأسرة 

الفقيد محمد العصار- رئيس تحرير مجلة معين .. والذي وافته المنية االثنين اثر مرض ألم به.
وعبر أبو راس عن خالص عزائه ومواساته الحارة ألسرة الفقيد.. معتبرًا رحيله يمثل خسارة فادحة للوطن وللوسط 
اإلعالمي اليمني.. متضرعًا إلى اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله وذويه الصبر 

�ا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ِهّ وَِإنَّ والسلوان.. ِإنَّا هلللِ

ماتتناوله بعض وسائل االعالم عن تغييرات داخل المؤتمر ال اساس له من الصحة


