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تن ّفيذ امسيات رمضانية بمشاركة أحزاب التحالف في المحافظات والمديريات

المؤتمريكلف أعضاء اللجنة العامة
وقيادات الفروع بالنزول الميداني
أقرّت األمانة العامة للمؤتمر
الشعبي العام أنشطة وفعّاليات
رمضانية بهدف تفعيل العمل
ا لتنظيمي  ،و تعز يز آ لية ا ال تصا ل
والتواصل التنظيمي وإحياء أيام شهر
رمضان المبارك بمختلف األنشطة
ّ
ويجذر روحانية
والفعّاليات بما يرسّخ
رم��ض��ان وخصوصياته وال��ع��ادات
والتقاليد األصيلة واجراء المناقشات
المستفيضة ح��ول قضايا وهموم
المواطنين واالس��ت��ع��دادات للحوار
الوطني ودور المؤتمر في انجاح الحوار
واخراج اليمن من األزمة.
وأك����د ت��ع��م��ي��م وج��ه��ه ال��دك��ت��ور
عبدالكريم االرياني النائب الثاني
لرئيس المؤتمر لرؤساء فروع المؤتمر
بالمحافظات والدوائر ورؤساء فروع
ا لجا معا ت على أ همية ا أل نشطة
والفعّاليات الرمضانية بهدف إيصال
رسالة المؤتمر الشعبي العام لمختلف
األطر التنظيمية وشرائح المجتمع وفقاً
للموجّهات والمحدّدات المرسومة،
وال��وق��وف على ه��م��وم وتط ّلعات
الجماهير ،وإب��راز ثبات وقوة ووجود
تنظيمنا الرائد وقدراته الفائقة في
خضّم المعادالت السياسية والصراع
السياسي واأليديولوجي.
وتضمن التعميم البرنامج الزمني
الذي يتضمّن أمسيات على مستوى
المحافظات ،وعلى مستوى الدوائر/

مناقشة هموم
وقضايا المواطنين
ووضع المعالجــات
المديريات ،وأنشطة رياضية وثقافية
ودينية..وشدّد على فروع المؤتمر في
أمانة العاصمة والمحافظات االلتزام
بتنفيذ األنشطة والفعّاليات المحدّدة
في جداولها الزمنية وضرورة التغطية
اإلعالمية والتوثيق لكافة الفعّاليات

واألنشطة ،وإشراك المحاضرين من
ا أل كا د يميين با لجا معا ت و ا لعلما ء
والخطباء والمرشدين في األمسيات
الرمضانية على مستوى المحافظات
والدوائر /المديريات ،وكذلك قيادات
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
في جميع الفعّاليات ،على أن يتم إعداد
وتنفيذ األنشطة الرياضية والثقافية
والدينية من قبل المحافظات وبحسب
ظروف وخصوصية كل محافظة.
واك��د تعميم الدكتور عبدالكريم
االرياني على أهمية النزول الميداني
بالمحافظات الى الدوائر مع المديريات
وق��ي��ادة الهيئة التنفيذية بأمانة
العاصمة والمحافظات ،واألكاديميين،
والعلماء والخطباء والمرشدين ،داعيًا
القيادات والفروع إلى موافاة األمانة
العامة للمؤتمر بكشوفات تفصيلية
بالمشاركين ف��ي األم��س��ي��ات على
مستوى أمانة العاصمة والمحافظات
والدوائر والمديريات وكذا المشاركين
في األنشطة األخرى.
الجدير بالذكر ان التعميم تضمن
تكليف اعضاء اللجنة العامة واألمانة
العامة وقيادة فرع المؤتمر بأمانة
ا لعا صمة  /ا لمحا فظة  /ا لجا معة /
وأعضاء الهيئة التنفيذية ،وأعضاء
اللجنة الدائمة الرئيسية ،باالضافة الى
مختلف القطاعات التنظيمية بالنزول
الميداني.

رئيس املؤتمر يهنئ قائد الحرس
الجمهوري بعيده األربعني

بعث الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى نجله
العميد الركن أحمد علي عبد اهلل صالح قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بمناسبة
احتفاله بعيد ميالده األربعين من عمره.
وفي البرقية تمنّى رئيس المؤتمر لقائد الحرس الجمهوري طول العمر والمستقبل
الزاهر ،وقال «إن لكل فرد شخصيته وال ترتبط بشخصية أبيه إال برابطة الدم واألبوة.
فالحياة والتجربة قد أفردت لكل فرد شخصيته ومستقبله ،وصقلت لكل جيل ثقافته
وسياسته ومكونات شخصيته المتفردة».
وأضاف «إن قدر اإلنسان أن يكون متميزاً وقدره يتحدد فيما ينجز لوطنه وأمته».
مختتمًا برقيته بالقول»:بارك اهلل فيك جنديًا في خدمة وطنك وشعبك وثورتك
السبتمبرية واألكتوبرية ..وطن  22مايو وسدد اهلل على طريق الحق خطاك».

مصدر مؤتمري مسؤول لـ«الميثاق:

المؤتمر بقيادة «صالح» و«هادي» في مأمن من الخالفات والتجنحات
سخر مصدر مؤتمري مسئول من وسائل اعالم االصالح واالعالم التابع
للمتمرد علي محسن وما يردده من األكاذيب وبث الشائعات تارة حول انشقاق
في المؤتمر وايهام الناس ان هناك خالفًا بين -رئيس الجمهورية ورئيس
المؤتمر وتارة يتحدثون كذبًا عن مليارات من ارصدة المؤتمر وينصبون
أنفسهم أوصياء عليه ..ويطالبون الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس
الجمهورية التحقيق في تلك الواقعة والحفاظ على أموال المؤتمر وتارة اخرى
يتحدثون عن سحب أكثر من 200مليون دوالر من وزارة النفط.
وأكد المصدر في تصريح لـ«الميثاق» ان كل ذلك عار عن الصحة ومجرد
أكاذيب تحاول تلك األطراف خلق بلبلة حولها ولم يكن المؤتمر وال الرئيس
علي عبداهلل صالح في يوم من األيام يسحبون لحسابهم الشخصي وال لحساب
المؤتمر أية مبالغ ..كما ان قيمة الواردات النفطية ليست بنظر وزير النفط على
االطالق وانما هي مسئولية وزارة المالية والتي تقوم بالشراء ودفع المبالغ.
فيما مهمة وزارة النفط هي التسويق فقط للمنتجات النفطية وال دخل لها
بمشتريات النفط وال ايراداته.
وأعرب المصدر عن أسفه لحالة االسفاف التي وصلت اليها تلك الوسائل
االعالمية ومستوى االفتراء والكذب دون ان تكلف نفسها احترام الحقيقة التي
تجعلها تفقد مهنيتها وتنحط بخصومتها الى ان تتحول بوقاً للتضليل واالفتراء
وتنسب للمؤتمر او قياداته او وزير النفط ما نسبته االسبوع الماضي بغرض
االساءة.
وقال المصدر ان حديث تلك الوسائل عن سحب مليارات من ارصدة المؤتمر
وهي تجهل تماماً ان شرف الكلمة تفرض عليها ان اليتم النشر إال باالستناد
على معلومات دقيقة ،مشيراً الى ان ارصدة المؤتمر لم تصل في يوم من األيام
الى ربع مبلغ المليارات التي تحدثت عنها تلك الوسائل.
موضحًا ان من يوقع على شيكات السحب للمبالغ المالية هو امين عام
المؤتمر خالل كل الفترات بما فيها الفترة الحالية التي ترتبط مهمة االمين
العام بفخامة االخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الذي يقوم
بالتوقيع على الشيكات فيما يوقع رئيس المؤتمر على استمارات الصرف فقط.
ودعا المصدر المتباكين على المؤتمر ان يحترموا رئيس الجمهورية

المؤتمر ينعي
القيادي المؤتمري البارز
عبد الرحمن جحاف
نعت األمانة العامة للمؤتمر
الشعبي ال��ع��ام إل��ى كافة
ق��ي��ادات وق��واع��د المؤتمر
الشعبي العام رحيل األستاذ
عبد الرحمن علي جحاف نائب
رئيس ال��دائ��رة التنظيمية
للمؤتمر ال��ذي واف��اه األجل
مساء يوم االثنين الماضي
ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز  55ع��ام�� ًا
حافلة بالعطاء على مختلف
األصعدة.
واعتبرت األم��ان��ة العامة
للمؤتمر في بيان صادر عنها
أن رحيل األستاذ عبد الرحمن جحاف يمثل خسارة كبيرة للمؤتمر
الشعبي العام والحياة السياسية بوجه العموم حيث كان الفقيد واحداً
من القيادات السياسية المعروفة بدماثة أخالقها وهدوئها واتزانها
والتزامها بالنهج الوطني في كل القضايا والمنعطفات ،كما كان
من الكوادر التي أسهمت بشكل فاعل في مسار العمل التنظيمي
للمؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه حتى اآلن كعضو في اللجنة
الدائمة .إضافة إلى تدرّجه في المواقع التنظيمية حتى تعيينه نائب
رئيس الدائرة التنظيمية باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في
العام  1992وهو الموقع الذي شغله حتى وفاته.
وتقدمت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيانها بخالص
تعازيها ومواساتها ألسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه وكل كوادر
ً
سائلة المولى عز وجل
المؤتمر الشعبي العام بهذا المصاب الجلل،
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنا هلل وإنا اليه لراجعون.هذا وشيّع جثمان الفقيد يوم
الثالثاء  ،حيث تم الصالة عليه بعد صالة الظهر بجامع سريع الكائن
بحي سبأ غرب وزارة التربية والتعليم ،ووري جثمانه الطاهر في
مقبرة عطية.

المؤتمر سيـظل عامل
توازن للعملية السياسية
وعصي على التفكيك
ويزداد شعبية

والمؤتمر الذي هو أمينه العام ومؤسسات المؤتمر بد ًال من التطاول وتوجيه
التهم لقيادات المؤتمر وخداع البسطاء بالحديث عن مزاعم ال أساس لها من
الصحة ومحاولة االساءة لرئيس الدولة ورئيس المؤتمر اللذين هما أكبر من ان
ينال من سمعتهما بالمال وكذلك محاولة االساءة لوزير النفط ،وأوضح المصدر
اذا كانت الخصومة والحقد لعلي عبداهلل صالح قد وصل لهذه الوسائل ان
تختلق كل اسبوع افترا ًء جديداً بد ًال من ان تكون الخصومة سياسية محكومة
بقيم واال تتحول الى لغة هابطة واسفاف وفقدان للمهنية ومحاولة إلغاء عقول
الناس بعد ان ظلت هذه الوسائل طيلة فترة األزمة تختلق األكاذيب حتى صارت
مفضوحة عند كل الناس..
مشيراً إلى انه ال يمر اسبوع إال وهي تطل بافتراءات وأكاذيب محاولة النيل
من العالقة المتميزة واالرتباط المصيري بين رئيس الجمهورية ورئيس
المؤتمر او ان تنسب لرئيس المؤتمر ولقياداته أكاذيب مرة بذهاب سلطان
البركاني الى ايران ومرة بلقائه بحسن نصر اهلل امين عام حزب اهلل ونشر
تفاصيل للقاء لم يتم في االصل.
وأكد المصدر ان المؤتمر سيظل بعيداً عن الخالفات وأكبر من الصراعات
وبعيداً عن التجنحات ..واذا كانت االحزاب والقوى التي تقف خلف هذه الوسائل
مصابة بداء االختالفات والصراعات داخلها فإن المؤتمر بقيادة الزعيم علي

عبداهلل صالح والرئيس عبدربه منصور هادي في مأمن من الخالفات وان
المؤتمريين بمختلف تكويناتهم يكنون التقدير والوفاء ألولئك الرجال الذين
بحكمتهم جعلوا المؤتمر بمنأى عن الصراعات وأكبر من ان تتسلل اليه أمراض
تلك االحزاب التي تمول تلك الوسائل.
ولفت المصدر الى ان المؤتمر منذ نشأته نشأ ديمقراطياً ومكفول فيه حق
النقاش واالختالف في االطار الحزبي ويحكمه عمل مؤسسي ولم يكن في يوم
من االيام يقوم على الشك ونظرية المؤامرة لذلك فإن اولئك المتقولين لن
يفلحوا بالنيل منه وقد صمد طيلة شهور األزمة صموداً منقطع النظير من
أعلى تكوين إلى أدناه وهو عصي على الكسر ويزداد شعبية واحترام الناس
له ..ودعا تلك األبواق الى قراءة ومتابعة ما ينشر عبر الوسائل االعالمية من
دعوة معارضي المؤتمر للحفاظ عليه ناهيك عن المنتمين اليه.
مؤكداً ان المؤتمر الذي يشكل توازناً في العملية السياسية قادر على عدم
االنحراف بالعمل الحزبي الى التطرف والغلو وااللغاء واالجتثاث التي أدمن
الحزب الذي يقف خلف تلك الوسائل عليها ،وبدت واضحة للعيان خالل الشهور
الماضية منذ تشكيل حكومة الوفاق..
مبيناً ان من يريد إلغاء اآلخر هو من يقوم على نظرية المؤامرة ومن يعيش
حالة الجحود والنكران لحلفائه قبل خصومه ،ليس المؤتمر وانما تلك القوى
التي صارت اليوم تعيش حالة هوس وجنون وممارسات التمت الى العمل
السياسي وال تقيم للقيم الحزبية وال للشراكة الوطنية أي وزن.
وقال المصدر إن ما تنشره وسائل اعالم االحزاب الشريكة لذلك الحزب
المعتوه خير شاهد وما يصرح به وتكتبه قيادات من تلك االحزاب وممن تحالفوا
معهم خالل األزمة من أكاديميين ومثقفين وناشطين سياسيين ومشائخ
وعلماء خير شاهد على ما وصلت اليه فظائع ذلك الحزب الذي يدعي االسالم
في الصباح ويمارس كل ما يرفضه االسالم ويناقضه بعد الظهر ويستمرئ
الدماء وقيد الحريات في المساء وصار اليمنيون اكثر دراية بسلوك ذلك الحزب
والقوى النافذة فيه واالصابع التي تحركه وكانت هذه االزمة بمثابة كاشف
حقيقي لذلك الحزب وسلوكه وممارساته التي تقشعر لها االبدان وحجم الكذب
والتضليل واالفتراء والغدر والجحود والنكران الذي صار ديدنه.

في االمسية الرمضانية بمحافظة صنعاء

البركاني يدعو األحزاب إلى العمل بروح وطنية صادقة
دعا األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني
األحزاب والتنظيمات السياسية وكافة قوى المجتمع اليمني إلى تجاوز
الصراعات واالنتقال للعمل معًا بروح وطنية صادقة للخروج بالبالد من
األزمة وتداعياتها.
وأشاد الشيخ سلطان البركاني بالمواقف الوطنية والبطولية التي ّ
سطرها أبناء
محافظة صنعاء واصطفافهم في مواجهة أعمال العنف والتطرّف واإلرهاب وتعاونهم
الكبير في الحفاظ على األمن والسكينة العامة ونبذهم للممارسات الخارجة على
النظام والقانون.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خالل األمسية الرمضانية التي نظمت بمحافظة صنعاء
لمناقشة قضايا المحافظة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء اللجنة
الدائمة والمشائخ والشخصيات االجتماعية وجمع غفير من المواطنين وقيادات السلطة
المحلية واألحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
من جانبه ّ
أكد األمين العام للمجلس المحلي بصنعاء عبد الغني جميل على ضرورة
ً
تحمل اليمنيين لمسئولياتهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني .مشيرا إلى أن المؤتمر
فرصة تاريخية إلحداث انطالقة جديدة نحو استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة.

تعرض الشيخ علي قعشة لمحاولة اغتيال في إب
خاص /الميثاق نت -
أقدمت عناصر ارهابية مسلحة صباح أمس على إلقاء قنبلة يدوية
على سيارة الشيخ /علي صالح قعشة عضو مجلس النواب وذلك في
مدينة إب بجوار فندق الفخامة.
وقالت المصادر بأن المسلحين قاموا بعد القاء القنبلة بالفرار من
مكان الحادث.
وأشارت المصادر بأن سائق الشيخ قعشة اصيب بالحادث وتم نقله

الى المستشفى وهو في حالة حرجة.
وفي تصريح لموقع «الميثاق نت» اوضح الشيخ /علي صالح قعشة
بأن المهاجمين قبل إلقائهم القنبلة أطلقوا واب ً
ال من الرصاص على
السيارة التي كان يستقلها السائق بمفرده مما اضطره للهرب لكنه
اصيب بأعيرة نارية خلفت اصابات بليغة.
وطالب الشيخ قعشة الجهات األمنية سرعة القاء القبض على الجناة
ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

الزعيم يعزي الدكتورة أمة الرزاق
حُمد في وفاة أخيها
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام
برقية عزاء ومواساة إلى الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد الحوري
األمين العام المساعد وكافة آل الحوري في وفاة الدكتور علي حُمد
الحوري..ونوه الزعيم الى أن الوطن فقد برحيل الدكتور الحوري
عالماً فذاً في تخطيط التنمية الزراعية.
سائ ً
ال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه(.نص التعزية) :
«والذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون»
صدق اهلل العظيم
األخت العزيزة /الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد الحوري
األمين العام المساعد المحترمة
المحترمون
األخوة آل الحوري
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقينا
نبأ وفاة أخيكم الدكتور أحمد علي حُمد الحوري الذي فقد الوطن
برحيله عالماً فذاً في تخطيط التنمية الزراعية كان يمتاز بالحنكة
اإلدارية الناجحة ،وإذ نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب
الجلل ،وبإسمي شخصياً ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر
الشعبي العام ..بتعازينا القلبية الحارة ،وبمشاعر المواساة
والتعاطف األخوية المخلصة ،سائ ً
ال اهلل تعالى أن يتغمد الفقيد
العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ،وينعم عليه بعفوه
ورضوانه ..إنا هلل وإنا إليه راجعون

الزعيم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة جحاف
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام-
برقية عزاء ومواساة إلى علي عبد الرحمن جحاف وكافة آل جحاف
في وفاة عبد الرحمن علي جحاف عضو اللجنة الدائمة ،نائب رئيس
الدائرة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام ،عبّر فيها باسمه شخصياً
ً
ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق
الحزن واأللم على فقدان قيادي تنظيمي بارز ،كان من الكوادر التي
أسهمت بشكل فاعل في مسار العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي
العام .نص البرقية:
َ
ِهّ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
ُ
ّ
مُصِيبَة قالوا ِإنَّا لِل
«وبشر الصابرين الذِينَ ِإذا أصَابَتْهُم ّ
رَاج َ
عون» ..صدق اهلل العظيم.
وَإِنَّا إِ َليْهِ ِ
المحتـرم
		
الولد /علي عبدالرحمن جحاف
المحترمون
			
اإلخوة /آل جحاف
ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة األخ /عبدالرحمن علي جحاف ،عضو
اللجنة الدائمة ،نائب رئيس الدائرة التنظيمية.
وبهذا المصاب باسمي شخصياً
ً
ونيابة عن كافة قيادات وكوادر
المؤتمر الشعبي العام .أعبّر لكم عن عميق الحزن واأللم على
فقدان قيادي تنظيمي بارز ،كما كان من الكوادر التي أسهمت
بشكل فاعل في مسار العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم
المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.
إِنَّا لِ ِهّ
رَاج َ
عون
ل وَإِنَّا إِ َليْهِ ِ

الزعيم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

 ..ويعزي الجندي
< كما بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي
العام -برقية عزاء ومواساة إلى عمر علي الجندي في وفاة والده
عضو المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي علي أحمد
سالم الجندي.
ً
عبّر فيها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام
عن بالغ الحزن واألسى بهذا المصاب ،سائ ً
ال المولى العلي القدير أن
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ،إنا هلل وإنا إليه راجعون.

