
استقبل الزعيم علي 
عبداهلل صالح - رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
- االربعاء قيادة وأعضاء 
في  لميثاق  ا شباب  منتدى 
مديرية دمت )بيت اليزيدي( 
بمحافظة الضالع .. وفي اللقاء 
أكد الزعيم علي عبداهلل صالح 
-رئيس المؤتمر- على أهمية 
دور شباب الميثاق في عموم 
محافظات الجمهورية الذين 
أظهروا تماسك المؤتمريين 
وواجهوا التحديات وصمدوا 
بوجه الهجمة التآمرية على 
ال��ث��ورة وال��وط��ن ومكاسبه، 
وق��ال: ان المؤتمر الشعبي 
العام سيظل قاطرة األمان 

لمستقبل اليمن.
وأض���اف أننا ف��ي المؤتمر 
إلى  ل��ع��ام نتطلع  ا الشعبي 
ترسيخ االم���ن واالس��ت��ق��رار 
وتطبيع االوض����اع.. داع��ي��ًا 
الجميع إل��ى االس��ت��ف��ادة من 

عبر الماضي وتجنب أخطائه 
وال��ع��م��ل م��ن أج���ل حماية 
تطلعات جيل ال� 26 سبتمبر 
و ال� 14 أكتوبر و ال� 22 من 

مايو.

وفي اللقاء استعرض ممثل 
شباب الميثاق ف��ي دم��ت - 
بيت اليزيدي- األنشطة التي 
ي��ق��وم بها ال��م��ن��ت��دى، منها 
لثقافية  ا المسابقات  إقامة 

للعام السابع برعاية المؤتمر 
الشعبي العام، كما استعرض 
مجموع األنشطة التي يقوم 
مًة  خد ى  لمنتد ا ها  بتنفيذ

للشباب.
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لعام  ا الشعبي  المؤتمر  رئيس  أك��د 
الزعيم علي عبداهلل صالح على ضرورة 
البدء بتحويل المؤتمر من تنظيم شعبي 
عام إلى حزب سياسي منظم له بنيته 
السياسية المكتملة ورؤيته المنهجية المواكبة 
الحتياجات العصر والتي تتكيف وتلبي المتغيرات 

الوطنية والدولية.
وشدد الزعيم علي عبداهلل صالح لدى استقباله 
قيادة المؤتمر الشعبي العام فرع جامعة صنعاء 
والهيئة العلمية لمعهد الميثاق، على أهمية اإلعداد 
الجيد في سياق التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر 
العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام بهدف إصالح 
االختالالت التنظيمية داخل مؤسسات المؤتمر..
منوهًا بضرورة تفعيل معهد الميثاق في مجاالت 
إنشائه المتمثلة في الدراسات والبحوث والتدريب.

وحيّا ك��وادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام 
كافة، على صمودهم في مواجهة الهجمة الرجعية 
المتخلفة والمتطرفة القبلية البغيضة والعسكرية 
الفاشلة.. موضحًا أن األزم��ة أف��رزت الكفاءات 
والكوادر وبينت حقيقة ارتباطها بالمؤتمر، وخلصته 
من االنتفاعيين والوصوليين والفاسدين، ولم يبق 

فيه إال الشرفاء والمخلصون.
وجدد رئيس المؤتمر الشعبي العام وقوف المؤتمر 
ومساندته لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
ودعمه لحكومة الوفاق في إعادة بناء ما دمرته 
األزم��ة واستعادة األمن واالستقرار الشامل في 
البالد، ومعالجة ما خلفته األزمة التي أوضح أنها 

بدأت فعليًا منذ عام 2006م.
ولفت الزعيم علي عبد اهلل صالح إلى أن الجميع 
وقع في األخطاء خالل الفترة الماضية.. وأن المرحلة 

تستدعي االستفادة من تلك األخطاء واستنفار 
الجهود من اآلن وحتى العام 2014م، لمعالجة تلك 

األخطاء وتجاوز آثارها.
الى ذلك اكدت قيادات المؤتمر بفرع جامعة صنعاء 
ومعهد الميثاق، على ضرورة تفعيل نشاط المؤتمر 
الشعبي العام ومعهد الميثاق بما يواكب المتغيرات 

على الساحة الوطنية، مع إعطاء البعد المؤسسي 
األهمية القصوى في المرحلة المقبلة، وتكثيف 
التثقيف السياسي القائم على تعزيز روح االنتماء 
إلى الوطن وغرس الوالء الوطني واحترام الثوابت 

الوطنية، وإعالء راية الوطن.
واس��ت��ن��ك��روا الهجمات اإلع��الم��ي��ة المغرضة 

والحاقدة على المؤتمر الشعبي العام.. مؤكدين 
فشل الرهانات على إضعاف المؤتمر، وأن المؤتمر 
الشعبي اليوم أقوى مما مضى، وأن أنصاره أكثر 
من السابق، إليثاره الوطن ومصالحه العليا، على 

االنفراد بالحكم.
وشددوا على ضرورة إخالء الجامعة من المظاهر 

والمجاميع المسلحة، وإنهاء التجمعات واالعتصامات، 
ومظاهر التوتر السياسي كافة، ووقف الحمالت 
اإلعالمية التصعيدية من جميع األطراف، وغيرها 
تنفيذًا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة، في المرحلة األولى، والتي لم 

ينفذ إال القليل منها..

الجمي��ع وق��ع يف الخط��أ ويج��ب اس��تنفار الجه��ود ملعالج��ة آث��ار تل��ك االخط��اء
نقف داعمني ومس��اندين لجهود رئيس الجمهورية الس��تعادة االمن واالستقرار

اكاديميون :يجب تفعيل دور معهد امليثاق ليؤدي رسالته
 يف البح���وث والت��دريب

رئيس المؤتمر 
 يعزي باستشهاد 

العميد بارشيد
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبد اهلل صالح ببرقية عزاء ومواساة 
إلى آسرة آل رشيد في استشهاد المغفور 
له ب��إذن اهلل تعالى العميد الركن عمر 
سالم بارشيد مدير كلية القيادة واألركان 

باألكاديمية العسكرية العليا .
عبر فيها باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام كافة، عن عميق 
الحزن واأللم على فقدان بطل من أبطال 
القوات المسلحة ومناضل جسور قدم 
الكثير في سبيل خدمة الوطن والدفاع 
عنه...سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته..إنا هلل وإن��ا إليه 

راجعون.
ويعزي بوفاة النائب الصويل

بعث الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
إلى آل الصويل في وف��اة عضو مجلس 
النواب أحمد سعيد الصويل رئيس لجنة 

اإلعالم والثقافة عضو اللجنة الدائمة.
عبر فيها باسمه ونيابة عن قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام كافة ، عن 
عميق الحزن واأللم على فقدان شخصية 
اجتماعية وسياسية أسهمت بدور كبير 
في خدمة الوطن...سائاًل المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفــــــاة
 عبدالجبار درهم العبسي

> بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
الى الحاج علي درهم العبسي واخوانه في 
وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى عبدالجبار 

درهم العبسي فيما يلي نصها :
االخ الحاج/ علي درهم العبسي واخوانه

وكافة أفراد االسرة الكرام
ببالغ األس��ى وعميق الحزن تلقينا نبأ 
وفاة شقيقكم المرحوم عبدالجبار درهم 
العبسي الذي اختاره اهلل سبحانه وتعالى 
الى ج��واره في هذه االي��ام المباركة من 

خواتم شهر رمضان الكريم.
وإننا اذ نعزيكم في وفاته نسأل اهلل 
العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته 
ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان انه على 

كل شيء قدير..إنا هلل وانا اليه راجعون..
اخوكم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس املؤتمر يشدد على معالجة االختالالت التنظيمية

استقبل الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحامية 
األردن��ي��ة األس��ت��اذة ف��ائ��زة الدعيس 
-االربعاء- التي أعلنت تضامنها للمرافعة 
في الدعوى القضائية المرفوعة ضد المتورطين 

في جريمة جامع دار الرئاسة اإلرهابية.
وفي اللقاء الذي حضره ممثلون عن البيت اليمني 
القانوني استعرضت المحامية فائزة الدعيس 

دراستها لملف القضية وأبعاد الجريمة على امن 
واستقرار اليمن واألهداف التي كانت األطراف التي 
خططت ونفذت الجريمة من وراء هذه الجريمة 
النكراء التي أبدت حقدهم الدفين على الوطن 

وقيادته تسعى لتحقيقها.
هذا وقد أشاد رئيس المؤتمر بالموقف القانوني 
والروح القومية المنحازة للحق والعدالة لألستاذة 

فائزة الدعيس.

أثناء استقباله قيادة المؤتمر بجامعة صنعاء 

رئيس المؤتمر يستقبل 
المحامية األردنية فائزة الدعيس

اثناء لقائه قيادة منتدى شباب الميثاق بدمت

الزعيم : شباب الميثاق جسدوا قوة وتماسك المؤتمريين

نفى مصدر في مكتب الزعيم 
علي عبداهلل صالح – رئيس 
المؤتمر الشعبي العام - , صحة 
األنباء التي تحدثت عن اعتزامه التخلي 

عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام 
وإعالن اعتزاله الحياة السياسية.

ووصف المصدر ما نشر حول ذلك بانه 
عار عن الصحة, داعيا وسائل االعالم 

الى تحري الدقة والموضوعية عند 
نشر مثل هذه األخبار التي من شأنها 

خلق البلبلة في المجتمع.

المنظمات المدنية تمنح
 الزعيم درع الوفاء

تسلم رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح درع الوفاء من ممثلي عدد من المنظمات المدنية الذين 

قدموا لتهنئته بمناسبة خواتم شهر رمضان المبارك.
وخالل اللقاء قدم ممثلو المنظمات درع الوفاء للزعيم علي 
عبد اهلل صالح عرفانًا وتقديرًا منهم لما بذله الزعيم من جهود عظيمة 
خالل فترة حكمه ومواقفه الحكيمة التي استطاع من خاللها تجنيب اليمن 

الكثير من األزمات والفتن.
بدوره شكر رئيس المؤتمر الشعبي العام منظمات المجتمع المدني 
لدورها الفاعل في عملية التحول الديمقراطي في اليمن ومساهماتها 
وحضورها المستمر في كثير من القضايا الهادفة التي تخدم حاضر 

ومستقبل البالد

مصدر :رئيس المؤتمر لن يعتزل العمل السياسي

المؤتمر يشدّد على قيام األجهزة األمنية بمالحقة وضبط المتورطين في الجرائم اإلرهابية وتقديمهم للعدالة
دان المؤتمر الشعبي العام وبشدة إغتيال مدير 
كلية القيادة واألركان في وزارة الدفاع العميد عمر 
سالم بارشيد في االعتداء االرهابي الذي استهدف 
سيارته عقب خروجه من المسجد مساء الخميس 

بمدينة المكال محافظة حضرموت.
وعدّ المؤتمر اغتيال العميد عمر سالم بارشيد 
خسارة كبيرة على المؤسسة العسكرية واألمنية 
والشعب اليمني، مشيرًا إلى مناقب الشهيد 
وتفانيه وعطائه المتميز في مجال القوات 

المسلحة واألمن وخدمة وطنه.
وفيما استنكر الجريمة بشدة قال المؤتمر في 
بيان له إن استهداف القادة العسكريين وأفراد 
األمــن والــقــوات المسلحة في مواقع الشرف 
والبطولة يمثل حلقات مترابطة تصدر عن ذات 
الجهة التي تستفيد من اإلرهاب، وتشيع ثقافة 
الفوضى وسفك الدماء الزكية.التطرف وتستدرج الفتيان والشباب إلى طريق 

داعيًا كوادر وقواعد المؤتمر في كل محافظات 

الجمهورية إلى العمل بشكل وطيد مع األجهزة 
األمنية في كشف من ينفذ ويخطط ويمول 
ويسهل ألعمال اإلرهاب وكذا التعاون مع األمن 

في مالحقة عناصره وتدمير أوكاره.
كما شدد المؤتمر على ضرورة قيام األجهزة 
االمنية بواجباتها في مالحقة وضبط المتورطين 
في هذه الجرائم االرهابية والذين تجرّدوا من 
كل القيم والمبادئ وتقديمهم للعدالة وكشف 
كل من يقف خلفهم.وعبّر المؤتمر عن خالص 
ــراد أسرة  العزاء وصــادق المواساة لجميع أف
المناضل الشهيد البطل العميد بارشيد ورفاق 
دربه، ولكافة أبناء الشعب اليمني العظيم بهذا 
المصاب األليم. سائاًل اهلل العلي القدير أن يعصم 
قلوب الجميع بالصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد 
فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن 

أولئك رفيقا.

دان اغتيال مدير كلية القيادة واألركان العميد بارشيد


