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 المؤتمر الشعبي العام

جماهير الشعب تعبر عن وفائها وتقديرها للزعيم علي عبداهلل صالح
استقبل الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
جموع المهنئين من قيادات المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة 
الدائمة والشخصيات االجتماعية والحزبية والمواطنين الذين 

عبّروا عن تهانيهم له بحلول عيدالفطر المبارك.
وأعرب المهنئون عن تمنياتهم للزعيم علي عبداهلل صالح 
بموفور الصحة والسالمة وللوطن دوام التقدم واالزده��ار كما 
عبّروا عن تقديرهم واعتزازهم بفخامته كونه أسس النتقال 
السلطة سلميًا بعيدًا عن االنقالبات.. وعكس توافد المهنّئين 
للزعيم لتهنئته وفاء الشعب والجماهير لصانع الوحدة اليمنية 
ومؤسّس الدولة المدنية الحديثة دولة الديمقراطية والحرية 
والرأي والرأي اآلخر واحترام حقوق اإلنسان، كما عكست العرفان 
لدور الزعيم التاريخي في إخراج اليمن من األزمة وتجنيبه اإلنزالق 
إلى أتون الحرب واالقتتال وتقديم  أنموذج مشرّف في االنتقال 

السلمي للسلطة.
ودعا الزعيم علي عبداهلل صالح جميع اليمنيين إلى التآخي 
والحفاظ على األمن واالستقرار وإفشال كل المخططات التي تعمل 
على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة، 
مؤكدًا في الوقت ذاته أن شهر رمضان الكريم كان فرصة للوقوف 
مع الذات ومراجعتها لنبذ األحقاد والكراهية واستبدالها بالمحبة 

واإلخاء وترسيخ قيم الوئام والوفاق.

رئيس المؤتمر يزور الشيخ أبو راس لتهنئته بالعيدواالطمئنان على صحته

»الميثاق«- خاص: زار الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق 
أمين أبو راس في منزله، لتهنئته بعيد الفطر المبارك واالطمئنان على صحته..وخالل الزيارة هنّأ الزعيم علي عبد اهلل صالح الشيخ صادق 
أبو راس بعيد الفطر وتبادل معه األحاديث الودية. متمنيًا له الشفاء العاجل من جروحه التي أصيب بها في االعتداء اإلجرامي الذي استهدف 

قيادات الدولة أثناء تأديتهم صالة أول جمعة من شهر رجب الحرام في مسجد دار الرئاسة، في يونيو العام الماضي.
وبدوره شكر الشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي على الزيارة الكريمة التي رافقه فيها األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام للشئون السياسية الشيخ سلطان البركاني. مؤكدًا أنه ليس غريبًا على شخص الزعيم هذا الخلق فهو المبادر دومًا بالسؤال 

عن أصدقائه ومحبيه ومن عملوا معه خالل فترة حكمه.

حمّل الحكومة مسئولية استمرار االنفالت األمني

المؤتمر يدين بشدة 
هجوم عدن اإلرهابي

دان مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام بشدة الحادث اإلرهابي الجبان الذي 
استهدف مبنى األمن السياسي ومبنى اإلذاعة 
والتليفزيون في محافظة عدن عشية عيد الفطر 
المبارك وأدّى إلى استشهاد 17 من جنود األمن 

المركزي واألمن السياسي وإصابة 12 آخرين.
وقال المصدر إن الهجوم اإلرهابي الذي شهدته عدن وما 
سبقه من أعمال إرهابية ليؤّكد على ما سبق وحذر منه 
المؤتمر الشعبي العام مرارًا وتكرارًا من أن التطرف واإلرهاب 
كان وال يزال أهم تحدٍ يواجه الوطن ويجب محاربته بقوة 
وحزم ودون هوادة.وحمّل المصدر السلطة المحلية في 
محافظة عدن والحكومة ووزارة الداخلية مسئولية استمرار 

االنفالت األمني.
 وطالب بسرعة فتح تحقيق في أسباب استمرار االنفالت 
األمني ومحاسبة المسئولين عن ذلك، كما طالبها بتحمل 
مسئولياتها في حماية المواطنين وحماية الممتلكات العامة 
والخاصة ومالحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

الزعيم يعزي رئيس اثيوبيا 
بوفاة »ميليس زيناوي«

> بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء إلى رئيس 
جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وادرجيوس جاء فيها :

فخامة الصديق العزيز وادر جيوس رئيس جمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية األكرم
ببالغ األسى واأللم تلقينا وفاة صديقنا العزيز رئيس وزراء اثيوبيا السيد ميليس زيناوي 

السياسي المحنك ورجل الدولة البارع.
وإننا إذ نشاطركم والشعب االثيوبي الصديق أحزانكم برحيله الذي يشكل خسارة كبيرة 

لكم والثيوبيا وللصداقة اليمنية االثيوبية المتميزة ولنا ايضًا.
ارجو ان تتقبلوا تعازينا الحارة في هذا المصاب الجلل.. ومن خاللكم نعزي اسرة الفقيد 
وكل أبناء الشعب االثيوبي الصديق متمنيًا لكم شخصيًا موفور الصحة والسعادة والثيوبيا 
الصديقة اضطراد التقدم واالزدهار ولعالقات بلدينا الصديقين النمو والتطور لما فيه 

خدمة الشعبين اليمني واالثيوبي.
وتقبلوا أسمى اعتباري

 علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام بالجمهورية اليمنية

الزعيم يعزي باستشهاد رئيس فرع المؤتمر بمودية

.. ويعــزي بشير بو فــــــاة والده

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة إلى أسرة فقيد الوطن الشهيد ناصر علي منصور، رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية مودية محافظة أبين الذي ُأغتيل 
واثنان من مرافقيه بتفجير انتحاري نفذه أحد عناصر تنظيم القاعدة 
اإلرهابي بواسطة حزام ناسف، جوار مسجد األنصار في مديرية 

مودية.. 
مُعربًا عن عميق حزنه ومواساته ألسرة الشهيد في هذا المصاب.. 

سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

هذا وكان القيادي المؤتمري ناصر علي منصور  رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية مودية في محافظة أبين قد استشهد واثنان من 
عناصر اللجان الشعبية كانوا برفقته في تفجير انتحاري اقترفته احد 

عناصر تنظيم القاعدة صباح األحد 19 اغسطس  .
. حيث كان يرتدي االرهابي حزامًا ناسفًا اقدم على تفجير نفسه بجوار 
مسجد األنصار بمديرية مودية ما أدى إلى استشهاد رئيس فرع المؤتمر 
بالمديرية وإصابة أربعة آخرين توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهم .

الجدير بالذكر أن القيادي المؤتمري ناصرعلي  منصور من الشخصيات 
البارزة  التي كانت تقود أعضاء اللجان الشعبية المساندة لقوات الجيش 

واألمن في المعارك ضد عناصر القاعدة  في أبين .
يذكران  القيادي المؤتمري ناصر علي منصور تراس  فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية مودية محافظة أبين خلفا لرئيس الفرع السابق 
محمد ابوبكر عشال الذي استشهد هو األخر واثنان من مرافقيه في 
عملية إرهابية مماثلة في 21 أغسطس من العام 2011م أثناء قيادته 

لمجاميع قبلية تساند الجيش في معركته ضد تنظيم القاعدة.
 علي عبداهلل صالح
 رئيس المؤتمر الشعبي العام

> بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة لالخ محمد محمد بشير عضو اللجنة الدائمة في 
وفاة والده الشيخ محمد ناصر بشير..وعبر رئىس المؤتمر الشعبي 
العام في برقية العزاء عن عميق الحزن واأللم على فقدان شخصية 

اجتماعية.نص البرقية :
االخ محمد محمد بشير عضو اللجنة الدائمة المحترم

االخوة آل بشير المحترمين
ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ محمد ناصر بشير وبهذا 
المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام اعبر لكم عن عميق الحزن واأللم على فقدان شخصية 

اجتماعية..

سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان..

انا هلل وانا اليه راجعون..
علي عبداهلل صالح
  رئيس المؤتمر الشعبي العام

الزوكا يهنئ طالب وطالبات الشهادة
 األساسية على النجاح والتفوق

هنأ األستاذ ع��ارف عوض الزوكا- األمين العام 
المساعد لقطاع التعليم والشباب طالب وطالبات 
الشهادة األساسية على النجاح الباهر والتفوق المتميز 
الذي أحرزوه في امتحانات الشهادة األساسية للعام 

الدراسي 2011 / 2012م..
مشيدًا بالجهود الحثيثة واالستثنائية التي بذلها 
الطالب والطالبات ومن وراءهم أولياء األمور وكافة 
اطراف العملية التعليمية والتربوية سيما في ظل 
األزم��ة السياسية والمحنة الوطنية التي مر بها 
الوطن..متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح المستمرين 
وبذل قصارى الجهود في المرحلة الثانوية والتعليم 
العالي باعتبار التحصيل العلمي هو الوسيلة األساسية 
والرئيسية لتسليح الشباب بها، حتى يكونوا مؤهلين 
وقادرين على بناء الوطن وتقدمه وازدهاره والحفاظ 

على أمنه ووحدته واستقراره ومقدراته..
وفي ختام التهنئة تمنى الزوكا على الجهات المعنية االعداد والتحضير والتجهيز للعام الدراسي 
2012 / 2013م بالصورة المطلوبة ليجد الطالب والطالبات البيئة الجاذبة والمناسبة للتعليم 

والتحصيل العلمي ولما فيه المصلحة العامة.


