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رئيس المؤتمر يعزّي في وفاة الشيخ محمد حزام الصعر
 بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالرحمن حزام الصعر واخوانه 
والشيخ أمين حمود الصعر رئيس لجنة التخطيط والمالية في 
المجلس المحلي بمحافظة عمران والشيخ علي محمد الصعر 
عضو مجلس النواب في وفاة المغفور له بإذن اهلل الشيخ محمد 

حزام الصعر وعدد من رفاقه في حادث مروري مؤسف.
وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيًا ونيابًة 
عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن 

والمواساة بهذا المصاب الجلل.
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد ورفاقه بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم 

الصبر والسلوان.. انا هلل وإنا اليه راجعون.

.. ويعزّي في وفاة الشيخ علي ناشر حاتم
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح برقية عزاء ومواساة إلى محمد على ناشر حاتم وكافة آل 
حاتم في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى والده الشيخ علي 

ناشر حاتم.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن والمواساة في 
هذا المصاب الجلل..  سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

.. ويعزّي في اغتيال علي محمد الحبشي
وبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء وإدانة إلى المهندس محمد علي الحبشي وذلك في 
فقدان نجله علي محمد علي الحبشي، الذي اغتالته يد الغدر أمام 
منزله في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، معبّرًا عن تعازيه 

لوالد الفقيد وأسرته ومحبيه كافة.
ودان الزعيم علي عبداهلل صالح مثل هذه األعمال الغادرة 
والجبانة، والبعيدة عن األخالق والمثل والتي تستهدف الشباب 
من خيرة أبناء الوطن. سائاًل المولى العزيز القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته مطالبًا الجهات األمنية بسرعة إلقاء القبض 

على الجناة وتقديمهم للعدالة.
.. ويعزّي في وفاة محمد إسماعيل نور الدين

كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح برقية عزاء ومواساة لألخ صادق محمد إسماعيل نور الدين 

وإخوانه، بوفاة والدهم الحاج محمد إسماعيل نور الدين.
وجاء في البرقية:

األخ/ صادق محمد إسماعيل نور الدين وإخوانه  المحترمين
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الحاج محمد 

إسماعيل نور الدين.
وبهذا المصاب بأسمي شخصيًا ونيابًة عن كافة قيادات وكوادر 

المؤتمر الشعبي العام أعبّر لكم عن عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

علــــي عبـداهلل صـالــــح
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

.. ويعزّي في وفاة العميد محمد قايد سعيد
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ العميد الركن محمد 

قايد سعيد جاء فيها:
األخ أسامــة محمـد قايـد سعيـد

وكافة أفراد األسرة الكريمة حياكــم اهلل
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم العميد 
الركن محمد قايد سعيد الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى نتيجة 
حادث مروري مؤلم بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية 
من أجل عزة الوطن ووحدته واستقالله والحفاظ على النظام 

الجمهوري الخالد.
 حيث كان مثااًل للقائد الناجح الذي مّثل قدوة لآلخرين في 
التفاني واإلخالص للوطن والقوات المسلحة التي خدم فيها 
وتقلد عددًا من المناصب القيادية كان آخرها قائدًا للواء 312 

مدرع.
وإننا إذ نعزيكم ونشاطركم األحزان في وفاة والدكم لنسأل اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه 

وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

علــــي عبـداهلل صـالــــح
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

.. ويعزّي في وفاة السفير صالح مبارك هدنة
كما بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور أحمد صالح مبارك هدنة 
وكافة أسرة آل هدنة في وفاة المغفور له- بإذن اهلل تعالى 

-السفير صالح مبارك هدنة القائم بأعمال السفير اليمني بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

معربًا باسمه شخصيًا ونيابًة عن قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام كافًة عن عميق الحزن والمواساة بهذا المصاب 

الجلل.
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

والمغفرة ويسكنه فسيح جناته،
 وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.
علــــي عبـداهلل صـالــــح
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

.. ويعزي آل االصبحي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ببرقية عزاء إلى األخ محمد قاسم االصبحي عضو اللجنة الدائمة 
عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة في وفاة والده قاسم 

حمود االصبحي .
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح باسمه ونيابة عن قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واألسى في هذا 
المصاب الجلل ، سائال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، إنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
 

 علــــي عبـداهلل صـالــــح
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

اســـتجابة لدعـــــــوة رئيس الجمهـــورية

المؤتمر والتحالف يلتزمون بالتهدئة اإلعالمية
 رحّبت قيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني بالمضامين التي حاءت في 
كلمة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور 
هادي، بمناسبة عيد األضحى المبارك والتي 
تطرقت العديد من القضايا المهمة وعكست 
حرص رئيس الجمهورية الدائم على إخراج 
البلد من االزمة وتهيئة األجواء المناسبة إلنجاح 
الحوار، مؤّكدة على أهمية ما تضمنته كلمة 
رئيس الجمهورية فيما يخص تنفيذ ما تبقى من 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية »المزمّنة« 
وتشديده على »التهدئة اإلعالمية -المرئي أو 
المقروء أو المسموع« -كونه يشكل أحد العوائق 
التي تحول دون تطبيع األوضاع ويوسع حالة 
الشرخ الوطني الذي خلفته األزمة األخيرة التي 

مرت بها البالد.
وأّكدت قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف -في 
بيان صادر عنهم الجمعة الموافق 26 أكتوبر- 
ترحيبها بدعوة رئيس الجمهورية للتهدئة 
اإلعالمية، وتبدي استعدادها لالستجابة الكاملة 
لها عند أي دعوة من رئيس الجمهورية لألطراف.
 متمنية على األطراف أن تتحلى بنفس الروح 
وأن يتجه الجميع لوضع اآللية المناسبة للتنفيذ 
وبإشراف رئيس الجمهورية وبما من شأنه 
إيقاف المهاترات اإلعالمية التي ال تزيد األمور 
إال تعقيدًا وتعزز الشرخ في المجتمع وال تقود 
ألي وفاق أو تمهد لحوار وطني بنّاء عبر مؤتمر 

الحوار الوطني الذي يجري الترتيب النعقاده.
وأض��اف البيان إن قيادة المؤتمر والتحالف 
وهي تضع دعوة رئيس الجمهورية فيما يخص 
»التهدئة اإلعالمية« موضع التقدير واالحترام.. 
فإنها تشدد على أهمية ما ورد في كلمته فيما 
يخص تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية 
واآللية التنفيذية وترى أن ذلك أمر في غاية 
األهمية وما لم يتم التنفيذ فإن ذلك سينعكس 
سلبًا على الوطن وأمنه واستقراره وعلى روح 
الوفاق والحوار الوطني وهو ماال يتمناه المؤتمر.

معربًا عن أمله في الوقت ذاته أن يذهب الجميع 
إلى المؤتمر الوطني متفرغين للحوار وبروح 
التسامح والوفاق كي تتوفر األجواء الصحية التي 
تهيئ لحوار بنّاء يتفرغ فيه الجميع للتعامل مع 

قضاياه والسعي إلنجاحه.

وج��دّد البيان التأكيد على أن دعوة رئيس 
الجمهورية لتنفيذ ما تبقى من المبادرة واآللية 
التنفيذية جاءت في وقتها المناسب لتعبر عن 
حرص كامل من قبل رئيس الجمهورية على 
تحقيق الغايات المتوخاة من تلك المبادرة، 
داعيًا كل األطراف للعمل على التنفيذ كل فيما 
يخصه وأن يتحمل من يتقاعس أو يتلكأ عن 
التنفيذ مسئوليته الكاملة ليكون الرأي العام 
في الداخل والدول الراعية للمبادرة على علم 
كامل بالطرف المتخلف والمتعنت والذي يعمل 

على إعاقة تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
وشدّد البيان على أن المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني وقد وفوا بالتزاماتهم 
فيما يخص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ليأملون أن يضع رئيس الجمهورية األطراف 
جميعًا أمام المصارحة حول مستوى تنفيذ كل 
طرف، وإذا ما بقي شيء بالنسبة للمؤتمر وأحزاب 
التحالف فإنها على استعداد لتنفيذه دون قيد أو 
شرط رغم القناعة المسبقة بأن كل االلتزامات 
الواردة في المبادرة واآللية التي تخص المؤتمر 

المشير عبد ربه منصور هادي الذي بذل كل 
ما بوسعه إلخ��راج اليمن من األزم��ة وتحمل 
المسئولية في أصعب الظروف، وحثت في هذا 
الصدد جميع األطراف في الساحة الوطنية على 
العمل معه دون كلل أو ملل لتحقيق األمن 
واالستقرار وحل المعضالت والمشكالت وإخراج 
البلد من األزمة والتعامل مع المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية بشكل كامل دون تلكؤ أو 

اختالق للمعاذير ودون انتقاء.. 
ك��ون ذل��ك من الضمانات الرئيسية لنجاح 
الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ونجاح 
أعمال مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده 
للمواطنين  األساسية  االحتياجات  وتوفير 
وإنعاش االقتصاد الوطني وتحسين مستوى 
معيشة المواطنين وتجاوزهم المحنة التي 
عاشوها خالل األعوام 2011- 2012 وألقت 

بظاللها على حياتهم معيشتهم ومستقبلهم.
وأشاد البيان بالصبر الالمحدود الذي أبداه 
المواطنون خالل فترة األزمة، مضيفًا أنه ومن 
غير المنطقي أن تستمر األزمة وكل ما نتج عنها 
من تبعات إلى ماال نهاية وتتسع رقعة خطرها 
يومًا بعد يوم تاركة وراءها أضرار محدقة بوحدة 
اليمن وأمنه واستقراره وملقية بظاللها على 

جميع مناحي الحياة.
وج��ددت قيادة المؤتمر والتحالف التأكيد 
على أنها وهي تعلن استجابتها لدعوة رئيس 
الجمهورية التي تضمنتها كلمته في مناسبة 
عيد األضحى المبارك بشأن تنفيذ ما بقي 
من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
والتهدئة اإلعالمية بين مختلف األطراف، فإنها 
تؤّكد استعدادها للتعامل مع تلك الدعوات وأنها 
جاهزة متى ما أراد رئيس الجمهورية دعوة 

األطراف إليه ولن تتردد في أي لحظة.
وختمت قيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني بيانها، يرفع التهنئة لالخ 
عبدربه منصور ه��ادي رئيس الجمهورية 
والحكومة والشعب اليمني قاطبة بمناسبة عيد 
األضحى المبارك، سائلًة اهلل أن يعيده وقد تجاوز 
اليمن وأبناؤه المحنة التي يعيشونها منذ بداية 
األزم��ة. متمنيًة أن تكلل كل مساعي رئيس 
الجمهورية بالنجاح لتحقيق آم��ال وتطلعات 

وتوجهت قيادة المؤتمر والتحالف الوطني 
بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية 

وحلفائه قد نفذت وأن الطرف اآلخر هو من 
يعيق تنفيذ باقي البنود.

المؤتمر وأحزاب التحالف نفذت التزاماتها في 
المبادرة والطرف اآلخر يعيق تنفيذ باقي البنود

رقعة خطر األزمة تتسع 
إلى كــــل مناحي الحيــــاة

عدم تنفيذ ما  تبقى 
من المبادرة سيؤثر 

سلبًا على الوفاق 
والحــوار 

الدعوة لوضع آلية 
لوقف املهاترات 

اإلعالمية تنفذ بإشراف 
رئيس الجمهورية

نجاة القيادي  
المؤتمري  الشيخ 
عاصم من محاولة 

اغتيال بنهم
نجا الشيخ شايف عاصم عضو 
قيادة المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية نهم محافظة صنعاء 
من محاولة اغتيال تعرض لها 
من قبل  مسلحين مجهولين 
قاموا بإطالق عدة أعيرة نارية 
على منزله عشية عيد األضحى 

المبارك..
وأسفر االع��ت��داء عن إلحاق 
أض��رار مادية بالمنزل دونما 
إص��اب��ات بشرية تذكر ،رغم 
تواجد الشيخ شايف وأف��راد 
أسرته في المنزل اثناء ذلك 

االعتداء االجرامي .

المؤتمر يدين العدوان اإلسرائيلي
 على مصنع اليرموك في السودان

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام العدوان اإلسرائيلي على األراضي السودانية والمتمثل 
بقيام عدد من الطائرات اإلسرائيلية بقصف مصنع )اليرموك( للذخيرة جنوبي العاصمة السودانية 

، ليلة الثالثاء 23 اكتوبر ، ما أسفر عن مقتل مواطنين سودانيين وإصابة ثالث بجروح .
وقال  المصدر : إن العدوان اإلسرائيلي الذي استهدف مصنعًا لألسلحة في ضواحي الخرطوم 
بمثابة تعدٍّ صريح على القوانين الدولية وانتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وعضو في األمم 
المتحدة .. وأن ذلك العدوان تعبير عن مدى الغطرسة اإلسرائيلية ويكشف غياب مفهوم العدالة 
الدولية وسياسة الكيل بمكيالين التي تُنتهج كمبدأ في التعامل مع مختلف الدول األعضاء في 

األمم المتحدة .
واضاف المصدرالمؤتمري  : أن العدوان الذي ارتكبه الكيان اإلسرائيلي على مصنع لألسلحة 
، يثبت خوف هذا الكيان من أي تطور وضيقه بالتقدم الذي تحرزه البلدان العربية في مختلف 
المجاالت.. مؤكدًا تضامن قيادة المؤتمر الشعبي العام وكوادره مع السودان »قيادة وشعبًا« في 

وجه هذا العدوان ودعمه للسودان في الرد عليه بكل السبل المتاحة .
واستنكر المصدر تصريحات مسئول وزارة الدفاع اإلسرائيلية باعتبار السودان دولة »إرهابية« 
، داعيًا في هذا الصدد إلى تعريف دولي جامع لمفهوم اإلرهاب يحول دون استغالله للنيل من 

سيادة الدول وانتهاك أجوائها وأراضيها .
كما دعا مجلس األمن الدولي الى ادانة هذا العدوان وإعمال القانون الدولي فيما يتعلق بمثل 
هذه االنتهاكات ، وحث الجامعة العربية والدول العربية على إدانة هذا العدوان اإلسرائيلي 
الغاشم وتبني موقف متقدم إلى جانب السودان وبما يحفظ أمنه واستقراره ومصالحه وسيادته 

على أراضيه ...

الميسري: قيادات المؤتمر بالمحافظات الجنوبية  تعقد لقاًء تشاوريًا
كشف المهندس احمد الميسري -عضو 
اللجنة العامة- عن  جهود مكثفة  يبذلها مع 
بقية قيادات فروع المؤتمر في المحافظات 
الجنوبية لعقد لقاء تشاوري خالل االيام 
القادمة .. وقال لدي ثقة  كبيرة بأن نتائج  
اللقاء  ستصب في مصلحة حل القضية 

الجنوبية.
الى ذلك نفى المهندس احمد بن احمد 
الميسري  صحة ما تناولته بعض المواقع 
االلكترونية عن انضمامه للحراك الجنوبي 
.. مؤكدًا في تصريح ل� )المؤتمر نت( حرصه 
على وحدة المؤتمر الشعبي العام لمواصلة 
نضاله الوطني وتحمل مسئولياته تجاه كافة 
القضايا الوطنية بروح ديمقراطية كنهج 
وسلوك تميز به كتنظيم رائد في قبول الرأي 

والرأي اآلخر منُذ بداية تأسيسه.
وأض���اف: »نحن حريصون في المؤتمر 

الشعبي العام على أن يقدم  تنظيمنا موقفًا 
تاريخيًا بشأن القضية الجنوبية يليق بحجمه 
ونضاالته وتاريخه ، وعدم التفريط في حقوق 

الجنوبيين ».

مؤكدًا أن مراحل الحوار الوطني القادم 
ستثبت للجميع جدية المؤتمر في تعامله مع 
القضايا الوطنية والمصيرية وفي مقدمتها 
القضية الجنوبية التي تعد معالجتها المفتاح 
الرئيس لحل القضايا الوطنية المتمثلة 
باألزمة السياسية التي تعصف بالوطن منذ 

عام ونصف.
واستغرب الميسري من التهويل الذي 
ذهبت إليه بعض المواقع اإلخبارية واتخاذها 
من التباين واالختالف في الرؤى ووجهات 
النظر بشأن القضية الجنوبية شماعة إلطالق 

االشائعات .
مشيرًا إلى ان التباين في الرؤى حول الحل 
األمثل للقضية الجنوبية ليس محصورًا 
في المؤتمر وإنما سائدًا بين بقية القوى 
السياسية )اإلص��الح واالشتراكي والحراك 

الجنوبي وبقية القوى في الوطن(.


