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برئاســـة يحيــى الراعـــي
اللجنة العامة تناقش المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية 
 املؤتمر غري ملزم بأي معايري للحوار تخالف املبادرة التمسك بمشاركة جميع الشباب يف مؤتمر الحوار ورفض اإلقصاء

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها الخميس برئاسة 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب يحيى 

علي الراعي ناقش المستجدات السياسية على الساحة الوطنية.
وجدّدت اللجنة العامة في اجتماعها حرص المؤتمر الشعبي العام على 
إنجاح الحوار الوطني واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمّنة، 
وأكدت ضرورة االلتزام بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة فيما 
يتعلق بالحوار الوطني وما يخص تمثيل المشاركين في الحوار خصوصًا 

الشباب والمنظمات والمرأة.
وأّكدت اللجنة ضرورة مشاركة جميع الشباب في مؤتمر الحوار الوطني من 
مختلف الساحات وفقًا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمّنة، رافضة أي اجتهادات أو خروقات لنصوص المبادرة وآليتها في 

هذا الشأن.
وعبّرت اللجنة العامة عن رفضها أي محاوالت لاللتفاف على المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمّنة، مشيرًة إلى أن المؤتمر الشعبي العام غير ملزم 
بأية معايير أو أسس تقرها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني بما يخالف 
نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة، داعيًة جميع األطراف 
الموقعة على المبادرة إلى رفض أي تفسيرات تناقض المبادرة الخليجية 

وآليتها.
وواصلت اللجنة مناقشة موضوع اختيار ممثلي المؤتمر الشعبي العام إلى 

مؤتمر الحوار الوطني وفقًا لما قدمته اللجنة المشّكلة لهذا الغرض.

رئيس املؤتمر يعزي املناضل
 علي أبو لحوم يف وفاة نجله هادي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة الى المناضل اللواء علي بن عبداهلل 
بن صالح ابو لحوم في وفاة نجله المهندس هادي عبر فيها 
عن بالغ حزنه وكل كوادر المؤتمر برحيل الفقيد.. والى نص 

برقية العزاء:
األخ الزميل المناضل اللواء/ علي بن عبداهلل بن صالح أبو 

لحوم
وكافـــة آل أبو لحـــوم-الكــرام

بحزن عميق.. وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة نجلكم المغفور له 
بإذن اهلل المهندس هادي بن علي بن عبداهلل أبو لحوم- وكيل 
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني- إثر مرض عضال ظل 
يعاني منه فترة من الزمن حتى اختاره اهلل سبحانه وتعالى 

إلى جواره.
لقد كان نجلكم المرحوم المهندس هادي ذلك الشبل من 
ذاك األسد حيث كنتم خير زميل ومناضل وقائد عسكري مُحنك 
جمعتنا معًا خنادق النضال وجبهات القتال منذ خمسين عامًا 
من بداية ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة التي قضت على 
أعتى حكم كهنوتي مُستبد والتي بفضلها اندلعت شرارة ثورة 
الـ14 من أكتوبر المجيدة التي حررت جزءًا غاليًا من الوطن 
وتمكن شعبنا من تحقيق االستقالل الوطني الناجز بإجالء آخر 

جندي بريطاني مُحتل من األرض اليمنية الغالية.
األخ الزميل اللواء/ علي بن عبداهلل أبو لحوم..

ان التاريخ سيسجل في أنصع صفحاته أنك كنت فعاًل فارسًا 
من أولئك الفرسان الشجعان الذين فجروا ثورة الـ26 من 

سبتمبر وأبلوا بالًء حسنًا من أجل انتصارها، فقد كنت أول 
جريح فجر يوم الثورة أثناء أدائك لواجبك وتنفيذ المهمة التي 
أوكلت إليك في السيطرة على اإلذاعة وإعالن البيان األول 
للثورة.. وكتب اهلل لك السالمة لتواصل دورك في الدفاع عن 
الثورة والجمهورية وخوض معارك الشرف والبطولة والفداء 
سواء في الحيمة وبني مطر أو في بني حشيش ومسور حجة 
وغيرها من المحاور العملياتية.. وأثناء ملحمة السبعين يومًا 
وخاصة في معركة النهدين الشهيرة التي تم فيها دحر فلول 
اإلمامة والمرتزقة من أبواب صنعاء األبية وحقق فيها شعبنا 
النصر الحاسم للثورة ونظامها الجمهوري الخالد، وكنت 
نموذجًا للقائد العسكري الميداني الذي مثل القدوة لزمالئه.. 
ومقدام قبائل نهم األوفياء.. وقدوة آلل أبو لحوم في النضال 

والتضحية واالستبسال..
وإننا في هذا المصاب الجلل الذي ُفجعنا به جميعًا ومن 
منطلق الوفاء والزمالة واإلخاء نشاطركم أحزانكم ونتقدم 
إليكم بواجب العزاء والمواساة في فقد نجلكم البار المهندس 
هــادي الــذي نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم شخصيًا 
وإخوانه وأبنائه وكل أسرة آل أبولحوم- المخلصين مع 
الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية -الصبر 

والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزي بوفاة املناضل الشيخ صادق هراش
بعث الزعيم/ علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل صادق 

هراش جاء فيها:
األخ/ عبداهلل صادق هراش وإخوانه

وكافـة آل هراش وقبيلة خارف - الكـــــــرام
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم المناضل 
الشيخ صادق هراش الذي كان من أبرز المناضلين والمدافعين 
عن الثورة والجمهورية والوحدة.. وأبلى بالًء حسنًا في معارك 
الشرف والبطولة جنبًا إلى جنب مع إخوانه أبطال قبائل حاشد 
األوفياء والمخلصين للوطن والثورة والنظام الجمهوري الخالد 
سواء منهم األحياء أو الذين استشهدوا والذين توفاهم اهلل 

سبحانه وتعالى..
لقد كان الفقيد رحمه اهلل من أبرز مشائخ خارف بحاشد 
المصلحين المتفانين في خدمة الوطن، وشخصية اجتماعية 
بارزة.. وظل متمسكًا بمبادئه وصدقه مع الوطن والشعب غير 

مكترث باألطماع والمكاسب الذاتية.. 
حيث كان مكسبه الوحيد واألبرز أنه ظل وفيًا لدماء الشهداء 
األبرار.. ولتضحيات زمالئه المناضلين، طامعًا دومًا في استمرار 
عطائه وإخالصه للوطن والثورة والجمهورية والوحدة والحرية 

والديمقراطية..
إننا إذ نعزيكم ونعزي قبيلة خارف وكافة قبائل حاشد األوفياء 
باسمي وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام في وفاة الشيخ صادق هراش، لنسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

وأن يلهمكم ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.
.إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..ويعزي اللواء الغرباني باستشهاد نجله سمري
بعث الزعيم/ علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة الى اللواء حمود غالب الغرباني في 

استشهاد نجله سمير جاء فيها:
األخ اللواء/ حمود غالب الغرباني وأوالده
   وكافـة آل الغرباني                      الكـــرام

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد نجلكم الشهيد 
سمير حمود غالب الغرباني الذي طالته يد اإلثم والغدر 
والتطرف في عمل إرهابي مشين وضمن مخطط يستهدف 
أبناء القوات المسلحة واألمــن الذين يعملون بكل الجد 

واإلخالص في خدمة الوطن في السلك العسكري واألمن.
لقد كان الستشهاد نجلكم وهو في ريعان شبابه األثر البالغ 
في نفوسنا ال نملك أمامه إاّل أن نعبر لكم عن أصدق التعازي 
وعميق المواساة، سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الشهيد 
بواسع رحمته.. وأن يسكنه الدرجة العالية في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..ويعزي بوفاة الصحفي الخضر الحسني 
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الصحفي الخضر الحسني الذي 
انتقل إلى جوار ربه في مستشفى أنام دار بمدينة بونا الهندية 

بعد صراع مع المرض.معبرًا فيها باسمه شخصيًا ونيابة عن 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام كافة 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.ويعد الحسني ناشطًا إعالميًا وأحد ابرز الكتاب 
اليمنيين في الساحة اليمنية وعضوًا في نقابة الصحافيين 
اليمنيين..وشغل العديد من المناصب آخرها نائب مدير دائرة 

الرياضة العسكرية.

..ويعزي الربملاني الرزوم بوفاة شقيقه
بعث الزعيم/ علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المرحوم حسين محمد 

الرزوم جاء فيها:

األخ العزيز الشيخ/ محمـد محمــدالرزوم
عضـو مجلـس النــواب

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
وجميع إخوانه وكافــــة آل الرزوم المحترمون

باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام نبعث إليكم بأحر التعازي القلبية وعميق 
المواساة في وفاة شقيقكم المرحوم حسين محمد الرزوم الذي 
انتقل إلى رحمة اهلل سبحانه وتعالى بعد حياة حافلة بالعطاء 
في خدمة الوطن والمجتمع، مبتهلين إلى المولى عزوجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح 
جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان إنه على كل شيء 

قدير. إنا هلل وإنا إليه راجعون.
علـــي عبــداهلل صـالــح
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر يكّذب
 “أخبار اليوم” ويؤّكد أن 

الزعيم لن يغادر اليمن
عبّر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي 
العام عن استيائه لما نشرته صحيفة أخبار 
الكذب والفتنة “أخبار اليوم” في عددها 
الصادر بتاريخ 2012/12/29م نقاًل عن 
ــوزراء بشأن  مصدر حكومي في مجلس ال
مغادرة الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس 

المؤتمر الشعبي العام- اليمن.
وعبّر المصدر عن أسفه لما تبثه صحيفة 
أخبار الكذب والفتن وما دأبت عليه منذ 
نشأتها، مؤّكدًا أن رئيس المؤتمر الشعبي 
العام لن يغادر اليمن وأن بقاءه أو سفره يرجع 
له شخصيًا، وال تستطيع أي قوة مهما كان 
حجمها إرغامه على السفر كونه مواطنًا يمنيًا 
ترعرع في أحضان الوطن وليس في أحضان 
بعض القوى التي تولد في سلوكياتها التآمر 
وغرس روح الكراهية والشللية والطائفية 
والتي تتكيف متى ما وجدت مصالحها مع أي 

تيار وفي أي لحظة كانت.
وشدّد المصدر على الحكومة أن تقوم 
بواجباتها الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على 
وحدة اليمن واستتباب األمن واالستقرار 
والنهوض باألوضاع المعيشية للمواطن 
بداًل عن هذه األخبار المفبركة التي تربك 
عملها بدرجة أساسية لكونها ال تخدم 

المصلحة الوطنية العليا.

رئيس املؤتمر الشعبي العام يبعث برقيات تعازي

رئيس المؤتمر يعزي خادم الحرمين بوفاة األمير تركي بن سلطان 

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة صاحب 
السمو الملكي األمير تركي بن سلطان بن 

عبد العزيز آل سعود جاء فيها:
األخ العزيز/ خادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية حياكم 
اهلل 

بعميق الحزن وبالغ األس��ى تلقينا نبأ 
وفاة صاحب السمو الملكي األمير تركي 
بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الذي 
اختاره اهلل سبحانه وتعالى إلى جواره وهو 
في ريعان شبابه بعد حياة مليئة بالعمل 
الدؤوب والصادق في خدمة المملكة العربية 

السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا.
وإننا إذ نعزيكم في وفاته.. ونشاطركم 
أحزانكم وكل أفراد األسرة الحاكمة الكريمة 
وأبناء الشعب السعودي الشقيق في هذا 

المصاب الجلل..

 نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 
جناته.. وأن يلهمكم وذويكم جميعًا الصبر 

والسلوان.إنا هلل وإنا إليه راجعون،،

أخوكم/ عــلـي عـبـداهلل صـالـح
رئيس المؤتمر الشعبي العام 

بالجمهورية اليمنية

..و يعزي األمير خالد بن سلطان بوفاة أخيه 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى صاحب 
السمو الملكي األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة أخيه صاحب السمو الملكي 

األمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود جاء فيها:
األخ العزيز صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة األك�رم
فجعنا بنبأ وفاة أخيكم المرحوم صاحب السمو الملكي األمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز آل 
سعود الذي وافته المنية وهو في ريعان شبابه بعد أن أسهم في خدمة المملكة العربية السعودية 
ملكًا ووطنًا وشعبًا بكل التفاني واإلخالص.إن خسارتكم برحيل الفقيد كبيرة بعد أن خسرتم وخسرنا 
قائدًا فذًا وسلطانًا حكيمًا وأحد صناع تاريخ المملكة والمنطقة صاحب السمو الملكي األمير سلطان 

بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل.
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم وأحزان كل أفراد األسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي الشقيق، 
نتوجه إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان وأن ال يريكم بعده مكروهًا في عزيز لديكم.. إنا هلل وإنا إليه راجعون،،
أخـوكـم/عــلـي عـبـداهلل صـالـح
رئيس المؤتمر الشعبي العام  بالجمهورية اليمنية

الزعيم يرأس وفد المؤتمر
 في مؤتمر الحوار الوطني

قال مكتب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبداهلل صالح إن 
الزعيم سيترّأس هيئة ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام، لمؤتمر الحوار الوطني.

وأوض��ح مكتب رئيس المؤتمر في 
تصريح صحفي: “س��ي��رأس صاحب 
الفخامة األخ المشير عبدربه منصور 
ه��ادي -رئيس الجمهورية- مؤتمر 
الحوار الوطني، كرئيس للجمهورية، وال 
بد أن يرأس هيئة مندوبي كل حزب، 
المسئول األول في الحزب، حتى يكون 
هناك قدرة على اتخاذ القرار لمعالجة 
ما قد يظهر من تباين في اآلراء بين 

األحزاب أثناء جلسات النقاش”.
وأّكد أن رئيس المؤتمر قرّر تأجيل 
سفره إلجراء عمليات جراحية ومواصلة 
الفحص والعالج، حتى ما بعد انعقاد 

مؤتمر الحوار الوطني.
وال ي��زال رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، يتلّقى العالج مع عدد من قيادات 
المؤتمر، جرّاء الحادث اإلجرامي الذي 
استهدف القيادة السياسية للجمهورية 
اليمنية في دار الرئاسة العام الماضي، 
وك��ان م��ق��رّرًا سفره الج��راء ع��دد من 

العمليات الجراحية والفحوصات.
للمؤتمر  العامة  للجنة  ا وتستكمل 
إعداد قائمة ممّثلي المؤتمر الشعبي 
لمؤتمر الحوار المنتظر إعالن موعده 
من طرف رئيس الجمهورية المشير 

عبدربه منصور هادي.


