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أبدى الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر استغرابه من التصريحات 
المنسوبة ألمين عام مؤتمر الحوار الوطني 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك التي  زعم فيها أن 
المؤتمر الشعبي العام لم يسلم قائمة ممثليه إلى 
مؤتمر الحوار الوطني،معتبرًا ذلك التصريح إشارة 
واضحة إلى أن األمين العام لمؤتمر الحوار تكفل 
بالدفاع عن المشترك من خالل ما جاء في تصريحه 
من أن المؤتمر الذي يتهم المشترك بعدم التسليم 

لم يسلم هو.
وقال البركاني: يعلم الدكتور بن مبارك علم اليقين 
أن ذلك ليس صحيحًا وأن المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه سلموا قائمة ممثليهم في مؤتمر الحوار 
الوطني إلى رئيس اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 
للحوار الدكتور عبدالكريم االرياني يوم السبت 
الموافق 26 يناير، والذي قال لكل أعضاء اللجنة إن 

هذه هي قائمة المؤتمر وحلفائه.
وقال البركاني: يعلم الدكتور بن مبارك علم اليقين 
أن ذلك ليس صحيحًا وأن المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه سلموا قائمة ممثليهم في مؤتمر الحوار 
الوطني إلى رئيس اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 
للحوار الدكتور عبدالكريم االرياني يوم السبت 
الموافق 26 يناير، والذي قال لكل أعضاء اللجنة إن 

هذه هي قائمة المؤتمر وحلفائه.
مشيرًا إلى االتصاالت المكثفة التي جرت بشأن عدم 
تضمين خبر اللجنة الفنية تسليم المؤتمر وحلفائه 

لقائمة ممثليهم يومها.
وقال األمين العام المساعد للمؤتمر :إن المؤتمر 
وحلفائه اضطروا بعد ذلك إلى إعالن قائمة ممثليهم 
عبر وسائلهم اإلعالمية بعد أن سلموها لرئيس اللجنة 
الفنية، وكان عذر أمين عام مؤتمر الحوار أن ذلك خطأ 
غير متعمد للناطق الرسمي باسم اللجنة أمل الباشا 
وإنه حاول االتصال بها لكن تلفوناتها كانت مغلقه.

وأضاف البركاني: وفي صبيحة اليوم الثاني تحدثت 
مع األخ احمد عوض بن مبارك داخل قاعة االجتماعات 
بدار الرئاسة أثناء حضور وفد مجلس األمن معاتبًا 
على عدم إعالن  خبر أن المؤتمر وحلفائه سلموا 
قائمة ممثليهم فقال لي: إننا حرصنا على عدم إحراج 
المشترك وبعد إلحاح قيادات المؤتمر على اإلعالن 

صرحت للجزيرة مباشر أن المؤتمر وحلفائه سلموا 
قائمة ممثليهم لرئيس اللجنة الفنية الذي احتفظ 
بها لحين تسليم المشترك قائمة ممثليه من باب 

مراعاة المشترك .
وتابع :وقلت له مازحًا: نريد تصريح لوسائل اإلعالم 
اليمنية وليس للجزيرة مباشر وهذا حق من حقوقنا، 
وسألته فيما لو أن المشترك سلم قائمة ممثليه وتأخر 
المؤتمر وحلفاؤه لنصف ساعة فقط ما الذي كان 
سيحدث الم تكن ستطلق التصريحات بأن المؤتمر 

وحلفائه هو من يعيق الحوار.؟!
وق��ال: استغرب أن يتكفل األمين العام لمؤتمر 
الحوار للدفاع عن المشترك ويحاول بشكل مباشر أو 
غير مباشر الترويج لهم من خالل عدم المصداقية 
في الحديث من أن المؤتمر لم يسلم قائمة ممثليه 
وهو يعلم أن المؤتمر وحلفائه سلموا القائمة في 
الموعد المحدد من اللجنة الفنية إلى رئيسها إال إذا 
كان احمد عوض بن مبارك يعتبر أن رئيس اللجنة 
الدكتور عبدالكريم االرياني ال يمثل اللجنة فضاًل 
عن تجاهله عملية نشر األسماء عبر وسائل اإلعالم 
المختلفة ويعتقد أن عدم احترام المشترك للموعد 
الذي حددته اللجنة أمرًا مغفورًا له وهو تأكيد لما 
قاله لي من أنهم حرصوا على مشاعر المشترك بعدم 
اإلعالن بأن المؤتمر وحلفائه سلموا قائمة ممثليهم 
وأن هذا التصريح جاء في نفس السياق ليخفف العتب 

على المشترك في الداخل والخارج .

واضاف البركاني: كان يفترض بالدكتور بن مبارك 
من خالل منصبه كأمين عام لمؤتمر الحوار الحيادية 
والتعامل مع كل األطراف بالمساواة واحترام رئيس 
اللجنة الفنية الذي يعمل حتى هذه اللحظة تحت 
إشرافه وأن ال يعتبر رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم 
االرياني مجرد زينة بعد أن حرص هو على إقناع 
االرياني بعدم اإلعالن بأن المؤتمر وحلفائه سلموا 
قائمة ممثليهم في يوم تسليمها من باب مراعاة 
المشترك، وكان يفترض أن ال يصدر منه مثل هذا 
التصريح أو على أقل تقدير إذا كان يعتبر االرياني 
مؤتمريًا وليس رئيس اللجنة الفنية- وهو الذي 
عمل بحيادية كاملة وحرص على التوافق وتلبية 
كل مطالب اآلخرين- أن يعلن الحقيقة بأن قائمة 
المؤتمر وحلفائه سُلمت للدكتور االرياني وال ينفي 
بأنهم لم يسلموها، وبقلب للحقائق رأسًا على عقب، 
وهو يعلم ان المؤتمر سلم القائمة في داخل اللجنة 

الفنية وليس بالظالم وأنه قال ذلك للجزيرة مباشر.
الفتا الى انه يومها عاتب الدكتور احمد بن مبارك 
على تصريحات أخرى، وقال له: إنك موضع تقدير 
واح��ت��رام لدينا وأملنا أن تكون تصريحاتك غير 
منحازة ألحد ألنك مسئول أمام الجميع وأن نراك في 
المستقبل مستمرًا باالنطباع الذي لدينا عنك منذ زمن
 وأن يقول الحقيقة للناس بداًل من مراعاة األطراف 
أو القول بأن المؤتمر الذي يتهم المشترك وهو قول 
ما كان ينبغي له حتى لو لم نكن سلمنا القائمة وكان 
حريًا به أن يقول أن المؤتمر لم يسلم ال أن يتحول إلى 
مدافع عن المشترك من خالل فهمنا لسياق تصريحه 
بعبارة المؤتمر الذي يتهم المشترك وهو أمر ال شأن 

له به.
واختتم القول: كانت الحقيقة تفرض على الدكتور 
احمد بن مبارك أن يشيد بموقف المؤتمر ويعتب 
على المشترك سيما وأن أمناء عموم أحزابه الرئيسية 
أعضاء باللجنة الفنية للحوار وكان األولى بهم أن 
يكونوا سباقين في تسليم قوائم ممثلي أحزابهم إلى 
اللجنة الفنية وأن يحترموا قراراتها ومواعيدها ال أن 
يتحول كل شيء لديهم مستهترًا به خصوصًا وأنهم 
شاركوا خالل هذه الفترة الطويلة في التحضير للحوار 
وأصبحوا هم أول المنقلبين عليه وغير ملتزمين بما 

أنجزته اللجنة أو بمواعيدها.
الجدير بالذكر ان امين عام مؤتمر الحوار ادلى 

بتصريح يوم االربعاء اطلق فيه تلك المزاعم..

الربكاني يستغرب من  تجني بن مبارك على املؤتمر ودفاعه باطاًل عن املشرتك

> علمت »الميثاق« أن الدكتور عبدالكريم اإلرياني 
النائب الثاني لرئىس المؤتمر الشعبي العام 
رئيس اللجنة الفنية للتحضير واالع��داد لمؤتمر 
الحوار سيعود إلى أرض الوطن خالل األيام القادمة 
ليواصل أداء مهامه الوطنية واستكمال التحضير واالعداد 
النعقاد مؤتمر الحوار الوطني.. اضافة إلى ممارسة مهامه 

التنظيمية..
هذا وكان الدكتور عبدالكريم اإلرياني قد غادر صنعاء 
األسبوع الماضي غاضبًا من المشترك، حيث قال في تصريح 
له: إنه قرر أن يغادر العاصمة صنعاء ألخذ قسط من الراحة 
عسى ولعل أن ينسى ما قاله المشترك أمام أعضاء مجلس األمن الدولي إن المؤتمر )تحول إلى معرقل 

حقيقي لهذه العملية- الحوار الوطني(..
وتساءل الدكتور عبدالكريم اإلرياني رئىس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني- كيف وصل التحضير 

للحوار الوطني إلى ما يقرب من نهايته لو كان المؤتمر كذلك..؟

اإلرياني يعود إلى
 أرض الوطـن.. قريبًا

دعا مصدر مسئول في اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي، قيادات 
أح��زاب اللقاء المشترك الى 
االهتمام بأوضاعها التنظيمية، 
ومعالجة مشاكلها الداخلية والصراعات 
فيما بينها البين حول نسب مقاعد تمثيلها 

في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال المصدر إن على قيادات المشترك، 
أن تدرك أنها ال تستطيع أن تخادع قواعدها 
فضاًل عن عموم المواطنين، باستمرار 
حديثها عن المؤتمر الشعبي، ومن يحق 
له أن يدخل الحوار باسمه، ومن الذي يجب 

أن يرأسه.

وأض��اف »للمؤتمر الشعبي، قياداته 
وقواعده، وأنصاره، ولديه أنظمة ولوائح، 
تحدد طرق شغل المناصب فيه، وكيف يتم 
التعيين أو االنتخاب فيها«.مشيرًا إلى أن 
المؤتمر الشعبي العام هو أكثر األحزاب 
اليمنية انتظامًا في عقد مؤتمراتها العامة، 
وانتخاب قياداته، وقواعد المؤتمر وفقًا 

لنظامها الحزبي وعبر مؤتمراتها العامة 
هي وحدها صاحبة الحق في تقرير من 

توليه أي مسئولية عليها«.
واعتبر المصدر المؤتمري أن ما تسربه 
قيادات المشترك من ش��روط وعراقيل 
أمام مؤتمر الحوار الوطني، إنما يهدف 
ونقل  لبينية،  ا خالفاتها  من  للهروب 

أزماتها الداخلية الحزبية، وتحميلها على 
الحوار الوطني، الذي ينشده اليمنيون، 
ودعا له المؤتمر الشعبي وقيادته منذ 
سنوات طويلة.وقال »بالنسبة للمؤتمر، 
فانه يواصل الوفاء بالتزاماته، يومًا بعد 
يوم، منذ إنجاز المبادرة الخليجية والتوقيع 
عليها وبدأ تنفيذها، وصواًل إلى تسليمه 
قوائم مندوبيه لمؤتمر الحوار، وينتظر 
بكل اهتمام انطالق مؤتمر الحوار ليواصل 
دوره الريادي في محاولة حماية اليمن من 
مقامرات المقامرين وتآمرات المتآمرين. 
وهو مؤمن كل االيمان بالشعب الذي 
يدرك وسيقول كلمة الفصل حينما يتاح له 

قولها في أول انتخابات عامة«.

قيادات املشرتك لن تخدع قواعدها 
باستمرار حديثها عن املؤتمر

مصدر مسئول في اللجنة العامة:

ندعو املشرتك اىل حل مشكلة نسب ممثليهم بالحوار
المؤتمر لديه أنظمة ولوائح تحدد طرق شغل المناصب 

عبر الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام، عن ترحيب المؤتمر  وأحزاب التحالف الوطني بخطاب 
رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودعوته لألحزاب 
السياسية واإلعالم الحزبي واألهلي تحمل مسئوليتهم في تهيئة 

األجواء لحوار وطني ناجح.
وأكد البركاني إن المؤتمر  وأحزاب التحالف  يجددون التزامهم الكامل 
بتنفيذ كل ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن المؤتمر 
وحلفاءه ومنذ اللحظات األولى للتوقيع على المبادرة واآللية قد ابدوا 
حرصهم على أهمية أن يتسق العمل اإلعالمي الرسمي والحزبي مع 
متطلبات التسوية السياسية والوفاق والحوار الوطني والزالوا عند ذلك 

الموقف.
متمنيًا على أطراف الممانعة أن تقدر حرص فخامة األخ الرئيس على بلوغ 

الغايات الوطنية عبر إنهاء آثار األزمة والتوجه إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
والتي انطلقت على أساس دعوته بهذا الشأن.

واعتبر البركاني أن التأجيج اإلعالمي والمماحكات السياسية تعمق الهوة 
بين األطراف وال توفر أي مناخات هادئة للحوار.. مشددا على ضرورة أن 
يضع اإلعالم الرسمي دعوة األخ الرئيس موضع التنفيذ باعتباره إعالمًا عامًا 
ومسئوليته أكبر من اإلعالم الخاص وعليه أن يغلب روح الحوار والتوافق 

ومصلحة الوطن على التكتيكات والمصالح الذاتية والرغبات الشخصية.
وقال: إن على الجميع إدراك حجم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية 
إلخراج البلد من األزمة وتجاوز أثارها واالنتقال بها إلى المستقبل اآلمن.. 
كما أن على المتحاورين اإلسهام بتوفير الشروط الالزمة لتحقيق التطلعات 
واآلمال التي ينشدها اليمنيون من خالل الحوار والتعاطي االيجابي مع 

قضايا الوطن.

المؤتمر يعلن التزامه بالتهدئة اإلعالمية استجابة لدعوة الرئيس

قيادة املؤتمر بحضرموت تناقش قضايا
املواطنيـن ومستجدات الحــوار

كتب /صالح العجيلي

 رأس األستاذ خالد سعيد الديني محافظ حضرموت عضو اللجنة الدائمة الرئيسية- رئيس الهيئة 
التنفبذيه للمؤتمر السبت بمنزله اجتماعا تنظيميا لهيئة المؤتمر التنفيذية بحضور األستاذ عوض 
عبداهلل حاتم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بحضرموت )الساحل(.. وفي مستهل 
االجتماع نقل الديني شكر وتقدير وتحيات فخامة األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس األمين العام ألبناء حضرموت كافة  على حرصهم ووقوفهم الى جانب السلطة المحلية 
بالمحافظة التي عملت على تجنيب حضرموت تداعيات األزمة التي مرت بها بالدنا خالل السنتين الماضية، 
كما نقل تحيات وتقدير الزعيم علي عبداهلل صالح  رئيس المؤتمر لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي بالمحافظة 
على مواقفهم  الثابتة والمنحازة دومًا الى ما فيه تحقيق أمن واستقرار المحافظة, والتمسك بالثوابت الوطنية 
وخيارات الوحدة والتعددية السياسية واألمن واالستقرار- وشكر األخ المحافظ رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
مديري العموم بمكاتب وزارات الدولة ومؤسساتها على الجهود المبذولة لضمان استقرار الحالة التموينية 
والتيار الكهربائي واستقرار خدمات المياه وبقية الخدمات الضرورية واألساسية للمجتمع,مؤكدا على أهمية 
االستعداد والتحضير من قبل الهيئة التنفيذية لمواصلة المزيد من النجاحات خالل العام الجاري 2013م وما 

يستجد  لدينا من مهام  تنظيمية وسياسية لمواكبة المرحلة القادمة.
ومن جانبه عوض حاتم رئيس الفرع بان هذا االجتماع يأتي تواصال الجتماعات سابقة للهيئة التنفيذية 
للمؤتمر وقفنا خاللها على تقرير نشاط الهيئة خالل العام الماضي 2012م وكذلك ما يتوجب أن نقوم به من 
نشاط خالل الفصل األول من العام الجاري 2013م ,معربا عن شكره وتقديره لألخ المحافظ خالد الديني باسمه 
ونيابة عن قيادات  فروع المؤتمر بحضرموت )مديريات الساحل( وقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة على ما قام 
به األخ المحافظ من جهود كبيرة ألجل أبناء حضرموت كافة، والعمل على تجنيب المحافظة  كافة الصراعات 
واالنقسامات التى كانت تاثيراتها كبيرة على بعض المحافظات األخرى خالل عامي 2011م و2012م، أهمية 
االتصال والتواصل الدائم بين مختلف تكوينات المؤتمر واالستعداد الفاعل لإلسهام والمشاركة بمؤتمر الحوار 

الوطني الشامل المزمع انعقاده خالل الفترة القريبة القادمة.
الى  ذلك استمع رئيس الهيئة التنفيذية ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظ الى مداخالت وآراء ومالحظات 

المتحدثين في االجتماع.

اطالق نار على منزل رئيس فرع المؤتمر بذمار
اقدم مسلحان يستقالن دراجة نارية على اطالق 
نيران أسلحتهما على منزل االستاذ حسن محمد 
عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة ذمار والذوا بالفرار.
وحمل رئيس فرع المؤتمر بذمار  االجهزة االمنية مسئولية 
ضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة وكشف من يقف وراءهم.
مشيرًا الى ان اطالق النار ألحق أضرارًا متوسطة بالمنزل 
وأثار الخوف والهلع اوساط االطفال.. الى ذلك دان المؤتمر 
الشعبي العام بذمار هذا االعتداء االرهابي الذي تعرض 
له منزل رئيس الفرع.. محذرًا من خطورة اللجوء للعنف 
واالغتياالت، وطالب األجهزة األمنية سرعة القبض على الجناة 

ووقف هذا التسيب األمني الذي يخدم جهاتٍ حزبية.

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز
الزعيم يعزي بوفاة النائب 

محمد الحذيفي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى نبيل محمد 
حمود الحذيفي وإخوانه وكافة آل الحذيفي في وفاة 
والدهم المرحوم الشيخ محمد حمود الحذيفي عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. عضو مجلس 
النواب السابق، ال��ذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى 
بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المُخلص سخره 
لخدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والحرية 
والديمقراطية، وفي المجال االجتماعي في أوساط 

المواطنين.
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح باسمه شخصيًا وباسم 
قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
عن أحر التعازي وعميق المواساة لكافة آل الحذيفي في 
فقيدهم، سائاًل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع 
رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم 

كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون،،

..ويعزي الشيخ محمد شديق 
في وفاة والده

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح_ رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد 
احمد شديق وإخوانه وكافة آل شديق في وفاة المغفور 
له بإذن اهلل تعالى الشيخ احمد بن علي عايض شديق.
وأعرب الزعيم علي عبداهلل صالح _في برقيته_ عن 
عظيم تعازيه ومواساته وكل قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام في وفاة الفقيد.. سائاًل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح 

جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

..ويعزي عبده العدله
 في وفاة شقيقته 

 بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى األخ

عبده مهدي العدله وآل العدله في وفاة المغفور لها 

بإذن اهلل تعالى شقيقتهم الفاضلة إلى نص البرقية:
»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 

إنا هلل وإنا إليه راجعون« صدق اهلل العظيم
األخ/ عبده مهدي العدله عضو اللجنة العامة       

المحترم
األخوة/ آل العدله                                     المحترمون

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ األس��ى والحزن تلقينا نبأ وف��اة شقيقتكم 
الفاضلة، وبهذا المصاب الجلل أعبر لكم باسمي 
شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وك��وادر المؤتمر 

الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
جناته  المغفرة ويسكنها فسيح  الرحمة وعظيم 
ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.إنا هلل وإنا إليه 

راجعون

.. ويعزي عدنان الشعساني
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للعقيد / عدنان على 
احمد الشعساني واخوانه بوفاة والده اللواء الركن علي 
احمد الشعساني، الذي انتقل الى رحمة اهلل تعالي بعد 

حياة حافلة بالعمل في المجال العسكري.
وعبر الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة 
وكل قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام ألس��رة الفقيد ومشاطرته أحزانهم في هذا 
المصاب الجلل، سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ..إنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

.. ويعزي في وفاة
 عبداهلل أحمد شوخة 

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء الى عبدالملك شوخة وكافة 
آل شوخة في وفاة القيادي المؤتمري عبداهلل أحمد 

شوخة والى نص البرقية:
»وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا 

إنا هلل وإنا إليه راجعون«     صدق اهلل العظيم
األخ/ عبدالملك عبداهلل أحمد شوخة    المحترم

األخوة/ آل شوخة                       المحترمون
ببالغ االسى والحزن تلقينا نباء وفاة والدكم األخ/ 
عبداهلل أحمد شوخة عضو هيئة الرقابة التنظيمية 

بفرع المؤتمر م/صعدة..وبهذا المصاب باسمى ونيابة 
عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر 
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

..و يعزي الدكتور ياسر 
عبدالمغني في وفاة والدته

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للدكتور ياسر 
عبدالمغني - مدير مستشفى 48 وذلك بوفاة المغفورة 

لها بإذن اهلل تعالى والدته.
عبر الزعيم فيها عن تعازيه ومواساته العميقة وكل 
قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ألسرة الفقيدة ومشاطرته أحزانهم في هذا المصاب 
الجل.. سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنا هلل وإنا إليه راجعون..
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام


