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وقال: على الحكومة أن تضع حدا 
لممارسات اإلقصاء وااللغاء وغيرها 
م��ن الممارسات التي ت��ؤدي إلى 
أخونة مؤسسات الدولة المدنية 
الوقت  في  والعسكرية.، مشددا 
نفسه على ضرورة العمل على إخراج 
لقبلية  ا لمليشيات  ا من  تبقى  ما 
المسلحة من أمانة العاصمة وبقية 
المدن والمحافظات، وسرعة رفع من 
في الساحات والمخيمات وما ينتج 
عنها من أعمال فوضى ومسيرات 
قبل بعض  والموجهة من  شغب 
االحزاب المشاركة في حكومة الوفاق 
والموقعة على المبادرة الخليجية 

وآليتها. 
وأك��د على ض���رورة اإلس���راع في 
لبدء  لعملية  ا بير  لتدا ا ل  استكما
مؤتمر الحوار الوطني والضغط على 
بقية االحزاب لتسليم قوائم أسماء 
ممثليهم حسب الحصص المحددة 
أسوًة بما قام به المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه. مطالبا بالتمسك 
بجوهر المبادرة الخليجية التي تنص 
على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه 

واستقراره.
وتطرق الجندي إلى ضرورة االبتعاد 
عن الخطابات الدعائية والسياسية 
الهادفة إل��ى اإلث���ارة االعالمية أو 
الخطاب المتشنج والتضليلي والذي 
يسعى إلى تعكير االجواء والتحضيرات 

المهيئة للحوار الوطني.
 وأضاف:” يجب على الجميع االحترام 
المتبادل وعدم التدخل في الشئون 
لتنظيمات  وا ل��أح��زاب  الداخلية 
السياسية وتوفير الحد األدنى من 
التعاون بين االط���راف السياسية 
على قاعدة البحث عن المنظومة 
لمحققة  ا نونية  لقا وا ية  لدستور ا
للحكم الرشيد وص��وال إل��ى إج��راء 

االنتخابات في موعدها”.
ودع��ا الجندي كافة المؤتمريين 
الذين لم تتسع لهم قائمة المؤتمر 
وحلفائه إلى تقدير الظروف الناتجة 
لغة  لبا وا حصتهم  محدودية  عن 
ال�)112(، والتي توزعت مابين 27 
30% للمرأة،  لحلفاء المؤتمر، و 
و50% ألبناء المحافظات الجنوبية، 
وبقية االسماء توزعت على بقية جميع 

المحافظات.
مشيدًا بأعضاء المؤتمر الذين لم 
ترد أسماؤهم ضمن األسماء المعلنة 
رغم استحقاقهم. وأعتبر أن األسماء 

قليلة والمستحقين أكثر واالختيار 
للغاية خصوصا في  عملية صعبة 
حزب يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة 
وكبيرة ويضم بين صفوفه آالف من 
الخبراء واألكاديميين والمتخصصين.
وكشف الجندي عن وج��ود لجان 
من  لكثير  ا عب  ستستو ة  ند مسا
القيادات الفاعلة والمؤهلة حيث 
سيكون دورها مفيدا للغاية لتمكين 
الفريق المشارك من تقديم أفضل 
اآلراء المفيدة للفريق المؤتمري في 

الحوار.
وأعلن ناطق المؤتمر عن تأييد 
المؤتمر والتحالف لما طالب به الحزب 
االشتراكي من اجراء تحقيق مع وزير 
المالية صخر الوجيه حول المليارات 
التي صرفت لجمعية الوفاء باسم 
جرحى أزمة 2011م وبصورة تتنافى 
مع صالحياته الدستورية والقانونية 
وتعكس حجم العبث المالي والفساد 

للمال العام.
ووص��ف الجندي انسحاب الشيخ 

حسين االحمر رئيس حزب التضامن 
الوطني من تكتل اللقاء المشترك 
نتيجة إلقصائه بالخطوة الشجاعة 
والجريئة ، وقال ان ذلك االنسحاب 
يعد صفعة كبيرة للمشترك وسيكون 
لها عواقب وخيمة تضاف إل��ى ما 
سبقها من الصفعات من قبل حزبي 
البعث والحق، والتي جميعها تشير 
إلى رفض ما يقوم به اإلصالح من 
هيمنة على المشترك وما يمارسه 
من إقصاء واخونة سريعة وشاملة.   

إل��ى ذل��ك ق��ال الجندي: إن وزير 
الشئون القانونية كان موضوعيا في 
تقييمه للذين يعرقلون عقد مؤتمر 
الحوار الوطني من بعض االصالحيين 
والحراكيين الذين وقفوا ضد الدستور 
ويدعون لالنفصال - لكنه لم يكن 
موضوعيا في اتهامه للمؤتمر، حيث 
أن المؤتمر وحلفائه كانوا سباقين في 

تقديم اسماء ممثليهم. 
واعلن الجندي تضامن المؤتمر 
وحلفائه مع االستاذ احمد محمد 

رة  دا إ مجلس  ئ��ي��س  ر لحبيشي  ا
للصحافة  14اك��ت��وب��ر  مؤسسة 
والطباعة مستنكرًا ما يتعرض له 
من حملة تشويه شرسة من قبل 
الهادفة  ء  الصفرا الصحف  بعض 
إلى التحريض عليه بهدف اقصائه 
من عمله نتيجة مواقفه الشجاعة 
ورفضه للمشاريع الظالمية الهادفة 

الى اخونة الدولة.
 وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر االع����الم إن 
الحياة لمؤسسة  اع��اد  الحبيشي 
14اكتوبر العمالقة التي اصبحت 
29 مطبوعة يومية  تطبع قرابة 
وع��م��ل ع��ل��ى تحسين ال��ظ��روف 
المعيشية للعاملين في المؤسسة 

والصحيفة. 
وكشف عن رفض رئيس الجمهورية 
ألكثر من )10( ترشيحات تستهدف 

إقصاء االستاذ أحمد الحبيشي.
واع��رب الجندي عن مباركته عقد 
ملتقى ابناء الجنوب ال��ذي تم فيه 
علي  ربيع  لم  سا لرئيس  ا تكريم 
والرئيس قحطان الشعبي وفيصل 
عبداللطيف الشعبي ومحمد صالح 
مطيع وغيرهم من قيادات الجنوب 
والتي قام بهذه المبادرة توفيق بن 

سارية..
 وق��ال:  ان مثل ه��ذه الملتقيات 
مهمة ج��دا وتساعد على ترسيخ 

الوحدة الوطنية ..
وش��دد القيادي المؤتمري على 
ضرورة صرف مرتبات الجيش واالمن 
عن طريق مكاتب البريد موكدا ان 
هذه الخطوة ستسد منبعًا من منابع 
الفساد وسوف توصل المرتبات الى 
مستحقيها، وتابع الجندي حديثه في 
هذا الجانب  قائاًل: هناك مظلومون 
في المحافظات الجنوبية والشمالية 
العدالة الجميع  ويجب ان تشمل 
باعتبارهم جميعا مواطنيين يمنيين 
متساوين في الحقوق والواجبات و ان 
يخضعوا لقانون واحد والتسويات تتم 
على قاعدة العدالة والمساواة وال نريد 

الحدٍ ان يُظلم في هذه المرحلة.
ودع��ا الناطق الرسمي للمؤتمر 
والتحالف امين العاصمة االستاذ 
عبدالقادر هالل إلى التوجيه بمنع 
دخول السيارات الكبيرة الى احياء 
منطقة شعوب التي اعرب سكانها 
عن تضررهم من دخول القاطرات 

الى احيائهم السكنية.

جدد الناطق الرسمي للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني االستاذ عبده الجندي وقوف المؤتمر 
إلى جانب األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتأييده لكل مايصدر عنه من قرارات 
سواًء أكانت مدنية او فيما يتعلق بإعادة الهيكلة للجيش. مشددا على ضرورة التمسك بمرجعية رئيس 

الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وإبعاده عن المكايدات السياسية ،
ودعا الجندي - في مؤتمره الصحفي الذي عقده األربعاء حكومة الوفاق إلى االهتمام بالتنمية 
االقتصادية واالجتماعية وتجفيف منابع الفساد وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير فرص عمل الستيعاب 

العاطلين عن العمل من الشباب في ضوء ما حصلت عليه اليمن من دعم من قبل المانحين.

في مؤتمر صحفي:

الجندي يحذر من استمرار »اخونة« مؤسسات الدولة
نؤيد المطالبة بالتحقيق مع وزير المالية وصرف المليارات الخاصة بالجرحى لـ»اإلصالح«

علق مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي 
على حديث عبداهلل غراب مراسل الـ»بي بي 
سي« في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير 
الداخلية ورئيس جهاز األمن القومي السبت 
بشأن شحنة األسلحة االيرانية قائاًل: إن من غرائب 
الصدف أن يتبرع صحفي بالدفاع عن جهة مسئولة 
موجودة في المؤتمر الصحفي ويدعي أن لديه 
معلومات مؤكدة عن أن بعض أنصار من سماهم 
بالنظام السابق هم من زوروا ترخيص هذه الشحنة 
باسم وزارتي الداخلية والدفاع ولم يخجل أن وزير 
الداخلية موجود في المؤتمر الصحفي ولم يقل مثل 
هذا الكالم كما لم يؤكد ما جاء في حديث عبداهلل 
غراب عندما رد عليه ورئيس جهاز األمن القومي 
األمر الذي يجعلنا نتساءل أال يكفي هذا المراسل 
عبداهلل غراب تضليل ومحاولة اختالق األكاذيب على 
مدى فترة األزمة واإلساءة لآلخرين وإفقاد الوسيلة 

اإلعالمية التي يعمل معها مصداقيتها.
وأضاف المصدر :إننا في المؤتمر نطالب عبداهلل 
غراب ما دام يمتلك معلومات حقيقية وما دام أقدر 
من األجهزة األمنية على إظهار الحقائق كما يدعي 
أن يطلع الشعب اليمني على المسئولين عن هذه 

الصفقة وعن صفقات األسلحة التركية السابقة.
وقال: اليمكن السكوت على هذا الرجل الذي تقوم 
حياته على التضليل والكذب مطالبًا شبكة الـ»بي بي 
سي« أن تتحمل مسئولياتها بالتعامل مع كل األخبار 
التي ينقلها لها إذا أرادت أن يحترمها الناس ويثقوا 

بمعلوماتها.
مشيرًا إلى أن غراب نصب نفسه بدياًل عن األجهزة 
األمنية ومدافعًا عن وزير الداخلية وأصحاب الصفقات 
الذين يعملون على تدمير البالد ويريد باصطناعه 
الكذب تبرئة ساحتهم ويغلب انتماءه الحزبي على 
مهنته كمراسل لقناة يحترمها الناس ويفترض 
بمراسلها أن يكون حياديًا وباحثًا عن الحقيقة ال أن 
يوظف انتماءه الحزبي لإلساءة لآلخرين وللقناة التي 
يعمل بها، ويكفينا أنه جعل من نفسه ملكيًا أكثر 
من الملك بتبنيه الدفاع عن وزير الداخلية ووصفه 
بحمامة السالم والساهر على األمن وهو مالم يقله 

وزير الداخلية نفسه.
وتابع المصدر :لو كان لغراب ذرة من عقل العتذر 
على المأل بعد أن سمع رد وزير الداخلية ورئيس جهاز 
األمن القومي اللذان كذبا مزاعمه ولو كان لما يقوله 
صحة لكان وزير الداخلية نفسه قد أوضح األمر أو 
على أقل تقدير صادق على مزاعم هذا المراسل الذي 
يعيش على التضليل واالفتراء واالرتزاق من األخبار 
التي يرسلها لشبكة البي بي سي ويعمل مأجورًا لدى 
أطراف على حساب المهنة وعلى حساب مصداقية 
البي بي سي وترويج الكذب والتضليل واإلشاعات 
الباطلة طيلة فترة عمله، وكان سؤاله الذي طرح في 
المؤتمر الصحفي وتأكيداته بعلمه أكثر مما تعلمه 
األجهزة األمنية دلياًل على أن أحاديث هذا المراسل 
ال تتسم بالصدق وال صلة لها بالحقيقة وأنه يوظف 
عمله كمراسل لعملية التكسب واالرتزاق بداًل من 
احترام الحقيقة واحترام الوسيلة اإلعالمية التي يعمل 

لديها.
وقال المصدر: إن رئيس جهاز األمن القومي قد 
عنف غراب على سؤاله وأوضــح من خالل رده ورد 
وزير الداخلية عليه أن تلك المزاعم التي أوردها 

في السؤال هي مجرد هراء وأكاذيب وهي سلعة 
يتكسب بها عبداهلل غراب كعادته دائمًا، وأن وزير 
الداخلية ورئيس جهاز األمن القومي عندما عقدا 
مؤتمرًا صحفيًا إلطالع الناس على الحقيقة هم أدرى 
من عبداهلل غراب بالحقيقة التي ما كان لمراسل أن 
يدعي علمه بها أكثر من األجهزة األمنية التي حققت 
في موضوع الشحنة، وأن محاولته زج النظام السابق 
أو المؤتمر الشعبي العام دائمًا وفي هذه المرة 
بالشبهات إنما هو عمل رخيص ودلياًل دامغ على أن 

هذا المراسل ينفذ أجندة ألطراف معينة.
وطالب المصدر األجهزة األمنية مجتمعة أن تعلن 
التفاصيل الحقيقية والتحقيقات الدقيقة حول الصفقة 
وأطرافها وكشف من يغرقون البلد باألسلحة من أي 
جهة كانت سواء في هذه الشحنة أو الشحنات األخرى 
ألن هذه الكميات من األسلحة إنما تدل على أن 
بعض أطراف األزمة لديها نوايا لحروب قادمة وأن 
كل هذه الكميات ربما يتسرب جزء منها إلى بعض 
البلدان المجاورة لذلك فإن إظهار األجهزة األمنية 
للحقيقة وفضح الجهات أو األشخاص الذين ترتبط 
بهم شحنات األسلحة في الداخل والخارج أمر في غاية 

األهمية .
وتابع المصدر:إن على األجهزة األمنية أال تمر منها 
مثل هذه الشحنات مرور الكرام وتكتفي بالحديث 
عن شحنة وتغفل أخرى وهي تدرك مخاطر مثل هذه 
الكميات من األسلحة التي تستهدف واستقرار هذا 
البلد ودماء أبناءه وأمن واستقرار البلدان المجاورة 

وأال تجعل للمتقولين وتجار األكاذيب مكانًا.
وقال المصدر: إن األجهزة األمنية هي -بالدرجة 
األولــى- من يعول عليها الناس ويأتمنونها على 
حياتهم من خــالل أداء واجباتها وأال تخضعها 
للمماحكات السياسية ولإلدعاء واإلدعاء المضاد أو أن 
تصبح مجرد قصص تريد بعض األطراف من خاللها 
إلصاق التهم بأي جهة من الجهات أو فئة من الفئات.

وعبر المصدر عن أمله في أن تعلن األجهزة األمنية 
الحقائق حول شحنات األسلحة للناس دون حرج وتقدم 
المسئولين عنها أيًا كانوا وأيًا كانت انتماءاتهم إلى 
المحاكمة قبل أن يغرقوا البالد باألسلحة المختلفة 
التي تزهق األرواح بسببها وتدمر األوطان خاصة 
وأن الدولة وحدها هي من يحق لها استيراد األسلحة 

وليس تجار الحروب وهواة القتل والتدمير .
وقال المصدر:نحن نتمنى من األجهزة األمنية 
إعالن الحقائق للناس ألن واجبها الوطني يقتضي 
ذلك وأال صارت مسئولة عن اآلثار والنتائج الناجمة 
عن مثل هذه األعمال اإلجرامية واالتجار بأرواح البشر 
خاصة وأن اليمن تعيش ظروفًا استثنائية التقبل 
التهاون أو غض البصر عن دخول كميات أسلحة 
بهذا الحجم سواء صغرت أو كبرت ألن ثمنها سيكون 
دماء اليمنيين وأمنهم واستقرارهم وهو ما ال نعتقد 
أن الحكومة واألجهزة األمنية بكل مكوناتها ستقبل 
بمثل تلك المخاطر أو تتغاضى عنها أو تتسامح مع 

المسئولين عنها .
واكد المصدر في ختام تصريحه ان المؤتمر الشعبي 
العام لن يتردد في رفع دعوى قضائية على عبداهلل 
غراب وعلى قناة البي بي سي ليثبت للعالم من خالل 
القضاء أن هذا المراسل تعود على تلفيق األكاذيب 

وعلى عدم الحيادية بأداء واجباته المهنية.

على الحكومة وقف اإلقصاء واإللغاء

نطالب بصرف مرتبات الجيش 
واألمن عن طريق مكاتب البريد

ترأس الدكتور قاسم محمد 
ل��ب��وزة رئ��ي��س ف��رع المؤتمر 
بمحافظة لحج اجتماعًا مشتركًا 
ضم قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة ورؤساء الفروع بالمديريات 
والدوائر، تم فيه مناقشة خطة النشاط 
التنظيمي لعام 2013م والتطورات في 
الساحة السياسية ودور المؤتمر في 
إنجاح عملية الحوار وخوض االنتخابات 

القادمة.
هذا وقد القى الدكتور قاسم لبوزة 
رئيس الفرع كلمة استعرض فيها مهام 
المؤتمر المستقبلية ودور المؤتمريين 
في تبني قضايا المواطنين وأهمية 
العمل للتخفيف من معاناتهم كواجب 
لوقفة  با مشدًا   . . وتنظيمي  وطني 
المؤتمرية البطولية وتصديهم لكل 
المحاوالت الخارجة عن النظام والقانون .
وتناول في كلمته مرامي مخطط 
التدخل في الشؤون الداخلية للمؤتمر 
وك��ذل��ك اس��ت��ه��داف ك���وادر المؤتمر 

باإلقصاء والتهميش.
مطالبًا رؤس��اء ف��روع المؤتمر في 
المديريات ب��اإلب��اغ عن كل اعضاء 
ء  لإلقصا يتعرضون  الذين  المؤتمر 
واإلبعاد من الوظيفة العامة باعتبار هذه 
االساليب مرفوضة وال يجب السكوت 
عنها ابدًا.. داعيًا الجميع الى مضاعفة 

االع��ض��اء  بين  العمل 
واالن���ص���ار اس��ت��ع��داد 
لمرحلة  ا م  مها لتنفيذ 
القادمة المتمثلة بإنجاح 
مؤتمر الحوار الوطني 
واالستعداد لانتخابات 

القادمة.
ووق������ف االج���ت���م���اع 
ضة  ستفا با ك  لمشتر ا
أمام االوضاع التنظيمي، 
وش����دد ع��ل��ى أهمية 
استكمال ما تبقى من 
مهام إعادة الهيكلة وبما 
يمكن الفروع من إعادة 

ترتيب اوضاعها وبحيث يتواكب عملها 
مع التطورات في الساحة .

وأكدت مداخات القيادات المؤتمرية 
في االجتماع على أهمية التواصل ورص 
الصفوف وضرورة التماسك والتفاعل 
بين مختلف الهيئات القيادية والتكوينات 

القاعدية للمؤتمر .
كما ت��ن��اول االج��ت��م��اع ال��ع��دي��د من 

الموضوعات الهامة. 
وقد صدر عن االجتماع البيان التالي:

تابعت قيادة المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة لحج وقواعده وانصاره ما ورد 
في بيان اللقاء المشترك من تدخات 

في الشئون الداخلية 
لشعبي  ا تمر  للمؤ
العام، وعبرت القيادات 
ال���م���ؤت���م���ري���ة ع��ن 
استنكارها واستياءها 
ال��ش��دي��د لمثل تلك 
التدخات في الحياة 
خلية  لدا ا لتنظيمية  ا
ل��ل��م��ؤت��م��ر وال��غ��ي��ر 
ة  لحيا ا في  مسبوقة 
السياسية والحزبية.. 
وأك�����دت ال��ق��ي��ادات 
المؤتمرية بمحافظة 
ل��ح��ج أن م���ا يحكم 
الحياة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام 
هي وثائقه ولوائحه التنظيمية الداخلية 
فالتمسك بها والدفاع عنها مهمة وجزء 
أصيل وجوهري في سامة بناء التنظيم 
ووحدته التنظيمية والفكرية واساس 
متين لتماسكه وقوته وريادته في الحياة 
السياسية والحزبية والحياة العامة- وهو 
ما أكده تاريخه النضالي وتجربته الرائدة 

خال مسيرته النضالية الماضية.
في  ل��ت��دخ��ل  ا لمؤتمر  ا واستهجن 
شئون االحزاب والتنظيمات السياسية 
في الساحة اليمنية معتبرًا مثل هذه 
التصرفات ال تخدم روح الوفاق الوطني 
ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة .. كما عبر االجتماع 
المشترك للقيادات المؤتمرية عن وقوفه 
وتأييده الثابت لمواقف ودور قيادته 

التنظيمية العليا ممثلة باللجنة العامة.
وعبرت القيادات المؤتمرية بمحافظة 
لكافة  الشديد  استنكارها  لحج عن 
اساليب اإلقصاء التي تتعرض لها كوادر 
المؤتمر في مختلف المواقع- وهو ما 
يعتبر خروجًا عن روح ومضامين الوفاق 
الوطني ومخالفًا لمضامين المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة، وال يخدم بأي 
حال من االحوال جهود التهيئة والتحضير 

لمؤتمر الحوار  .
وطالب االجتماع اللجنة العامة للمؤتمر 
ية  بحما دية  لقيا ا لتكوينات  ا وبقية 
كوادر المؤتمر من جرائم االقصاء التي 

يتعرضون لها.
وشدد على ضرورة التصدي الي محاولة 
لإللتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها، 
ق  لوفا ا مين  مضا لتنفيذ  ومواصلة 
والتسوية السياسية المدعومة شعبيًا 

واقليميًا ودوليًا . واهلل الموفق 

صادر عن االجتماع المشترك لقيادة فرع 
المحافظة ورؤساء الفروع بالمديريات 
والدوائر م/لحج
الثاثاء 2013/1/5م

مصدر بالمؤتمر يتوعد مقاضاة غراب ويطالب 
األمن بكشف حقائق شحنات االسلحة

مؤتمر لحج يطالب اللجنة  العامة بالتصدي لمؤامـرة إقصاء كوادر المؤتمر رئيس المؤتمر يعزي الشيخ حسين  دعيس 
واخوانه في وفاة والدهم

.. ويعــزي علي السماوي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الخميس برقية عزاء ومواساة الى 
كافة آل دعيس في وفاة الشيخ محمد حسين 

دعيس.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ حسي�ن محم�د حسي�ن دعيس

وإخوان�ه وكاف��ة آل دعي��س
ومشائخ وأعيان قبائل الح��دا الك���رام 

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المرحوم الشيخ محمد حسين دعيس الذي اختاره 
المولى -عز وجل- إلى جواره بعد حياة حافلة 
بالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص في خدمة 

الوطن والمجتمع.. 
حيث كان رحمه اهلل أحد األعيان والوجهاء 

المصلحين الذين لم يألوا جهدًا من أجل حل 
القضايا بين الناس واإلسهام في بناء الوطن 
ونهوضه.. باإلضافة إلى دوره المشهود في 

الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة..
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 

في وفاته..
 لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وان يسكنه فسيح جنانه وان يلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئي�س المؤتمر الشعبي العام

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام علي 
عبدالرحمن السماوي بوفاة القاضي علي حمود 

محمد السماوي.
وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات 
وكوادر وهيئات وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن 

عميق الحزن واألسى في هذا المصاب األليم..

 سائاًل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة والمغفرة.

 وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئي�س المؤتمر الشعبي العام


