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أكد المؤتمر الشعبي العام على أهمية حشد الطاقات 
والجهود من اجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتهيئة 
األجواء والمناخات التي تؤدي إلى إخراج الوطن من 
أزمته والعمل على كل ما من شأنه تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس 
األمن الدولي »2014 - 2051« باعتباره شريكا 

أساسيا في التسوية السياسية.
وجدد المؤتمر الشعبي العام رفضه التدخل في شئون 
اليمن الداخلية من أي جهة كانت ورفضه التدخل في 

الشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام .
كما أكد المؤتمر الشعبي العام في اجتماع عقدته 
اللجنة العامة واألمانة العامة برئاسة الزعيم على 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، دعمه 
لجهود األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
في إنهاء األزمة السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية 
كمنظومة متكاملة دون انتقائية أو اجتزاء أو تعطيل 

ألي من بنودها.
وج��دد المؤتمر الشعبي العام رفضه واستنكاره 
للهجمة الشرسة واالقصاءات الممنهجه التي تستهدف 
قياداته وكوادره وأنصاره في مختلف مؤسسات الدولة 
ألسباب سياسية بحته وبالمخالفة لقوانين الوظيفة 
العامة والسلطة المحلية والخدمة المدنية، وكذلك 
للمخالفات الصريحة للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية التي تنص على تقاسم المناصب الوزارية 
فقط ، مستنكرا إقدام رئيس حكومة الوفاق الوطني 
على منع نائب وزي��ر اإلع��ام األستاذ عبده محمد 
الجندي من حضور اجتماعات مجلس الوزراء ، معتبرا 

ذلك تعديا على صاحيات رئيس الجمهورية وخرقا 
للتوافق الوطني .

واعتبر المؤتمر الشعبي العام عملية االقصاءات 
مؤشرا خطيرا يسعى من خالها شركاء العملية 

السياسية إلى خرق مفهوم التوافق الوطني وإدخال 
الوطن في أزمات جديدة من شأنها إعادة األوضاع 

إلى مربعها األول.
كما دان االجتماع الهجمة اإلعامية التي يتعرض لها 

المؤتمر الشعبي العام وقياداته والتي 
تؤكد استمرار خطاب المكايدات منذ 
نشوب األزمة السياسية بهدف تعكير 
األجواء واستغال ظرف معين بعيدا 

عن المصلحة العليا للوطن. 
وانتقد المؤتمر في ه��ذا اإلط��ار 
الدعوات الضيقة نحو التعصب أيًا 
كانت مسمياتها س��واء جهوية أو 
قبلية أو طائفية، داعيا الجميع إلى 
تضافر الجهود والمحافظة على األمن 
والسلم االجتماعي لليمن باعتباره 
موحدا شعبا وأرضا ودولة وال يمكن 

أن يقبل بمثل هذه التقسيمات.
وحث االجتماع على تمتين عاقات 
المؤتمر الشعبي العام مع مختلف 
األح���زاب السياسية ف��ي ع��دد من 
الدول الفاعلة على الساحة اإلقليمية 

والدولية.
الدكتور  االجتماع موقف  وثمن 
يحيي الشعيبي س��واء خال توليه 
المناصب الحكومية التي أوكلت إليه 
في السنوات الماضية أو عقب خروجه 
من حكومة الوفاق، معتبرا انه جسد 

مبادئ المؤتمر الشعبي العام قوال وعما.
وناقش االجتماع عددا من القضايا والموضوعات 

التنظيمية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . 

رئيس املؤتمر يعزي الشيخ الحداد
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ 
طه أحمد صالح الحداد ال��ذي انتقل إلى جوار 
ربه بعد حياة مليئة بالعمل والعطاء من أجل 
خدمة الوطن وانتصار إرادة الشعب في الحرية 

واالستقال والثورة والجمهورية والوحدة.
وعبر الزعيم باسمه شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام عن احر تعازيه واصدق مواساته إلى األخ 
الشيخ عبداهلل طه الحداد وإخوانه وكافة أسرة 
الحداد )في شبوة( في مصابهم ، مشيرا الى ان 

رحيل الشيخ طه مثل خسارة كبيرة ومصابًا جلل.
سائا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع 

رحمته وغفرانه.. 
وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..و يعزي  االستاذ عبدالرحمن بجاش
 بوفاة والده

 بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية ع��زاء وم��واس��اة إل��ى األخ 
الصحفي المبدع األستاذ عبدالرحمن قاسم بجاش 
وإخوانه وكافة آل بجاش -في محافظة تعز- في 
وفاة والده المرحوم -بإذن اهلل- قاسم بجاش، 
الذي اختاره اهلل سبحانه وتعالى إلى جواره بعد 
حياة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب في خدمة 
الوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية..
وعبّر فيها عن مشاطرته احزانهم في هذا 
المصاب الجلل، مبتهًا إلى المولى -عز وجل- أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران.. وأن يلهم 
األخ عبدالرحمن بجاش وإخوانه وكافة أفراد 

األسرة الصبر والسلوان.. 
وأن ال يريهم أي مكروه بعده.. إنه على كل شيء 

قدير.
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..و يعزي بوفاة رجل
 األعمال االسودي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية ع��زاء ومواساة في وفاة 
الحاج عبد الكريم عبد الرحمن االس��ودي رجل 
األعمال المعروف الذي وافته المنية بعد حياة 
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن حيث كان من 
التجار البارزين الذين اسهموا في عملية التنمية 
واالستثمار الى جانب اعمال الخير العديدة وفي 

خدمة الناس 
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح في البرقية التي 
بعثها الى االخوين محمد وعبداهلل عبد الكريم 
االس��ودي واخوانهما وكافه ال االس��ودي عن 
احرتعازيه وصادق مواساته لهم جميعا في هذا 
المصاب الجلل، معربًا عن مشاطرته لهم احزانهم 
برحيل والدهم.. سائًا المولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح 
جنانه وان يلهم كل اهله وذويه الصبر والسلوان ..

انا هلل وانا اليه راجعون..

..و يعزي يف وفاة الشيخ محسن الجيش
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في 

وفاة الشيخ محسن هادي الجيش جاء فيها:
األخ الشيخ/ محمد محس�ن ه�ادي الجيش 

وإخوان�ه وكاف��ة آل الجيش                       المحترمون
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم 
الشيخ محسن ه��ادي الجيش أحد الشخصيات 
االجتماعية الفاعلة بعد حياة حافلة بالعطاء.. حيث 
كان رحمه اهلل أحد األعيان والوجهاء المُصلحين 
الذين لم يدّخروا جهدًا من أجل اإلصاح بين 

الناس واإلسهام في بناء الوطن ونهوضه.
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام في وفاته، نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

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

.. ويعزي يف وفاة قائد عبداهلل العفيف
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة لألخ عبداهلل 
أحمد العفيف والدكتور سمير عبداهلل العفيف في 
وفاة المرحوم -بإذن اهلل- قائد عبد اهلل العفيف 
مدير البنك اليمني لإلنشاء والتعمير فرع الزبيري 
بصنعاء .. عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام، الذي وافاه األجل وهو في ريعان شبابه، 
سخره لخدمة الوطن في المجال المصرفي.. وفي 
العمل التنظيمي، حيث كان عضوًا فاعًا ونشيطًا 
في المؤتمر الشعبي العام، التنظيم الرائد في 

الساحة الوطنية.
وعبر الزعيم باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام عن أحر التعازي وعميق المواساة لوالد وأبناء 
وإخوان الفقيد وكل آل العفيف في هذا المصاب 
الجلل، سائًا المولى جّلت قدرته أن يسكن الفقيد 
فسيح جنانه.. وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه سميع 

مجيب..إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..ويعزي يف وفاة
 عبداهلل صالح الصالحي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء في وفاة الشيخ عبداهلل 

صالح حسين الصالحي جاء فيها:
األخ/ جار اهلل عبداهلل صالح الصالحي   وأخوانه

األخوة آل الصالحي                          المحترمون
تلقينا نبأ وف��اة المغفور له ب��أذن اهلل تعالي 
والدكم عبداهلل صالح حسين الصالحي، وبهذا 
المصاب الجلل.. أبعث باسمي شخصيًا ونيابة 
عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
بأصدق التعازي والمواساة .. سائًا المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان.إنا هلل وإنا إليه راجعون
الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي

الزعيم يترأس اجتماعًا للجنة العامة واالمانة العامة:
المؤتمر يحذر من االنقالب على التوافق الوطني واستمرار المخالفات الصريحة للمبادرة

مساندة جهود رئيس الجمهورية إلنهاء االزمة وتهيئة االجواء النعقاد الحوار
رفض الدعوات المتعصبة والتمسك 
بخيار حفظ األمن والسلم االجتماعي

ادانة الحمالت االعالمية ضد المؤتمر وقياداته 
ومخطط إقصائهم من مختلف مؤسسات الدولة

رئيس المؤتمر يعزي خادم 
الحرمين بوفاة األمير سطام

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح برقية عزاء ومواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بوفاة 
اخيه األمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود -أمير منطقة 

الرياض- جاء فيها : 
األخ العزيز خـادم الحرميـن الشريفين 

الملك عبداهلل بن عبدالعزيـز آل سعـود 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة األكــــرم

تلقينا بألم بالغ وحزن عميق نبأ وفاة أخيكم المغفور 
له -بــإذن اهلل- صاحب السمو الملكي األمير سطام بن 
عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، الذي اختاره 
اهلل إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة 

المملكة العربية السعودية ورفعة شأنها.
لقد فقدت المملكة برحيله رجاًل من رجاالتها المُخلصين 
الذين عملوا بإخالص في كل مواقع المسئولية التي تبوأها، 
وكان مثااًل لرجل الدولة المسئول في عالقاته وتعامله 
عكس الصورة المشرفة والمكانة المرموقة للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، بل وكان خير من يمثل خادم الحرمين 

الشريفين، وإننا برحيل سموه فقدنا أخًا عزيزًا وكريمًا 
عرفناه خالل زياراتنا العديدة للمملكة ولقاءاتنا المتكررة مع 
سموه رحمه اهلل وجمعتنا به عالقات أخوية حميمة أسهمت 
في تعزيز وتنمية العالقات األخوية المتميزة بين بلدينا 

الشقيقين ..
إننا إذ نعزيكم.. ونعزي كل أفراد األسرة الحاكمة الكريمة، 
لنشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل.. ونسأل اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهمكم وأبناءه وإخوانه وجميع أفراد 

األسرة الكريمة الصبر والسلوان.. وأن يجنبكم كل مكروه..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

أخوكم/ الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام
بالجمهوري���ة اليمني����ة
صنعـاء : 1 ربيع الثاني 1434 هـ 
الموافق : 12 فبراير 2013م


