8

تنظيمية

االثنين 2013 / 3 /18 :م
الموافق  / 5:جماد أول 1434 /هـ
العدد)1653( :

رئيس المؤتمر يطمئن على صحة
المهندس محفوظ علي محمد سعيد

أجرى األخ الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام -اتصا ًال هاتفياً برجل األعمال
األخ المهندس محفوظ علي محمد سعيد أنعم الذي يتلقى العالج في إحدى مستشفيات بريطانيا
وذلك لالطمئنان على صحته ،سائ ً
ال المولى -عز وجل -أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يمتعه
بالصحة والعافية ليتمكن من مواصلة دوره في تطوير الجانب الصناعي واالستثماري الذي كان له
دور مهم في إنشاء القاعدة الصناعية التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم جنباً إلى جنب مع والده
الشيخ علي محمد سعيد وكافة أفراد أسرة هائل سعيد أنعم.
وقد عبر األخ المهندس محفوظ علي محمد سعيد عن شكره وتقديره الكبيرين لألخ الزعيم على
مشاعره اإلنسانية النبيلة وعلى سؤاله عنه ،سائ ً
ال اهلل سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية
وأن يكون التوفيق والنجاح حليفه دائماً.

المؤتمر وحلفاؤه يبدون استعدادهم للتعاون مع
لجنة االنتخابات لتنفيذ السجل االنتخابي االلكتروني

التقىالشيخ سلطان البركاني األمين العام
المساعد للمؤتمر الشعبي العام ورئيس المجلس
األعلى ألحزاب التحالف الوطني الدكتور قاسم سالم
وممثلو أحزاب التحالف الوطني بأعضاء اللجنة العليا
لالنتخابات واالستفتاء .
وفي اللقاء أطلعت لجنة االنتخابات ممثلي المؤتمر
الشعبي العام وأحزاب التحالف على مجمل الترتيبات
الجارية التي تنفذها اللجنة العليا لالنتخابات في
سبيل إعداد وتنفذ السجل االنتخابي اإللكتروني
والتي تضمنتها وثيقة المشروع.

وقد أبدى ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه
استعدادهم وتعاونهم مع اللجنة العليا لتنفيذ السجل
االنتخابي.
إلى ذلك عقدت اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء
اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد
حسين الحكيمي.
وفي االجتماع تم استكمال مناقشة مسودة وثيقة
مشروع السجل اإللكتروني ،وكلفت اللجنة األخوة
القضاة رئيس قطاع اإلعالم والتوعية االنتخابية
القاضي عبد المنعم اإلرياني ورئيس قطاع التخطيط

واإلح��ص��اء وال��دراس��ات والبحوث القاضي محمد
السالمي ورئيس قطاع الشئون القانونية واإلفتاء
القاضي محمد القاضي بصياغة المالحظات المقدمة
من رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة العليا
حول مسودة وثيقة السجل االنتخابي اإللكتروني
اجتماع أخر.
وتقديمها للجنة في
ٍ
وكلفت اللجنة رئيس قطاع الشئون القانونية
واإلفتاء القاضي محمد القاضي بسرعة تقديم مشروع
التعديالت القانونية التي ستسهم في تنفيذ مشروع
السجل االنتخابي اإللكتروني.

المؤتمر يشكل لجانًا إعالمية مساندة لتغطية مؤتمر الحوار

ممثلو المؤتمر وحلفاؤه يؤكدون
مساهمتهم الفاعلة في إنجاح
الحوار الوطني الشامل
عقد السبت بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام لقاء تدريبي خاص لممثلي المؤتمر
الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الشيخ سلطان البركاني األمين العام
المساعد للمؤتمر وحضور االمناء المساعدين الدكتور أحمد عبيد بن دغر واألستاذ عارف الزوكا
وأعضاء األمانة العامة واللجان المساندة.
وفي اللقاء جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حرصهم المطلق على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني
الشامل ،مؤكدين أنهم سيسهمون بفاعلية في إنجاح فعاليات المؤتمر بما يخدم المصالح العليا
للوطن ،ويحافظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وفي اللقاء تلقى ممثلو المؤتمر وحلفائه دورة تدريبية خاصة عن أسس وأساليب وطرق الحوار،
والوسائل الناجعة للمشاركة في مناقشة قضايا وموضوعات الحوار وفقاً للمحاور الرئيسية للمؤتمر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار االستعدادات المكثفة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه لمؤتمر الحوار
الوطني الشامل.

عقد الفريق اإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام
الخاص لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعًا
له أمس األحد خُصص لمناقشة االستراتيجية
اإلعالمية الخاصة بالتغطية اإلعالمية المواكبة
لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ستنطلق
فعالياته اليوم بالعاصمة صنعاء.
ورك��زت االستراتيجية اإلعالمية على ضرورة
التغطية الشاملة واليومية لفعاليات مؤتمر الحوار
الوطني وبما يتوافق مع النظام الداخلي لمؤتمر
الحوار ويساهم في إنجاح المؤتمر.
وأكد االجتماع ضرورة اإلسهام الفاعل من قبل
وسائل إعالم المؤتمر الشعبي العام المركزية
والمحلية في مختلف المحافظات في إبراز أهمية
الحوار الوطني وضرورة حشد الدعم والمساندة
الشعبية لمؤتمر الحوار وتوعية ال��رأي العام
بمجرياته وبما يساعد على توفير األجواء المناسبة
إلنجاح مؤتمر الحوار.

الحوار الوطني باعتباره فرصة تاريخية أمام اليمنيين
لحل كافة مشاكلهم وقضاياهم على طاولة الحوار
وفي إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
المزمنة والتي كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه
هم من نادوا بها منذ أول يوم لألزمة السياسية
التي شهدتها اليمن.
وشدد االجتماع على أهمية دعم ومساندة جهود
قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وممثليهم
في مؤتمر الحوار الوطني ومساندة جهود فخامة
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية
وبما يساعد على إنجاح فعاليات مؤتمر الحوار
الوطني ويسهم في حل أزمات الوطن والحفاظ
على أمن واستقرار ووحدة بالدنا.

وأكد
االجتماع

ضرورة استلهام توجهات ومواقف المؤتمر الشعبي
العام وحلفائه المساندة والحريصة على انجاح

هذا وشكل االجتماع لجانًا إعالمية مساندة
على مستوى المحافظات وبما يتوافق مع المحاور
الرئيسية التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني
الشامل.

تعاز
رئيس المؤتمر يبعث برقيات ٍ
رئيس المؤتمر يعزي
بوفاة العقيد يحيى الذاري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام برقية ع��زاء
ومواساة في وفاة العقيد يحيى محمد
الذاري ..جاء فيها:
األخ /علي محمـد الـذاري
األخ /زيد محمـد الــذاري
وإخوانه وكافة آل الـذاري المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة
أخيكم المرحوم العقيد يحيى محمد
الذاري الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة
بالعطاء في خدمة الوطن في سلك القوات
المسلحة ،حيث كان من الضباط الذين
شاركوا في الدفاع عن الثورة والجمهورية
والوحدة..
إننا إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل
باسمي شخصي ًا ..وباسم قيادات وهيئات
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام،
نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته وغفرانه ..ويسكنه فسيح
جنانه..
ويلهمكم جميع ًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي بوفاة
قاسم صالح بطحان
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام برقية ع��زاء
ومواساة إلى الشيخ عبداهلل صالح بطحان

والشيخ حمود قاسم بطحان في وفاة
الشيخ قاسم صالح بطحان أحد مشائخ
العصيمات  -حاشد الذي وافته المنية إثر
حادث مروري اليم بعد حياة حافلة بالعطاء
والبذل في خدمة الوطن ..وفي الدفاع عن
الثورة ونظامها الجمهوري الخالد والوحدة
والحرية والديمقراطية.
وعبر الزعيم باسمه شخصيًا وباسم
قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر
الشعبي العام عن أحر التعازي وعميق
المواساة ألبناء وإخوة الفقيد وكل أبناء
العصيمات األوفياء.
سائ ً
ال المولى -عزوجل -أن يتغمده
بواسع الرحمة والمغفرة ..ويسكنه فسيح
جنانه ..ويلهم كل أهله وذوي��ه الصبر
والسلوان.
.إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..و يعزي بوفاة
الحبيب شيخ العيدروس
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام برقية ع��زاء
ومواساة للشيخ مصطفى زين العيدروس
في رحيل أخيه الشيخ الحبيب شيخ بن
زين العيدروس
وجاء في البرقية:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الشيخ /مصطفى زين العيدروس
وكافــة آل العيدروس الكــرام
بأسى بالغ وح��زن عميق تلقينا نبأ
وف��اة الحبيب شيخ بن زين العيدروس
رجل الدين المعروف في محافظة عدن

وال��ذي ظل ألكثر من خمسة وثالثين
عاما نائبا لمنصب عدن وأحد ابرز الدعاة
ال��ذي��ن ع��رف��وا بانتهاجهم للوسطية
واالعتدال في افكارهم وابتعادهم عن
الغلو والتطرف ،والذين أسهموا بأدوار
جليلة وعظيمة في كل مراحل التاريخ
السياسي لليمن في الوقوف الى جانب
الحق والثورة والجمهورية والوحدة وهي
اإلسهامات التي سيذكرها التاريخ في
انصع صفحاته.
وإننا إذ نشاطركم األحزان في فقد هذا
الرمز الروحي والديني ..فإننا نعبر لكم
عن عميق التعازي وص��ادق المواساة
باسمي شخصيًا وباسم كل منتسبي
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره.
سائال اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد
الراحل بواسع رحمته ومغفرته ،ويسكنه
فسيح جنانه ويلهمكم جميعًا الصبر
والسلوان ،إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي بوفاة
الشيخ يحيى الرماله
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام برقية ع��زاء
ومواساة في وفاة رجل األعمال الشيخ
يحيى أحمد الرماله ..جاء فيها:
األخ الشيخ /محمد يحيى أحمد الرماله
الكــــرام
وإخوانه وكافة آل الرماله
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ
وفاة والدكم المرحوم الشيخ يحيى أحمد
الرماله أحد رجال األعمال والشخصية
االجتماعية المعروفة ..الذي اختاره المولى

عزوجل -إلى ج��واره بعد حياة حافلةبالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص
في خدمة الوطن والمجتمع..
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصي ًا وباسم
قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار
المؤتمر الشعبي العام في وفاته ،نسأل
اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته
وغفرانه ..وأن يسكنه فسيح جنانه ..وأن
يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي بوفاة الشيخ
محمد الحميري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام برقية ع��زاء
ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب
عضو الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشيخ
محمد ناصر غانم الحميري ..جاء فيها:
األخ /احمد محمد ناصر الحميري واخوانة
المحترمون
المحترمون
اإلخوة /آل الحميري
ببالغ األسى تلقينا نباء وفاة األخ الشيخ/
محمد ناصر غانم الحميري عضو مجلس
النواب عضو الهيئة البرلمانية للمؤتمر
الشعبي العام وبهذا المصاب الجلل
بأسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات
وكوادر المؤتمر الشعبي العام ..أعبر لكم
عن عميق الحزن األلم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن
يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم عظيم
الصبر والسلوان.

إنا هلل وأنا إليه راجعون

..و يعزي بوفاة
الشيخ علوي عاطف الشرفي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام برقية ع��زاء
ومواساة في وفاة الشيخ علوي عاطف
الشرفي..جاء فيها:
األخ ال��ش��ي��خ  /مطلــــوب عاطــــف
الشـرفــــي
وإخ����وان����ه وك���اف���ة آل ال��ش��رف��ي -
محافظةالبيضاء  -الكــــرام
بأسى بالغ وح��زن عميق تلقينا نبأ
وفاةأخيكم المرحوم الشيخ علوي عاطف
الشرفي أح��د الشخصيات االجتماعية
الوطنيةالذي كان له دور مشهود في
خدمة الوطن والمجتمع واإلص�لاح بين
الناس وفي الدفاع عن الثورة والجمهورية
والوحدة والمحافظة على أمن واستقرار
الوطن..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم
قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار
المؤتمر الشعبي العام في وفاته ،نسأل
اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع
رحمته ومغفرته ورض��وان��ه ..ويسكنه
فسيح جنانه ..ويلهمكم جميعًا الصبر
والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام

