
ترأس االخ االستاذ عارف 
ع��وض ال��زوك��ا االمين 
المساعد رئيس  العام 
لجنة اسناد الحوار الوطني 
اجتماعًا تنظيمًا، االحد، ممثلي 
المؤتمر وحلفاؤه في قضية 
بناء الدولة والفريق المساند 
الدكتور يحيى  له وبحضور 
للجنة  ا ع��ض��و   - لشعيبي  ا
العامة - رئيس فريق ممثلي 
المؤتمر وحلفاؤه في مؤتمر 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي، حيث تم 
في االجتماع مناقشة رؤية 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
في قضية بناء ال��دول��ة، كما 
استعرض آلية العمل المتعلقة 
بالتنسيق واالتصال والتواصل 
وفرق  المؤتمر  ممثلي  بين 

االسناد وتزويدهم بالتصورات 
والدراسات وال��رؤى المتعلقة بمحور بناء 

الدولة.
وكان الزوكا قد ترأس، الخميس،-اجتماعًا 
ضم أعضاء فريق قضايا ذات بعد وطني 
والمصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية 
في قائمة المؤتمر وحلفائه بمؤتمر الحوار 
الوطني تم خالله استعراض مفردات محور 
العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية وما 

تم بشأنها من تصورات ودراس��ات علمية 
وبحثية وميدانية لما من شأنها اإلسهام 
الفاعل في إيجاد مصالحة وطنية وعدالة 

انتقالية شاملة في اليمن.
وق��ال األمين العام المساعد للمؤتمر: 
إن االجتماع يأتي تقييمًا لما تم انجازه 
من المهام في مؤتمر الحوار خالل الفترة 
الماضية واالتفاق على البرامج والقضايا 
التي سيتم طرحها ومناقشتها في مؤتمر 

الحوار خالل الفترة القادمة 
وكذلك وضع آلية التنسيق 
بين اللجان المساندة وممثلي 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
وحلفائه في مؤتمر الحوار 

الوطني 
وثمن الزوكا الجهود الوطنية 
والمخلصة التي بذلها ويبذلها 
أع��ض��اء ف��ري��ق المصالحة 
الوطنية والعدالة االنتقالية 
تمر  لمؤ ا ممثلي  ج��م��ي��ع  و
الشعبي العام وحلفائه في 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
مشيدًا بالروح الوطنية العالية 
التي اتسموا بها طيلة فترة 
جلسات واجتماعات مؤتمر 

الحوار الوطني المنصرمة.
وبعد نقاش مستفيض من 
قبل أعضاء الفريق المشاركين في االجتماع 
تم وضع الخطوط العريضة للقضايا التي 
سيتم مناقشتها خالل جلسات مؤتمر الحوار 

الوطني القادمة.
وخلص االجتماع إلى االتفاق على تعزيز 
المؤتمر  ممثلي  لدعم  المساندة  لجان 
الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.

ت����رأس االم��ي��ن��ان ال��ع��ام��ان 
الشعبي  للمؤتمر  المساعدان 
العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
واالستاذ عارف عوض الزوكا وبحضور 
الدكتور يحيى محمد الشعيبي رئيس 
فريق المؤتمر وحلفائه في مؤتمر 
ال��ح��وار الوطني األرب��ع��اء اجتماعًا 
تنظيميًا ضم ممثلي المؤتمر الشعبي 
القضية  فريق  في  وحلفائه  لعام  ا
الجنوبية في مؤتمر الحوار وكذلك 
الفريق المساند والذي يضم العديد من 

االكاديميين والسياسيين وغيرهم .

حيث تم في االجتماع مناقشة رؤية 
المؤتمر الشعبي وحلفائه لمعالجة 
القضية الجنوبية.. وتم التأكيد على 
المساهمة في ايجاد الحلول الناجعة 
لهذه القضية المحورية التي تتصدر 

القضايا في مؤتمر الحوار الوطني.
ه��ذا وناقش االجتماع العديد من 
المواضع المتعلقة بهذا الشأن، اضافة 
الى وضع آليه عمل مشتركة للتواصل 
بين فريق القضية الجنوبية والفريق 

المساند.
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بن دغر والزوكا يبحثان مع ممثلي 
»القضية الجنوبية« آخر المستجدات

دان المؤتمر الشعبي العام، 
االع��ت��داء اإلره��اب��ي ال��ذي 
تعرضت له الواليات المتحدة 
األمريكية في بوسطن االثنين 
الماضي، وال��ذي اسفر عن مقتل 
ثالثة أشخاص وجرح أكثر من مائة 
في أكبر هجوم على أمريكا منذ 

أحداث 11 سبتمبر2001م.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس المؤتمر الشعبي: 
ان رئيس المؤتمر واللجنة العامة واألمانة العامة 
وجميع أعضاء وأنصار المؤتمر- يستنكرون بشدة 
تلك الجريمة ويعتبرون ذلك االعتداء بأنه يأتي في 

سياق األعمال اإلرهابية التي تسعى الى ابقاء العالم 
مشتعال بالصراعات والقالقل.

واضاف: »ان اسهتداف الواليات المتحدة كما هو 
األمر بالنسبة الستهداف اليمن أو المملكة العربية 
السعودية أو دولة إالمارات العربية المتحدة وغيرها 

من الدول الشقيقة والصديقة« بمثل هذه األعمال 
االرهابية تندرج في سياق المحاوالت المستمرة 
لتقويض األمن واالستقرار الذي تسعى الى تحقيقه 
هذه الدول، ودعا المؤتمر الجميع الى »تعزيز التعاون 
وال��وق��وف معا لمجابهة ه��ذه األعمال االرهابية 

والتحديات التي تهدد امن واستقرار المنطقة والعالم 
ككل والتي ترفضها وتدينها جميع األديان والشرائع 

السماويه«.
واشاد المؤتمر الشعبي العام ب�«دور األجهزة األمنية 
اليقظة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة 

اإلم��ارات العربية المتحدة الشقيقتين.. 
وك��ذا الواليات المتحدة األمريكية في 
مكافحة االرهاب والتصدي لالرهابيين 
والقبض على العديد من تلك العناصر.. 
ه��ذا إض��اف��ة ال��ى اح��ب��اط ال��ع��دي��د من 

المؤامرات والهجمات االرهابية«.
منوهًا بهذا الخصوص بما »قامت به 
األجهزة األمنية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة األربعاء من عملية ناجحة تمثلت 
بإلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط 
الستهداف أمن واستقرار دولة اإلم��ارات العربية 

المتحدة وبعض دول الجوار«.

وفد مؤتمري يزور السفارة الجزائرية ويقدم واجب العزاء  بوفاة الرئيس الجزائري األسبق
قام األستاذ عارف الزوكا األمين 
العام المساعد للمؤتمر ومعه األخوة 
نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة 
عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العالقات 
الخارجية وص��الح األعجم عضو اللجنة 
العامة ومحمد الرويشان مدير مكتب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام السبت بزيارة إلى 
مقر السفارة الجزائرية بالعاصمة صنعاء 
قدموا خاللها تعازي المؤتمر الشعبي العام 
للسفير الجزائري بصنعاء وحكومة وشعب 
دولة الجزائر الشقيقة في وفاة المناضل 
الكبير الرئيس األسبق للمجلس األعلى 

للجمهورية علي كافي.
وعبّر األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام عارف الزوكا باسمه وكافة 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام عن أحر التعازي وأصدق 
المواساة إلى السفير الجزائري بصنعاء، 
ومن خالله إلى قيادة وحكومة وشعب 
الجمهورية الجزائرية الشقيقة وأسرة 
الفقيد في هذا المصاب الجلل.. مبتهاًل إلى 
اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جنانه 

وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جانبه عبر سعادة السفير الجزائري 
بصنعاء عبدالرحمن بوزاهر عن شكره 
العميق وتقديره وامتنانه للزيارة الكريمة 
لوفد المؤتمر الشعبي العام لمقر السفارة 
ومشاطرته الشعب الجزائري أحزانهم 

بمصابهم الجلل.
وسرد سعادة السفير العديد من مناقب 
وصفات الفقيد علي كافي وأدواره التي قام 
بها وكذا المناصب القيادية التي تقلدها 

طيلة فترة حياته.

الزوكا يلتقي فريق قضايا ذات أبعاد وطنية

جدد الدعوة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة االرهاب

االشادة بيقظة أمن االمارات 
وضبطه خلية ارهابية

الجريمة محاولة إلشعال نيران 
الصراعات في العالم

أصدر الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر - القائم بأعمال األمين 
العام قرارًا تنظيميًا برقم »24« لسنة 2013م 
قضى بتصعيد األخ عبداهلل أحمد القبلي الى عضوية 
اللجنة الدائمة الرئيسية ونصت اعادة الثانية في القرار 
والعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة 

تنفيذه كاًل فيما يخصه.

تصعيد القبلي
 إلى عضوية 

الدائمة الرئيسية

المؤتمر يدين بشده جريمة بوسطن


