
رأس األس���ت���اذ ع���ارف 
ع���وض ال���زوك���ا -األم��ي��ن 
ال��ع��ام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام- الخميس، 
اجتماعًا لممثلي المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه في فريقي استقاللية 
والحريات في  والحقوق  الهيئات 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وف��ي االجتماع ثمن ال��زوك��ا دور 
لعام  ا الشعبي  المؤتمر  ء  اع��ض��ا
وحلفائه ف��ي مختلف ال��ف��رق في 
مؤتمر الحوار، مشيرا إلى أن األسابيع 
الماضية أثبتت بما ال ي��دع مجاال 
للشك المكانة المرموقة للمؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه من خالل 
األداء المتميز لممثليهم في مؤتمر 

الحوار الوطني .
ون��وه األمين العام المساعد إلى 
الرؤية المتكاملة للمؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه حيال قضايا الحوار 
المطروحة وال��ت��ي تجسد مواقف 
المؤتمر المعروفة تاريخيًا والتي 

تقوم على الوضوح والشفافية.
هذا وتم في االجتماع االستماع 
لمداخالت ممثلي المؤتمر وحلفائه 
وال��ف��ري��ق المساند العديد من 
االفكار واالطروحات التي اتسمت 
بالموضوعية والشفافية والتي 
تمثل قوة دفع ألداء أكثر تميزًا 
للمؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار 

الوطني .

دعا الدكتور عبد الكريم االرياني 
لمؤتمر  ا لرئيس  لثاني  ا لنائب  ا
الشعبي العام األحزاب والتنظيمات 
السياسية إلى االبتعاد عن المناكفات 
الحزبية الضيقة واالتجاه نحو العمل الجاد 
والمسئول لما فيه خدمة الوطن وأمنه 

واستقراره .
وجدد الدكتور االرياني - في كلمته التي 
ألقاها نيابة عنه األمين العام المساعد 
للمؤتمر عارف الزوكا في الحلقة النقاشية 
التي أقيمت الخميس بصنعاء بعنوان: 
)النظام السياسي في اليمن: بين النيابي 
والرئاسي« روية مفتوحة«( - والتي نظمها 
مركز الدراسات السياسية االستراتيجية 
بجامعة صنعاء وقطاع الفكر والثقافة 
واإلعالم بالمؤتمر الشعبي العام- التأكيد 
على ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه 
سيواصلون جهودهم لكل ما من شأنه 

إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
واعتبر الدكتور االرياني مناقشة شكل 
النظام السياسي في اليمن يأتي في الوقت 
المناسب والمتزامن مع انعقاد مؤتمر 
الحوار الوطني وهو في صلب التخصص 
المطلوب، مشيرًا إلى أن هذه الورشة 
ستظهر دور الجامعات ومراكز الدراسات 
واألحزاب والتنظيمات السياسية في تفعيل 

جوانب البحث العلمي ودعمه لما من شأنه 
تطوير وتحديث الحياة السياسية المعاصرة 

التي تلبي متطلبات التغيير نحو األفضل 
لمستقبل اليمن.

وأض��اف االرياني: » أن ما اطلعت عليه 
من الجهد العلمي الذي بُذل في اإلعداد 

للحلقة النقاشية العلمية قد جعلني أشعر 
بالسعادة الغامرة التي ع��ززت التفاؤل 
بالمستقبل، والري��ب ان جامعة صنعاء 
ومركز الدراسات السياسية قدما نموذجًا 
متميزًا في االهتمام بالقضايا الوطنية 

الحية رغم حداثة المركز.
وق��ال: ان تنظيم إقامة ه��ذه الحلقة 
النقاشية بالتعاون والتنسيق مع المؤتمر 
الشعبي العام يعد واح��دًا من النماذج 
العلمية التي تدفع نحو المزيد من االهتمام 

بالبحث العلمي في المستقبل.
وتوجه النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
بالتحية والتقدير للجهات المنظمة للحلقة 
النقاشية وللتعاون العلمي والمثمر بين 
لثقافة  وا الفكر  وق��ط��اع  جامعة صنعاء 
بالمؤتمر ولكل من أسهم في إنجاح الفعالية.
الفتًا الى أن الحضور العلمي في الحلقة 
النقاشية عالمة فارقة تبعث على التفاؤل 
والجدية نحو االهتمام بالبحث العلمي 
ومخرجاته،وهو مايحتم على الدولة إعطاء 
األولوية المطلقة للبحث العلمي ماديًا 
ومعنويًا واالهتمام بمخرجاته المنهجية 
التي توفر لمتخذي القرار الرؤى العلمية 
الموضوعية التي تعزز الوحدة الوطنية 

وتقدم األفضل لمستقبل اليمن الجديد.
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رئيس المؤتمر يعزي كافة ال مقدام بوفاة خالد 
احمد مقدام

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ خالد أحمد محمد مقدام نائب 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الخبت - محافظة 

المحويت.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ أحمد محمد مقدام

وكاف��ة آل مق�دام                                   المحترم��ون     
بأسى بالغ.. وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة ولدكم المرحوم خالد 
أحمد محمد مقدام نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية الخبت -محافظة المحويت- الذي وافاه األجل بعد حياة 
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان رحمه اهلل 

أحد الناشطين في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

.. ويعزي كافة آل الزايدي بوفاة الشيخ صالح الزايدي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح بن سعيد الزايدي.. 

جاء فيها:
األخ الشيخ/ قشعل صالح بن سعيد الزايدي

       وإخوان���ه.. وكاف����ة آل الزاي���دي                          المحترم��ون                   
بحزن عميق.. وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ 
صالح بن سعيد الزايدي أحد الشخصيات اإلجتماعية الفاعلة الذي 
اختاره المولى -عزوجل- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 

والعمل المُخلص في خدمة الوطن والمجتمع.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل -جّلت قدرته- 
أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

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

.. ويعزي في استشهادعضواللجنة الدائمة الشيخ دارس

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ المناضل محمد حميد 

دارس.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ صدام حميد دارس

وإخوان���ه.. وكاف���ة آل دارس               المحترمون
لقد فجعنا بنبأ استشهاد أخيكم الشيخ المناضل محمد حميد 
دارس الذي امتدت إليه أيادي الغدر والخيانة في محافظة إب 
بفعل اعتداء غادر وآثم من قبل عناصر خارجة عن النظام 

والقانون..
اننا إذ نعبر لكم عن عميق تعازينا وصادق مواساتنا باسمي 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وأنصاره في هذا المصاب الجلل، لنسأل اهلل 
العلي القدير أن يتقبله قبواًل حسنًا.. وأن يتغمده بواسع رحمته 
ورضوانه.. وأن يسكنه الدرجات العلى في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

.. ويعزي كافة ال العواضي بوفاة الشيخ عبده ربه
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدربه العجي المِقبلي 

العواضي.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ أحمد عبدربه العجي العواضي

       وإخوان�ه.. وكاف�ة آل العواض�ي - مأرب           الك����رام
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم 
الشيخ عبدربه العجي المِقبلي العواضي أحد الشخصيات 
اإلجتماعية المعروفة.. الذي اختاره المولى -عزوجل- إلى جواره 
إثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل 

الجاد والمخلص في خدمة الوطن والمجتمع..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 

فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

.. ويعزي كافة آل  الباشا بوفاة الشيخ  امين الباشا
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ أمين بن علي بن 

محسن باشا.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ محمد بن أمين بن علي محسن باشا وإخوانه

األخ الشيخ/ صادق بن علي ب�ن محس�ن باش�ا وإخ��وانه
وكاف����ة آل باشا - محافظة إب                 المحترمون

تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة الشيخ المناضل أمين 
بن علي بن محسن باشا الذي اختاره اهلل إلى جواره إثر مرض 
عضال ألم به وطال أمده بعد حياة حافلة بالعطاء الالمحدود في 
خدمة الوطن والمواطنين والدولة بكل إخالص وتفانٍ، وكان 
ِنعم الرجل الوفي والصادق هو وأسرته وكافة آل الباشا الذين 
تمسكوا بمبادئهم الوطنية في كل الظروف واألحوال ثابتين 
في مواقفهم ومبادئهم لم تغيرهم األحداث وال المغريات وال 
الترهيب واإلرهاب المقيت وتحملوا من أجل الوطن الكثير من 

المتاعب والمخاطر..
وظل الفقيد رحمه اهلل تعالى ذلك المناضل المخلص للوطن 
وللثورة والجمهورية والوحدة لم يبخل بأي جهد من أجل 

المصلحة العامة..
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم في فقدان الشيخ 
أمين بن علي بن محسن باشا، نعبر لكم عن صادق التعازي 
والمواساة باسمي شخصيًا.. وباسم كل قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ونسأل اهلل -العلي 
القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 
جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان، وأن ال يريكم أي 

مكروه بعد هذا.. إنه سميع مجيب.
انا هلل وانا اليه راجعون

..ويعزي في استشهاد العميد أحمد عبدالرزاق
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد أحمد محمد عبدالرزاق 
مدير فرع االستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت.. جاء 

فيها:
الولد/ فؤاد أحمد محمد عبدالرزاق .. وإخوانه

وكاف�ة آل عبدالرزاق                 المحترم��ون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ استشهاد العميد أحمد محمد 
عبدالرزاق مدير فرع االستخبارات العسكرية في حضرموت 
بفعل اعتداء غادر من قبل عناصر التطرف واإلرهاب الخارجة 
عن النظام والقانون.. والتي تُسيء إلى ديننا اإلسالمي الحنيف 
وتعاليمه وقيمه السمحاء، حيث امتدت إليه يد الغدر والعدوان 
وهو آمن مطمئن يؤدي واجبه في الحفاظ على أمن الوطن 
وسالمة المواطنين في محافظة حضرموت روض��ة العلم 
والثقافة والمحبة والتسامح، والتي ترفض العنف واإلرهاب 

والتطرف والغدر بكل صوره وأشكاله..
إننا إذ نعزيكم جميعًا ونشاطركم أحزانكم وآالمكم في 
استشهاد العميد أحمد محمد عبدالرزاق.. والعزاء موصول 

لشقيق الشهيد األخ عبدالعزيز محمد عبدالرزاق.. وإخوانه- 
لنسأل اهلل -عزوجل- أن يتقبل الشهيد قبواًل حسنًا.. ويتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه الدرجات العلى في الجنة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. 

ويلهمكم الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..ويعزي في وفاة العميد محمد الغزالي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ العميد محمد حسين الغزالي 
الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 
في خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة، حيث كان من الضباط 

األكفاء الذين أدوا واجبهم بكل إخالص وتفانٍ.
وعبّر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى األخ يحيى محمد الغزالي وإخوانه.. وكافة آل الغزالي- عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، سائاًل المولى 
-جّلت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

..ويعزي رئيس المؤتمر يعزي آل الطحامي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ببرقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد محمد الطحامي أحد كبار 
مشائخ وائلة األوفياء بمحافظة صعدة في وفاة نجله المقدم هادي 
بن محمد الطحامي الذي انتقل إلى جوار ربه وهو في ريعان شبابه 
وفي قمة عطاءه وكانت حياته حافلة بالعمل في خدمة الوطن 
والثورة ونظامها الجمهوري الخالد، وفي الحفاظ على الوحدة 

اليمنية المباركة والدفاع عنها بكل إخالص وبسالة..
وعبّر الزعيم عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب 
الجلل، لوالد الفقيد وإخوانه وأبنائه ولكل آل الطحامي الكرام 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام. سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

االرياني: المؤتمر وحلفاؤه سيواصلون جهودهم إلنجاح الحوار

الزوكا يرأس اجتماعًا للمثلي المؤتمر وحلفائه 
في طريق استقالل الهيئات والحقوق والحريات

التقى الدكتور أحمد عبيد 
ب��ن دغ��ر -األم��ي��ن العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام وزي���ر االت��ص��االت 
وتقنية المعلومات، بالسيد/ يو 
هونغ جون -نائب رئيس دائرة 
ال��ع��الق��ات ال��خ��ارج��ي��ة باللجنة 
ال��م��رك��زي��ة ل��ل��ح��زب الشيوعي 
الصيني -األرب��ع��اء، وذل��ك على 
هامش زيارته لجمهورية الصين 
في مهمة.. وفي اللقاء استعرض 
ب��ن دغ���ر م���س���ارات التسوية 
السياسية التي تشهدها بالدنا 
ومن أبرز ذلك  انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل وبمشاركة كل 
االطراف في اطار حل األزمة وفقًا 

للمبادرة الخليجية وآليتها..

بية  يجا ال ا قف  ا لمو با ًا  مشيد
الصين  لجمهورية  زنة  لمتوا وا
الشعبية إزاء األوضاع التي مرت بها 
بالدنا خالل العامين الماضيين، 
مثمنًا الجهود التي بذلتها الصين 
لتجنيب الشعب اليمني تداعيات 

االزمة ..
هذا وقد تم في اللقاء  بحث أوجه 
التعاون بين المؤتمر الشعبي العام 
والحزب الشيوعي الصيني وسبل 

تطويرها .
رئيس  نائب  م��ن جهته، عبر 
دائ���رة العالقات الخارجية في 
الصيني عن  الشيوعي  الحزب 
ثقته في خروج اليمن من األوضاع 
الراهنة إلى مرحلة النمو والتطور 

واالزدهار.

بن دغر يبحث أوجه التعاون بين 
المؤتمر والحزب الشيوعي الصيني


