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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد 
عبدالكريم الجبوبي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد عبدالكريم 

الجبوبي.. جاء فيها:
األخ/ فهـد عبدالكريـم الجبوبـي 

وإخوانه.. وكافة آل الجبوبي المحترمون 
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم 
العميد عبدالكريم الجبوبي الذي وافاه األجل بعد حياة 
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة، 
حيث كان من الضباط الذين أدوا واجبهم الوطني بكفاءه 
وإخالص وساهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية وعمل 
قائدًا للحرس الخاص لرئيس المجلس الجمهوري األسبق 
القاضي عبدالرحمن بن يحيى اإلرياني، وكان مثااًل للضابط 
المتفاني والمخلص في أداء عمله وواجبه الوطني في تلك 

المرحلة المهمة والصعبة من تاريخ شعبنا..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة اللواء محمد األكوع
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء حقوقي 

القاضي محمد محمد األكوع.. جاء فيها:
األخ/ خالد محمد محمد األكوع

وإخوانـه.. وكافـة آل األكوع المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم 
بإذن اهلل تعالى اللواء حقوقي القاضي محمد محمد األكوع 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في 
خدمة الوطن والقوات المسلحة، حيث كان -رحمه اهلل- 
من الضباط الذين أظهروا تميّزًا في التحصيل العلمي 
العسكري والقانوني وعملوا بإخالص واجتهاد سواء في 
سلك الشرطة الجوية أو في مجال القضاء العسكري 

والمدني وأثبت خالل عمله جدارة في األداء والممارسة.
وبهذا المصاب الجلل نشاطركم أحزانكم ونعبر لكم 
باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن أحر التعازي وصادق 
المواساة.. لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

.. ويعزي في وفاة اللواء علي العنسي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء المناصل علي 
حسين العنسي.. جاء فيها:

االخ العقيد/ محمدعلي حسين العنسي.. وإخوانه
وكافة آل العنسي الكــرام

ببالغ األسى واألسف والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل 
اللواء علي حسين العنسي الذي اختاره اهلل سبحانه وتعالى إلى 
جواره بعد عمر مديد حافل بالعمل والنضال والكفاح من أجل 
الوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة واتسم بالصدق 

واإلخالص والتفاني في أداء الواجب.
لقد كان والدكم -رحمه اهلل- من الرعيل األول من مناضلي 
الحركة الوطنية اليمنية ومن الضباط األحرار، الذين أبلوا 
بالءًا حسناء في التضحية من أجل الوطن، مقارعًا الظلم 
واالستبداد اإلمامي الكهنوتي وتحمل من أجل ذلك الكثير 
من المشاق والمتاعب، وكان في الصفوف األولى مع زمالئه 
الثوارأثناء تفجير ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة 
وفي مقدمة المدافعين عنها ببسالة في مختلف جهات القتال 
والنضال في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية التي ترك 
فيها بصمات واضحة وخالدة في اإلصرار علي تحقيق النصر 
للثورة والجمهورية وإلحاق الهزيمة بفلول المرتزقة والعمالء 

الذين أرادوا إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء..
إن رحيل اللواء المناضل علي حسين العنسي عن الحياة 
الفانية يمثل خسارة كبيرة على الوطن الذي سيفتقد واحدًا 
من رجاالته المخلصين األكفاء صاحب السجل الناصع في 
األمانة والكفاءة والنزاهة واإلخالص، حيث كان -رحمه اهلل- 
مثااًل للوطني الغيور على وطنه وشعبه وثورته ووحدته..

والمدافع الغيور عن النظام الجمهوري الخالد، وسيسجل له 
التاريخ ذلك في انصع صفحاته ولكل زمالئه المناضلين 

األحرار الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.
لقد عرفتُ الفقيد عن قرب وشاركنا معًا في عدد من 
جبهات القتال دفاعًا عن الثورة والجمهورية، وعرفته أثناء 
عمله معي في سكرتارية رئاسة الجمهورية إذ كان مخلصًا 
وصادقًا في عمله محبًا للخير ساعيًا إليه.. يخدم الناس 
ويتبنى قضاياهم، لم يلهث وراء المصالح والمنافع الذاتية 
أو الكسب الشخصي على حساب اآلخرين أو استغالل الدولة 
من الموقع الذي كان فيه، وال من مواقع المسئوليات التي 

تحملها في عدد من المرافق.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدان والدكم 
المرحوم نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات واعضاء وانصار 
المؤتمر الشعبي العام وخلفائه، ونبتهل إلى المولى -جّلت 
قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه جنات 
النعيم، ويجزيه عن الوطن خير الجزاء، ويلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان، إنه على كل شيء قدير.
إنا هلل وانا إليه راجعون،،

.. ويعزي في وفاة  اللواء الركن
 عبداهلل اآلنسي

 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن 

عبداهلل محمد اآلنسي.. جاء فيها:
األخ/ معمر عبداهلل محمد اآلنسي.. وإخوانـه
األخ اللــواء/ محمد محمد اآلنسي.. وإخوانه

وكافــة آل اآلنسي     الكــــرام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة اللواء الركن 
عبداهلل محمد اآلنسي بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 
في خدمة الوطن في السلك العسكري، حيث كان من 
الضباط البارزين الذين ساهموا في الدفاع عن الثورة 
والجمهورية والوحدة ببسالة في كثير من معارك 
الشرف والبطولة، وسجّل أروع المآثر البطولية حتى 
تحقق اإلنتصار الراسخ واألبــدي للثورة ولنظامها 
الجمهوري الخالد، وكان مثااًل للقائد الكفؤ والمتفاني 
والمخلص والنزيه في أداء الواجب في كل مواقع 

المسئولية التي ُأسندت إليه..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه، لنعبر لكم عن ألمنا الشديد في وفاة المرحوم 
اللواء الركن عبداهلل محمد اآلنسي، لنسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.. 
وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي في وفاة الفنان عبداهلل شاكر

الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس  بعث   
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في 

وفاة الفنان عبداهلل أحمد شاكر.. جاء فيها:
األخ/ محمد عبداهلل أحمد شاكر

وإخوانــه.. وكافـــة آل شاكــر          المحترمون
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم 
الفنان القدير الكوميدي المبدع عبداهلل أحمد 
شاكر الذي انتقل إلى جوار به بعد عمر مديد وحياة 
حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن والثورة 
والجمهورية في المجال الثقافي واإلبداعي، حيث 
كان من أوائل الممثلين المسرحيين المبدعين 
الناقدين لكل الظواهر السلبية في المجتمع، 
وسخر جهده وفكره لخدمة الثقافة الوطنية 
وخدمة القضايا االجتماعية بإخالص ونكران 

للذات وبنزاهة وصدق..
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 الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي في وفاة الشيخ ناجي الشاحذي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي 

علي الشاحذي.. جاء فيها:
األخ/ عبدالرقيب ناجي علي الشاحذي           

وإخوانه.. وكافة آل الشاحذي - جبل نعمان )حفاش( 
المحترمون      

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم 
الشيخ ناجي علي الشاحذي شيخ منطقة الشواحذ -جبل 
نعمان- حفاش، وأحد القياديين الرئيسيين في المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة المحويت الذي خدم المؤتمر بكل 

إخالص وتفانٍ في المجال التنظيمي والسياسي..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه، لنسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

علـي عبـداهلل صـالــــح
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

األمانة العامة للمؤتمر تعزي المرهبي 
والرماح والمطحني والجماعي والظفيري 

بعثت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقيات 
عزاء ومواساة لألخوة/ طاهر المرهبي -نائب مدير عام 
المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي -بوفاة المغفور 

له -بإذن اهلل- نجله..
واألخ/ علي أحمد علي الرماح واخوانه وكافة آل الرماح 
باستشهاد والده/ أحمد علي الرماح -مدير مكتب بريد مدينة 
البيضاء -في اعتداء اجرامي غادر من قبل عناصر ارهابية.. 
واألخ/ نجيب حسين المطحني واخــوانــه في وفاة 
المغفور له -بإذن اهلل تعالى- الشيخ/ حسين محمد راشد 

المطحني..
واألخ/ عبدالسالم مهيوب الجماعي عضو اللجنة 
الدائمة- وكافة آل الجماعي في استشهاد االخ عبدالواحد 
مهيوب الجماعي واالخ/ الشيخ علي عبده الظفيري في 

وفاة الشيخ/ محمد عبده الظفيري.
اعربت في جميعها عن اصدق التعازي والمواساة.. 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته 
وعظيم مغفرته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء 

والصديقين ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

المؤتمر وحلفاؤه يقاطعون 
الحوار المحلي بذمار

أعلنت قيادات وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام 
وحــلــفــائــه بمحافظة 
ذمار -مقاطعتهم لما يسمى 
بمؤتمر الحوار المحلي لكونه 
ال يراعي أدنى المعايير التي 
تهيئ وتــدفــع لــحــوار وطني 
محلي حقيقي يخدم مصلحة 

الوطن والمحافظة.
وأوضــح المؤتمر وحلفاؤه 
في بيان لهم انه في الوقت 
الذي توافقت فيه كل القوى 
الوطن على  السياسية في 
خيار الحوار الوطني باعتباره 
ــار والــســبــيــل األمــثــل  ــخــي ال
والواقعي إلخــراج اليمن من 
واالنتقال  السياسية  أزمته 
به إلى آفاق المستقبل فإنه 
وعــلــى عكس هــذا التوجه 
هناك من يتبنى إقامة مؤتمر 
حوار وطني محلي بمحافظة 
ذمـــار دون أن يــراعــي مبدأ 
حياديته أوال وال مبدأ التوافق 

ــرورة مشاركة كل  أيضًا وض
القوى السياسية والمجتمعية 
ـــاة  ـــراع ــة، وم ــظ ــاف ــح ــم ــال ب
سي  لسيا ا ثقلها  و حجمها 

والجماهيري..
وجاء في البيان: إن حوارًا 
تشوبه االخــتــالالت يجري 

اإلعداد له في محافظة ذمار 
ويــؤكــد المؤتمر وحلفاؤه 
أنهم لن يشاركوا في حوار 
كهذا ألنه ال يخدم التوافق 
الوطني وال يهدف إلى دعم 
وإنجاح مؤتمر الحور الوطني 

الشامل.

ــالب الــدكــتــوراه في  سخر ط
جامعة الملك سعود بالرياض من 
اكاذيب بوق »صحيفة االهالي« 
التابع لطالبان االصالح.. مؤكدين ان ال 

صحة لتلك المزاعم إطالقًا.
وقالوا في اتصال هاتفي لـ صحيفة 
الميثاق: أن جميع الطالب نسقوا لإللتقاء 
مع الشيخ سلطان البركاني واالستاذ 
عبده الجندي خالل تواجدهما برفقة 
الزعيم في الرياض وقد تحققت هذه 
الرغبة للطالب للقاء مع قيادات مؤتمرية 
بارزة وكان ذلك في بيت الدكتور صالح 
النظاري ..مشيرين الى ان اشخاصًا اقل 
من اصابع اليد من حزب االصــالح لم 
يروقهم ذلك االلتفاف الطالبي الكبير 
حول الشيخ سلطان البركاني واالستاذ 
عبده محمد الجندي فما كان من شلة 
ــالح وهــم منبوذون اال ان قاموا  االص
بترويج االكاذيب كعادتهم خصوصا بعد 

ان تم نشر صور اللقاء بالمنتدى.
وعبر الطالب عن اسفهم للسقوط 
المهين الــذي وصل اليه االصالحيون 

وكذلك السقوط المهني ألبواقه والذين 
مهما تطاولوا على المؤتمر وقياداته فلن 
يستطيعوا النيل منهم ابدا .. متمنيين 
ــالب االصـــالح بالدراسة  ان يهتم ط
والتعليم فهو الكفيل إلخراجهم من 

المستنقع النتن الذي سقطوا فيه .
وقالوا ان ما نشره موقع االهالي من 
افتراءات واكاذيب يعد اساءة لكل الطالب 

اليمنيين الدارسين في المملكة العربية 
السعودية.. وعبروا عن رفضهم لهذه 

االساليب الرخيصة.
مؤكدين انهم سيظلون اوفياء للمؤتمر 
الشعبي العام وقياداته الذين عهدهم 
شعبنا اليمني اوفياء لليمن وظلوا منابر 
للصدق والحق في اشد الظروف والمحن 

التي تعرضت لها بالدنا.

طالب اليمن بجامعة الملك سعود يشيدون 
بالبركاني والجندي ويكذبون أبواق اإلصالح

أصدر الدكتور عبدالكريم اإلرياني- 
النائب الثاني لرئيس الموتمر- قرارًا 
تنظيميًا برقم »26« لسنة 2013م، 
قضى بتعيين األخ محمد عبداهلل قائد 
النجري نائبًا لرئيس دائرة االحصاء 
والمعلومات في المؤتمر، فيما قضت 
المادة الثانية من القرار العمل به من 

تاريخ صدوره.

علي محمد الزنم عضوًا في
 اللجنة الدائمة الرئيسية

اصدر الدكتور عبدالكريم االرياني- 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر القائم 
بأعمال األمين الــعــام- قـــرارًا برقم 
»27« لسنة 2013م وبتاريخ 24 أبريل 
2013م، قضى بتصعيد األخ علي 
محمد صالح الزنم الى عضوية اللجنة 
الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وقضت 
المادة الثانية من القرار العمل به من 

تاريخ صدوره.

النجري نائبًا لرئيس  
دائرة اإلحصاء الحديدة - محمد شنيني:

> ترأس الحاج عبدالجليل عبده ثابت رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة 
اجتماعًا تنظيميًا لقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة 
ـــاء فــروع المؤتمر بــدوائــر ومديريات  ورؤس

المحافظة.
وكرس االجتماع لمناقشة وبحث جملة من القضايا 
التنظيمية المحلية والوطنية والوقوف على العديد من 
محتويات الواقع واإلنجازات وتطلعات ومهام المرحلة 

القادمة. 
 الى ذلك أشــاد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة الحديدة بدور المرأة المؤتمرية وحضورها 
المتميز والفعال بكل المراحل.

وأكد ثابت في االجتماع الذي ترأسه -األحد - لقيادات 
القطاع النسائي بفروع المحافظة والمديريات والدوائر 
على اهمية دور المرأة وحضورها كشريك فاعل في 
مختلف المجاالت وأن من حقها شغل المناصب القيادية 
في كل القطاعات مثمنًا اهتمامها وحرصها الدائم على 
حضور هذا االجتماع ومثاله في سياق التواصل الدائم 

واالعتيادي ألطر وتكوينات المؤتمر بالمحافظة.
هذا وقد وقف االجتماع -الذي حضره نائب رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة االستاذ عبدالرحمن احمد خرجين 
ورئيسة القطاع النسوي بالفرع االستاذة نورية الحاشدي- 

أمام القضايا التنظيمية المدرجة في جدول أعماله.

مؤتمر الحديدة يناقش متطلبات المرحلة


