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اجتماع اللجنة اإلعالمية للمؤتمر للتحضير النعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية
العدد)1686( :
االثنين 2013 / 11 / 25 :م
الموافق  22 :محرم 1435 /هـ

عقدت اللجن ��ة اإلعالمي ��ة للتحضير واإلع ��داد النعقاد
اللجنة الدائمة الرئيس ��ية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا
برئاسة عضو اللجنة العامة عبده الجندي ،وحضور رئيس
دائ ��رة التخطيط عبدالقوي الش ��ميري ،ورؤس ��اء الدوائر
المختصة وممثلي الوس ��ائل االعالمية المرئية والمقروءة
وااللكترونية.
واس ��تعرض االجتماع تقرير اللجن ��ة االعالمية المقدم

د .الشعيبي  :مؤتمر الحوار يستكمل مهامه في غضون شهر
فريق المصالحة سينجز مهامه االسبوع الجاري
الفريق المصغر للقضية الجنوبية يرفع اجتماعاته
الى حين عودة المبعوث االممي
الميثاق -خاص:
توقع رئيس فريق المؤتمر الشعبي العام بمؤتمر
الحوار الوطني ،الدكتور يحيى الشعيبي ،ان يستكمل مؤتمر
الحوار كافة أعماله في غضون شهر ،وإقرار تقريره النهائي
في حال استمرت الفرق المتعثرة في عملها بالوتيرة الحالية،
مستبعدا عقد الجلسة الختامية للحوار خالل الشهر الجاري،
كاشفًا عن وجود رغبة لدى المجتمع الدولي من خالل المبعوث
االممي الى اليمن وسفراء ال��دول الراعية للمبادرة الخليجية
وآليتها في التسريع في حسم قضايا الحوار واالنتهاء من كافة
اعماله في اقرب وقت.
وق��ال الدكتور يحيى الشعيبي في تصريح
لـ «الميثاق» :انه في حال استمرت فرق الحوار
المتعثرة تعمل بالوتيرة الحالية فيكفي مؤتمر
الحوار فترة شهر النجاز مهامه والوصول الى
الجلسة الختامية وإقرار تقريره النهائي".
وأضاف" هناك ثالثة تقارير التزال
غ�ي��ر م �ن �ج��زة ،وه ��ي المصالحة
ال��وط�ن�ي��ة وال �ع��دال��ة االنتقالية
والقضية الجنوبية وبناء الدولة"،
متوقعًا انجاز تقرير المصالحة
األسبوع الجاري ،فيما سيبقى
تقريرا القضية الجنوبية
وب � �ن� ��اء ال� ��دول� ��ة وه �م��ا
مرتبطان ببعضهما.
واك� � ��د ال �ش �ع �ي �ب��ي ان
الفريق المصغر للقضية
الجنوبية سيعقد اليوم

االثنين اخر اجتماعاته التي سيرفعها الى حين عودة المبعوث
الدولي جمال بن عمر ال��ذي سيغادر اليوم االثنين العاصمة
صنعاء متوجها الى نيويورك لتقديم تقريره الدوري الى اجتماع
مجلس االمن الدولي حول سيرة العملية السياسية في اليمن
خالل انعقاده االربعاء المقبل ..وقال الشعيبي ":ان لجنة التوفيق
ستواصل اليوم االثنين اجتماعاتها لمناقشة بقية مواد تقرير
المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية".
وأض��اف " كان من المفترض ان ندعو الفريق اليوم االثنين
للتصويت على التقرير ،لكن نظرًا لوجود اعضاء خارج العاصمة
صنعاء باإلضافة الى عدم االنتهاء من اقرار كافة مواد التقرير
داخل لجنة التوفيق وراء تأجيل اجتماع الفريق الى حين حسم
المواد الخالفية داخل لجنة التوفيق.
وتمنى الشعيبي ان تنجز التقارير الثالثة المتبقية خالل
ه��ذا االس �ب��وع ..الفتًا ال��ى ان اعضاء لجنة التوفيق اق��روا
حتى االن حوالى ( )159مادة في تقرير المصالحة
الوطنية ولم يتبق سوى نحو ( )16مادة
خالفية و( )20مادة تحتاج الى اعادة
صياغة وضمها في مادة واحدة.
وك �ش��ف ال �ق �ي��ادي ال�م��ؤت�م��ري
عن مطالب للمجتمع الدولي
وس �ف��راء ال ��دول الراعية
ل �ل �م �ب��ادرة الخليجية
ت� ��دع� ��و االط� � � ��راف
السياسية ل�لا س��راع
في انهاء أعمال مؤتمر
الحوار.

المؤتمر يدين االعتداء على صحيفتي (الشارع ،األولى)
دانت الدائرة اإلعالمية في المؤتمر الشعبي العام ،بشدة االعتداء الذي تعرضت
له صحيفتا "الشارع" و"االولى" ،،من قبل مسلحين قاموا بإحراق مخازنهما الواقعة
في الطابق األول من مقر الصحيفتين (شرق العاصمة صنعاء).
واعتبرت الدائرة اإلعالمية للمؤتمر ان مثل هذه األعمال اإلجرامية التي تلجأ اليها
بعض القوى في محاولة منها إلحراق المنابر وإس��كات األق�لام الحرة ،هي محاوالت
مفضوحة لمنعها من اداء دورها المهني في كشف قضايا الفساد والعبث بالمال العام
وإجالء الحقائق للرأي العام في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البالد.
مؤكدة تضامنها الكامل وكل العاملين في وسائل إعالم المؤتمر الشعبي العام ،مع
زمالئهم الصحفيين في يوميتي "الش��ارع" و"االولى" المستقلتين ،مطالبين نقابة

الصحفيي��ن واالتحادين العربي والدول��ي للصحفيين وكاف��ة المنظمات الحقوقية
والقانونية ومنظمات المجتمع المدني ،الوقوف بحزم امام هذه االعمال االجرامية
والقمعية التي تس��تهدف المناب��ر الحرة..وطالبت الدائ��رة اإلعالمية في المؤتمر
الش��عبي العام ،وزارة الداخلية واألجهزة األمنية ،بأداء دورها وسرعة القبض على
من قاموا باالعتداء على مقر الصحيفتين والجهات التي تقف وراءهم ،وكشف الحقائق
للرأي العام.
كما طالب��ت الجهات االمنية بتحمل مس��ئوليتها ف��ي حماية المناب��ر االعالمية
والصحفي��ة من ه��ذه االعت��داءات واألعمال االجرامي��ة التي تس��تهدف الصحافة
والصحفيين.

الجتماع اللجنة العام ��ة الوارد ضمن تقري ��ر األمين العام
المقدم الجتماع اللجنة الدائمة بش ��أن دور وسائل االعالم
في التهيئة واالعداد لهذا الحدث المهم.
م ��ن جهتهم تط ��رق ممثلو وس ��ائل االعالم إل ��ى تأثير
تصريحات القوى السياسية على مسار التسوية السياسية،
ومحاولة االض ��رار بالحوار في مراحل ��ه النهائية ،من خالل
افتعال الخالف ��ات واس ��تهداف المؤتمر الش ��عبي العام،

الذي أكدت قيادته السياس ��ية أهمية نجاح المؤتمر وفقًا
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس االمن.
وفي خت ��ام االجتم ��اع اك ��د ممثل ��و الوس ��ائل االعالمية
استعدادهم للقيام بواجباتهم الوطنية في نقل الحقيقة
لكل افراد المجتم ��ع ،كما تم االتفاق على تقديم التقارير
النهائية في االجتماع المقبل.

المؤتمر يدين استهداف شوقي وأســرته
دان المؤتمر الشعبي العام ما تعرض له األخ عبدالجبار هائل سعيد من تقطع في منطقة سمارة بمحافظة
إب ونهب محتويات سيارته ..كما دان اختطاف محمد منير احمد هائل في مدينة تعز.
وقال المؤتمر الش��عبي العام في بيان :إن ارتكاب هذين العملين المشينين يعبر عن نفسيات مريضة ال
تستطيع العيش إال في مستنقع الفوضى.
وأشار إلى أن الجريمتين وتزامنهما يأتيان في إطار استمرار االستهداف لمحافظ تعز األخ شوقي هائل وتشديد
الضغوط عليه بعد فش��ل الفوضويين في كس��ر التفاف أبناء تعز م��ع جهود المحافظ الرامية إلى اس��تعادة األمن
خصوصًا في عاصمة المحافظة.
وأعرب البيان عن تضامن المؤتمر الشعبي العام مع محافظ تعز ..داعيًا حكومة الوفاق وخصوصًا وزير الداخلية
إلى سرعة كشف الجناة وضبطهم تمهيدًا إلحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
وحذر البيان مما وصفها بالقوى الفوضوية ومن يقف وراءها من المساس بالشخصيات الوطنية التي لها إسهاماتها
المشهودة في خدمة الوطن والمواطنين.

ال��ى ذل��ك حم��ل المؤتم��ر وحلف��اؤه
بتعز -ف��ي بيان ص��ادر عنه��م -تلقته
«الميث��اق» -رئي��س حكوم��ة الوف��اق
الوطني محمد س��الم باس��ندوة ووزير
الداخلية عبدالقادر قحطان المسؤولية
الكامل��ة ع��ن هاتي��ن الجريمتي��ن وكل
جرائم القتل والتقطع والنهب والسلب
واالختطافات التي ترتكبها المليشيات
المس��لحة الخارجة عن النظام والقانون
في مدينة تعز والمحافظة بشكل عام،
وك��ذا مس��ؤولية اس��تمرار االختالالت
األمنية وتقويض جهود قيادة السلطة
المحلي��ة واللجن��ة األمني��ة ف��ي ضب��ط
الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيًا
وإنهاء المظاهر المس��لحة واس��تعادة
األمن واالس��تقرار والس��لم االجتماعي
لمدينة السالم وعاصمة الثقافة تعز.
وأش��ار البي��ان إلى أن توقي��ت جريمة
اختط��اف الش��اب محم��د مني��ر أحمد
هائ��ل وكذا التقط��ع والنهب والس��لب
التي تعرض لها الحاج عبدالجبار هائل،
هما بمثابة رس��التين واضحتي المعاني
واألهداف موجهتي��ن لألخ محافظ تعز
األس��تاذ ش��وقي أحمد هائل ،البتزازه
والضغط عليه لتنفيذ األجندة الخاصة
بالقوى النافذة الت��ي تدير وتحرك تلك
المليش��يات المس��لحة وأن يك��ون أداة
طيعة لتنفي��ذ كل ما تري��د أو إجباره
على االستقالة من منصبه.
وعل��ى ذات الصعيد أوض��ح البيان أن
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف
الوطن��ي الديمقراط��ي بمحافظة تعز،
ح��ذروا م��رارًا وتك��رارًا م��ن المخطط

التآمري الذي يستهدف تحويل مدينة
تعز إلى س��احة حرب مفتوحة لتصفية
الحسابات الحزبية والشخصية من قبل
القوى الت��ي لها مش��اريعها وأجندتها
الخاص��ة ..كم��ا ح��ذروا م��ن خط��ورة
المليش��يات المس��لحة الخارج��ة ع��ن
النظام والقانون على األمن واالستقرار
والسلم االجتماعي في محافظة تعز وأن
مدها بالمال والسالح سيكون له عواقب
وخيمة في الحاضر والمستقبل.
مضيفًا :أن تلك المليشيات المسلحة
الت��ي اس��تباحت مدينة تعز ف��ي العام
2011م تواص��ل للع��ام الثال��ث عل��ى
التوال��ي العب��ث باألم��ن واالس��تقرار
وارت��كاب جرائ��م القت��ل والتقط��ع
والنهب والس��لب واالختطافات بدعم
وتموي��ل م��ن قبل الق��وى الت��ي دفعت
بتلك المليش��يات المس��لحة الستباحة
تع��ز ومولته��ا بالم��ال ومختل��ف أنواع
األس��لحة المنهوب��ة من مخ��ازن ما كان
يعرف س��ابقًا ب��ـ الفرقة األول��ى مدرع
"المنحل��ة" ورغ��م ما حدث م��ن توافق
سياس��ي إلنه��اء األزم��ة السياس��ية
وتداعياتها المؤسفة إال أن تلك القوى
أبقت على تلك المليشيات تعبث باألمن
واالستقرار والسلم االجتماعي في تعز
وارتكاب جرائم القتل والتقطع والنهب
والسلب واالختطافات وبحماية رسمية
من قبل نافذي��ن في الدول��ة والحكومة
يستخدمونها كأوراق ضغط على قيادة
الس��لطة المحلية بالمحافظ��ة لتنفيذ
أجندتهم الخاصة.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب

التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة
تع��ز ،التأكي��د عل��ى دعم��ه ووقوف��ه
إلى جانب قي��ادة الس��لطة المحلية في
المحافظة ممثلة بالمحافظ شوقي أحمد
هائل ،موجه��ا دعوته لكاف��ة أبناء تعز
الشرفاء لدعم جهود المحافظ والوقوف
صفًا واحدًا إلفشال المخططات الرامية
لجع��ل مدينة تع��ز س��احة للصراعات
الحزبية وتصفية الحسابات الشخصية
المقيتة.
الى ذلك قال عل��ى محمد الزن��م -رئيس
الدائ��رة السياس��ية للمؤتم��ر بمحافظة
إب :إن هذه الجريمة مدانة من جميع أبناء
محافظة إب ،باعتبارها خارجة عن األعراف
والتقالي��د والقيم االجتماعي��ة ،وظاهرة
دخيلة على المجتمع.
وطالب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر
بإب ،األجهزة األمنية بالمحافظة بسرعة
ضبط الجناة واستعادة األمن في المحافظة
التي تمر بحالة انفالت أمني غير مس��بوق
نت��ج عنه��ا ارتف��اع نس��بة جرائ��م القتل
والتقطع واالختطاف.
وكان مؤتمر ذمار وحلفائه طالبوا طالب
المؤتمر وحلفاؤه بمحافظة ذمار حكومة
الوفاق الوطني بتحمل مس��ئولياتها بحزم
وس��رعة اطالق س��راح محمد منير انعم
دون قيد أو ش��رط ومعاقبة الجناة لينالوا
جزاءهم العادل.
وحذر البيان من أن االكتفاء بحل مثل هذه
القضايا بالطرق التقليدية سيشجع على
ارتكاب المزيد من الجرائم.
مشيرين الى ان هذه الجريمة تستهدف
االقتصاد الوطني في الصميم.

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة
القاضي العالمة أحمد محمد الحوثي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة باسمه شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،إلى العقيد
علي أحمد محمد الحوثي ..وإخوانه وكافة آل الحوثي في وفاة والده القاضي
العالمة أحمد محمد الحوثي عضو المحكمة العليا -سابقًا -الذي توفاه
وتفان
الله تعالى بعد حياة حافلة ِّبالعطاء خدم فيها الوطن بكل إخالص ٍ
القضاء.معبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في
ونزاهة في سلك
ً
هذا المصاب الجلل ،سائال المولى -عزوجل -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ومغفرته ..ويسكنه فسيح جنانه ..ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

 ..ويعزي بوفاة القاضي احمد الحجي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة في وفاة القاضي أحمد عبدالرحمن سعيد الحجي الذي انتقل إلى
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في سلك القضاء..
ّ
وعبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى محمد أحمد
عبدالرحمن الحجي ..وإخوانه وكافة آل الحجي وفي مقدمتهم القاضي
العالمة محمد بن إسماعيل الحجي عن صادق التعازي وعميق المواساة
وأنصار المؤتمر الشعبي
باسمه شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء ً
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،سائال المولى -عزوجل-
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ..ويسكنه فسيح جنانه ..ويلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

 ..ويعزي في وفاة الشيخ عبدالله الشرعبي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء

ومواساة ُفي وفاة الشيخ عبدالله حسين ناجي الشرعبي الذي انتقل إلى جوار
ّ
الوطن.وعبر الزعيم في برقية العزاء
ربه بعد عمر قضى معظمه في خدمة
والمواساة التي بعث بها إلى الدكتور طارق عبدالله الشرعبي وإخوانه وكافة
آل الشرعبي عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا ..وباسم
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار ًالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب
التحالف الوطني الديمقراطي ،سائال المولى -عزوجل -أن يتغمده بواسع
رحمته ومغفرته ..ويسكنه فسيح جنانه ..ويلهم كل أهله وذويه الصبر
والسلوان ..إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

 ..ويعزي في استشهاد العميد محمد الصباحي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية
عزاء ومواساة في استشهاد العميد محمد حمود الصباحي أرك��ان حرب
قوات األمن الخاصة بحضرموت الذي امتدت إليه يد الغدر واإلثم والعدوان
لتغتاله وهو يؤدي واجبه الوطني بكل الشجاعة واالستبسال ،ضاربًا أروع
األمثلة في اإلقدام والتضحية ،ولقى ربه في هذا الحادث اإلجرامي البشع
بعد ُعمر حافل بالعطاء والنضال في خدمة الوطن ،وانتصار إرادة الشعب
اليمني الحر في الثورة والجمهورية والوحدة ،مشددًا على ضرورة التصدي
الحازم لكل أعمال اإلرهاب وقيام األجهزة المختصة في مالحقة عناصر
اإلج��رام التي استمرأت ممارسة جرائمها دون أن تلقى أي رادع يحد من
أعمالها اإلرهابية..
ّ
وعبر في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى نجل الشهيد األخ وضاح
محمد حمود الصباحي وإخوانه وكافة آل الصباحي عن صادق التعازي وعميق
المواساة باسمه شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار ًالمؤتمر
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،سائال المولى
عزوجل -أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ..ويسكنه الجنة فيالدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا ..ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنه سميع مجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

 ..ويعزي في وفاة الشيخ أحمد الفراصي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ أحمد حسين الفراصي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد
حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع..
ّ
وعبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ علي أحمد
الفراصي ..وإخوانه وكافة آل الفراصي عن صادق التعازي وعميق المواساة
باسمه شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار ً المؤتمر الشعبي
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،سائال المولى -سبحانه
وتعالى -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ..ويسكنه فسيح جنانه..
ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

 ..ويعزي الشيخ أحمد الشاجري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة باسمه شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،إلى الشيخ أحمد
محمد الشاجري ..وإخوانه وكافة آل الشاجري -بمحافظة أبين -في وفاة نجله
جمال الذي توفاه الله تعالى وهو في ريعان شبابه..
ً
ِّ
معبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل ،سائال
المولى -عزوجل -أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ..ويسكنه فسيح
جنانه ..ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

 ..ويعزي الشيخ فضل الجبري

كما بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد فضل علي الجبري الذي انتقل إلى جوار
ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

ّ
وعبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي
بعث بها إلى الشيخ فضل علي الجبري وكافة آل الجبري -رداع -باسمه
وأنصار المؤتمر الشعبي العام
شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء ً
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،سائال المولى -سبحانه وتعالى-
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ..ويسكنه فسيح جنانه ..ويلهم
كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
.إنا لله وإنا إليه راجعون.

 ..ويعزي في وفاة عثمان العمودي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ عثمان محمد أبوبكر العمودي
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها
في خدمة الوطن.
ّ
وعبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى المنصب
محمد أبوبكر العمودي عضو مجلس الشورى ..وإخوانه وكافة آل
العمودي -حضرموت -عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه
شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر ً الشعبي
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،سائال المولى
سبحانه وتعالى -أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ..ويسكنهفسيح جنانه ..ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنه سميع
ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوكم /علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

