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المؤتمر وحلفاؤه يبحثون تطوير تجربة الشراكة بينهما خالل المرحلة المقبلة
في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر

ت��رأس الزعيم علي عبدالله صالح اجتماعًا  
موسعًا لألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وقادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وذلك بهدف 
تطوير تجربة التحالف بين المؤتمر الشعبي العام 

وأحزاب التحالف في المرحلة القادمة.
واستمع الزعيم إلى حديث موسع من قادة أحزاب 
التحالف حول العالقة مع المؤتمر في ضوء نتائج مؤتمر 
الحوار الوطني وكيفية تعزيزها وتطويرها بما يحقق 
األهداف الوطنية المرجوة من الحوار الوطني والشراكة 

القادمة بين المؤتمر والتحالف.
وفي اللقاء أكد االجتماع على دعم المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف لمخرجات الحوار الوطني التي 
تعبر عن وف��اق وطني واس��ع حول قضايا المستقبل 

وكيفية مواجهة التحديات الوطنية الراهنة.
كما تحدث في االجتماع عدد من األخوة الحاضرين في 
االجتماع بهدف تطوير تجربة التحالف بين المؤتمر 

الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.

وك��ان ق��ادة المؤتمر والتحالف ق��د ن���ددوا بتقرير 
جمال بنُعمر الُمقدم إلى مجلس األمن والذي تضمن 
معلومات مغلوطة حول االوضاع في اليمن وكان بعيدًا 
فترض في مندوب 

ُ
عن الموضوعية والحيادية التي ت

األمين العام .
واع��ت��ب��روا تلك المغالطات رغبة مسبقة لعرقلة 
التسوية وخلط األوراق لصالح طرف معين وال تعكس 
روح الوفاق الذي تضمنته الوثيقة الوطنية الُمجمع 

عليها.

مغالطات بنعمر رغبة مسبقة لعرقلة التسوية وخلط األوراق لصالح طرف معين
المؤتمر وحلفاؤه يجددون دعمهم لمخرجات الحوار الوطني

قام الزعيم علي عبدالله  
ص��ال��ح رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام ومعه الشيخ يحيى 
الراعي رئيس مجلس النواب االمين 
ال��ع��ام ال��م��س��اع��د للمؤتمر واالخ 
عارف الزوكا االمين العام المساعد 
للمؤتمر واالخ ياسر العواضي واالخ 
يحيى دويد واالخ كهالن مجاهد ابو 
شوارب اعضاء اللجنة العامة بزيارة 
االخ ص��ادق امين اب��و راس االمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام لالطمئنان على صحته بعد 
عودته الى ارض الوطن من رحلة 
عالجية جراء اصابته في االعتداء 
االره���اب���ي ال����ذي اس��ت��ه��دف كبار 

قيادات الدولة حينما كانوا يؤدون 
صالة جمعة أول رجب في ال�3 من 

يونيو عام 2011م.
وتمنت قيادات المؤتمر لالمين 
العام المساعد أبو راس دوام الصحه 

والعافية والشفاء العاجل .
م��ن ج��ان��ب��ه ع��ب��ر ال��ش��ي��خ ص��ادق 
امين ابو راس عن شكره للزعيم 
علي عبدالله صالح ومرافقيه على 
زي��ارت��ه��م ال��ك��ري��م��ة وال��ت��ي تأتي 
ف��ي اط��ار ح��رص ومتابعة رئيس 
المؤتمر الشعبي العام للقيادات 
المصابة في االعتداء االرهابي الجبان 
ف��ي ج��ام��ع دار ال��رئ��اس��ة.. متمنيًا 

للزعيم دوام الصحة والعافية .

التنديد بعدم حيادية بنعمر 
في تقريره األخير لمجلس األمن

التقرير تضمن معلومات مغلوطة 
حول األوضاع في اليمن

الشيخ نعمان دويد يتوجه الى 
ألمانيا الستكمال العالج

توجه القيادي المؤتمري   
الشيخ نعمان دويد، السبت 
إلى ألمانيا الستكمال العالج جراء 
إص��اب��ت��ه ف��ي جريمة االس��ت��ه��داف 

االرهابي لمسجد دار الرئاسة.
وك���ان الشيخ دوي���د ق��د ع��اد إلى 
أرض ال��وط��ن ف��ي اغ��س��ط��س من 
العام الماضي، بعد رحلة عالجية 
استمرت نحو 790 ي��وم��ًا خضع 
خ��الل��ه��ا ل��ل��ع��الج اث���ر إص��اب��ت��ه في 
االعتداء اإلرهابي ال��ذي استهدف 
رئيس الجمهورية السابق الزعيم 
علي عبدالله صالح وكبار قيادات 

الدولة أثناء أدائهم صالة الجمعة األولى لشهر رجب الحرام بمسجد 
)3( من يونيو عام 2011م. دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في ال�

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة حسين الكبسي

... و يعزي بوفاة العميد محمد احمد جحالن

بعث الزعيم علي عبدالله صالح  
رئ��ي��س المؤتمر الشعبي العام 
برقية ع���زاء وم��واس��اة ف��ي وف���اة حسين 
أحمد الكبسي أحد الشخصيات االجتماعية 
المرموقة الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة 
بالعطاء والعمل الوطني المخلص في خدمة 

الوطن وتقدمه وازدهاره..
وأشاد الزعيم بمناقب الفقيد الذي عرفه 
منذ ع��ام 1961 كشخصية إجتماعية 
ف��اع��ل��ة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع، س��اه��م بجهده 
وبإمكانياته في تطوير المجتمع وتقدمه 
وازده�����اره، كما ك��ان شخصية مرموقة 

ُعرف بالوفاء واألخالق والتفاني في خدمة 
اآلخرين.

وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق 
المواساة لكافة أسرة الفقيد وكل أصدقائه 
في هذا المصاب الجلل باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أح��زاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
-ع��زوج��ل- أن يتغمده ب��واس��ع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 
يلهم أهله وذوي��ه الصبر والسلوان.. إنه 

سميع ُمجيب..

ب��ع��ث ال��زع��ي��م علي  
ع���ب���دال���ل���ه ص���ال���ح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة 
العميد محمد أحمد جحالن 
الذي انتقل إلى رحمة الله إثر 
ح���ادث م����روري م��ؤس��ف بعد 
حياة حافلة بالعطاء والنضال 
ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن وال��ث��ورة 
والجمهورية والوحدة في سلك 
ال��ق��وات المسلحة، حيث كان 
مثااًل للضابط الكفء والمتفاني 

والمخلص في أداء الواجب.
م��ش��ي��دًا ب�����أدواره الوطنية 
ومواقفه النبيلة التي تحلى بها 
طيلة حياته النضالية المليئة 

بالمآثر والبطوالت..
وع��ّب��ر الزعيم ف��ي البرقية 
ال���ت���ي ب��ع��ث ب��ه��ا إل����ى ال��ش��ي��خ 
محمد عبدربه جحالن.. وإلى 
أب���ن���اء ال��ف��ق��ي��د م��اج��د وأح��م��د 
وإخوانهما وك��اف��ة آل جحالن 
ع��ن ص��ادق ال��ت��ع��ازي وعميق 
ال��م��واس��اة ف��ي ه���ذا المصاب 

الجلل وذلك باسمه شخصيًا.. 
وب���اس���م ق����ي����ادات وه��ي��ئ��ات 
وأع���ض���اء وأن���ص���ار ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، 
س��ائ��اًل المولى -ع��ز وج��ل- أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح 
ج��ن��ان��ه.. ويلهم أهله وذوي��ه 
الصبر وال��س��ل��وان.. إن��ه سميع 

ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

أبوراس: أشكر الزعيم وقيادات 
المؤتمر على هذه اللفتة

الزعيم وقيادات مؤتمرية يطمئنون على صحة أبوراس


