طه عيضه مديرًا لمكتب األمين العام المساعد

تنظيمية

اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم ونصة المادة الثانية من قرار رئيس المؤتمر
علي عبدالله صالح ،قرارًا بتعيين طه هادي الشعبي العام رقم ( )10لسنة 2014م
صدوره وعلى الجهات
عيضه مديرًا لمكتب األمين العام المساعد العمل به من تاريخ ً
ذات العالقة تنفيذه كال فيما يخصه.
لقطاع التعليم والشباب والطالب.

العدد)1721( :
االثنين
2014 /8 /4م
 / 8شوال 1435 /هـ
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المؤتمر وأحزاب التحالف يدينون العدوان اإلسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين

نستغرب الصمت الدولي إزاء العدوان على
الشعب الفلسطيني االعزل
دان المؤتمر الشعبي ال�ع��ام وأح��زاب
التحالف الوطني الديمقراطي االعتداء
اإلسرائيلي الوحشي والجبان على الشعب
الفلسطيني ال�م�ك��اف��ح ف��ي ق�ط��اع غ��زة
واستنكروا بشدة استهداف المدنيين
وب �ص��ورة وح�ش�ي��ة وت��رك�ي��ز العمليات
العسكرية ن�ح��و البنية التحتية التي
تحافظ على الحد األدنى من الحياة العامة
للمواطنيين األب��ري��اء الذين باتوا هدفًا
مباشرا للعمليات العسكرية العدوانية
والوحشية.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب
التحالف عن استنكارهم واستغرابهم
م��ن ال�م��وق��ف ال��دول��ي ال ��ذي ي��راق��ب هذا

االعتداء الوحشي دون أن يحرك ساكنًا..
مطالبًا المجتمع الدولي التحرك العاجل
إليقاف ه��ذا ال�ع��دوان الغاشم والبربري
وت �ق��دي��م س �ب��ل ال �ع��ون وال �م �س��اع��دات
العاجلة للتخفيف من أثار العدوان على
األوضاع اإلنسانية التي خلفتها العمليات
العسكرية على المواطنين العزل وكما
يطالب بإرسال قوات دوليه من اجل حماية
الفلسطينيين ..مؤكدًا أن سياسة اليمين
المتطرف يعيد المنطقة إ ل��ى المربع
األول ويهدد الجهود السياسية والجهود
المبذولة من اجل تأسيس مناخ لعملية
سلمية قابلة للصمود معزز للثقة كون هذا
االعتداء ال يمثل انتهاكا للقانون الدولي

فحسب بل يهدد األم��ن والسلم الدولي
ويضع المنطقة على فوهة بركان.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب
التحالف عن وقوفهما وتضامنهما مع
الشعب الفلسطيني من اجل أن يستعيد
الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة
كما طالب ال���دول العربية والمنظمات
الدولية إلى بذل الجهود وتقديم العون
والمساعدة العاجلة ك��ون األوض��اع التي
خلفها العدوان باتت غير محتملة وال يجب
تجاهل االحتياجات اإلنسانية اليومية التي
تفرض على المواطن الفلسطيني معاناة
ال ت�ق��ل ق�س��وة ووح�ش�ي��ة ع��ن ال �ع��دوان
اإلسرائيلي العسكري الجبان.

مصدر بالمؤتمر يدعو القيادة الفلسطينية
إلى األخذ بالمبادرة المصرية

في ظل استمرار الحرب العدوانية البربرية
التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب
الفلسطيني الشقيق والتي تعد من ابشع الجرائم
بحق الشعب الفلسطيني األع��زل ،وتستخدم
اسرائيل أحدث اسلحة القتل والدمار ،وأمام
الصمت ال��دول��ي المخجل وال�م��وق��ف العربي
واإلسالمي المخزي ،وفي اطار محاوالت وقف
المذابح الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني
بقطاغ غزة طالب مصدر في مكتب رئيس
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله
ص��ال��ح ،ف��ي ت�ص��ري��ح ل��ه ال �ث�لاث��اء ،ال�ق�ي��ادات
الفلسطينية في قطاع غزة باألخذ بمبادرة
جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،لصيانة دم الشعب الفلسطيني
وأبنائنا وإخواننا في غزة .مذكرًا بانعدام التكافؤ

دان أحداث العنف التي شهدتها محافظة تعز

رحبت بدعوة الرئيس لالصطفاف

أحزاب التحالف الوطني تدعو إلى مشروع وطني شامل
على الحكومة االضطالع بمسئوليتها تجاه معيشة المواطن

عقد المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
اجتماعا له برئاسة الدكتور قاسم سالم رئيس المجلس األعلى
ألح��زاب التحالف ،األسبوع الماضي ،وقف خالله أم��ام جملة
من القضايا على الساحة الوطنية والقومية وخاصة األوضاع
المتعلقة بالقضايا المعيشية واألمنية والسياسية التي تمر
بها البالد .
وأكدت أحزاب التحالف على أهمية االلتزام بتنفيذ مخرجات
الحوار الوطني الشامل والذي يعتبر المخرج الوحيد للبالد من
أزماته المتالحقة والتي اجتمعت عليه كافة القوى السياسية
والمجتمعية المشاركة في الحوار بما من شأنه استعادة هيبة
الدولة وفض الصراعات واالقتتال وبناء جسور الثقة والتوجه
نحو شراكة حقيقية بين أبناء الوطن الواحد وقواه السياسية
داعية الحكومة إلى االضطالع بمسئولياتها تجاه معيشة
المواطن وتوفير الخدمات األساسية كالسلع التموينية
والمشتقات النفطية وإيقاف التدهور األمني وتأمين الطرقات

العسكري واالقتصادي والسياسي.
وأشار المصدر إلى أن الشعب اليمني يتابع
باهتمام وقلق بالغين وعلى وجه الخصوص
ق �ي��ادات ال�م��ؤت�م��ر الشعبي ال �ع��ام وأح ��زاب
التحالف الوطني الديمقراطي و ك��ل القوى
السياسية الفاعلة في المجتمع اليمني ،الجرائم
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة المستمرة وال�م�ت��واص�ل��ة بحق
الشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة،
والتي تحصد أرواح وحياة ً المئات من االبرياء
من السكان المدنيين اطفاال ونساء وشيوخًا في
محرقة اسرائلية متواصلة تستخدم فيها كل
انواع االسلحة الحديثة والمدمره والتي كانت
مخصصة ومعدة لمواجهة كافة الدول العربية،
وها هي تصب كل هذه الحمم على قطاع غزة
في ظل صمت من قبل المجتمع الدولي الذي

قعد عن القيام بواجباته األخالقية واإلنسانية
وال يريد ان يتحمل مسؤلياته.
ودعا المصدر األخوة في غزة عدم الركون أو
المراهنة على المجتمع الدولي وبيانات الشجب
واإلدانة التي تمتهن حالة بائسة عبر صب دموع
التماسيح والتباكي اإلعالمي ليس إال.
وناشد المصدر باسم أبناء وأطياف الشعب
اليمني القيادات في غزة إلى القبول بالمبادرة
المصرية ،وقال المصدر :إن نصحنا وتضامننا
واهتمامنا هذا نابع من القلب الى القلب.
وطالب الدول العربية واإلسالمية وفي اطار
عالقتها الدولية بذل جهودها ومساعيها وأن
تتعاون في سبيل ايقاف العدوان الصهيوني
وان تحشد ج�ه��ودًا وموقفًا ورع��اي��ة دولية
إليقاف هذا العدوان الوحشي والبربري.

اصطفاف وطني للنهوض بالبلد وإنهاء الخالفات والصراعات
الجانبية وترك المشاريع الصغيرة التي انعكست سلبًا على
امن واستقرار الوطن وأضرت باالقتصاد الوطني والتوجه إلى
مشروع وطني شامل يعنى بقضايا ومصالح الوطن العليا بدال
من المصالح الشخصية أو المناطقية أو الحزبية الضيقة ،مؤكدة
على ضرورة المصالحة الوطنية بين كافة القوى السياسية
دون استثناء أو إقصاء أو تهميش وفي مقدمة تلك القوى
التي شاركت على التوقيع بالمبادرة الخليجية والمشاركة في
مؤتمر الحوار الوطني رافضًا أي تحالفات أو تصالحات بين قوى
بعينها بهدف استقواء أطراف على أطراف أخرى كي ال يظل
الوطن رهينة لهذا الطرف أو ذاك التحالف لتنفيذ مشاريع
لقوى خارجية على حساب المصلحة الوطنية والسواد األعظم
من الشعب اليمني .
إن الخروج من الوضع القائم ال يكون خارج إطار مؤتمر الحوار
أو بعيدًا عن مصالحة وطنية حقيقية تشمل كافة القوى
السياسية دون استثناء ولن يتأتى ذلك ما لم يكن هناك نوايا
حسنة وصادقة ال تضمر الشر أو اإلقصاء أو التهميش لآلخر..
داعين كل القوى السياسية على الساحة الوطنية إلى تحمل
مسئولياتها التاريخية تجاه الوطن وااللتفاف حول قيادته
السياسية فيما دعت إليه من اصطفاف وطني شامل بكل ما
تعنيه الكلمة من معنى .
ختامًا فإن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تزف أسمى
آيات التهاني والتبريكات للشعب اليمني وقيادته السياسية
وكل قواه السياسية وأبناء قواتنا المسلحة واألمن والى أبناء
األمة العربية واإلسالمية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
سائلين المولى عز وجل أن يعيده على شعبنا وعلى امتنا
وحماية المنشآت وضبط ومالحقة العابثين بأمن البلد وموارده العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات .
االقتصادية وكذا تأمين أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وتقديم صادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،،،
الجناة إلى العدالة.
صنعاء 2014/7/26م
كما رجت أح��زاب التحالف بدعوة رئيس الجمهورية إلى  29رمضان 1435هـ

نرفض أي تحالفات تهدف
الستقواء طرف على آخر
نؤكد على أهمية االلتزام
بتنفيذ مخرجات الحوار

المؤتمر :نقل الصراع من محافظة إلى أخرى
محاولة إلفشال دعوة الرئيس لالصطفاف

دان المؤتمر الشعبي ال�ع��ام ب�ش��دة أح��داث
العنف والتخريب التي شهدتها محافظة تعز
األسبوع الماضي ،من قبل القوى التي تسعى لنقل
صراعاتها المسلحة إلى المحافظة.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام أن سعي تلك
القوى إلى نقل الصراع المسلح من محافظة عمران
والجوف إلى تعز يعد مؤشرًا خطيرًا يستهدف
السلم االجتماعي وأمن واستقرار اليمن برمته
ومحافظة تعز على وجه الخصوص.
وأك��د المؤتمر الشعبي العام رفضه المطلق
ألي محاوالت من شأنها جر أبناء ِّمحافظة تعز
طرف
إلى العنف والصراع المسلح من قبل أي ٍ
كان ،مشددًا على أن تعز كانت وال تزال وستظل
هي حاضرة اليمن ،وعاصمته الثقافية وهي
المحافظة السبتمبرية األكتوبرية التي احتضنت
ث��وار سبتمبر وأكتوبر ،وكانت نقطة انطالق
للمناضلين والسياسيين والمثقفين ور ج��ال
االقتصاد وأسهمت في ترسيخ مبادئ التسامح
والقبول باآلخر في مختلف مراحل النضال الوطني.
وشدد المؤتمر الشعبي العام على أن محاوالت

بعض القوى تصعيد وتيرة العنف وتوسيع
رقعته إلى محافظات أخرى كتعز يمثل تحديًا
وخرقًا فاضحًا لمخرجات مؤتمر الحوار ومسار
التسوية السياسية متمثلة في المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية المزمنة ،ومحاولة مكشوفة
إلفشال توجهات القيادة السياسية التي دعت
إلى اصطفاف وطني واسع وشامل على قاعدة
ا ل�ث��وا ب��ت الوطنية المتمثلة ف��ي الجمهورية
والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار
الوطني ،ومحاولة لؤاد هذه التوجهات في مهدها.
وأكد المؤتمر الشعبي العام مساندته لإلجراءات
التي ستتخذها قيادة السلطة المحلية بمحافظة
تعز لتحقيق األمن واالستقرار والسكينة ،مطالبًا
إياها الضرب بيد من حديد على كل من تسول له
نفسه المساس بأمن أبناء تعز.
وجدد المؤتمر الشعبي العام دعوته المليشيات
المسلحة إلى تحكيم العقل والعودة إلى جادة
الصواب والتجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية
الى االصطفاف الوطني والمصالحة القائمة على
الثوابت الوطنية.

رئيس المؤتمر يعزي باستشهاد العميد القشيبي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة في استشهاد العميد الركن حميد القشيبي واصفًا إياه بأحد أبطال القوات
ّ
المسلحة الذي أبلى بالءًا حسنًا من أجل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.
العميد علي القشيبي
وقال رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى ّ
وكافة آل القشيبي إن رحيله مثل خسارة كبيرة
وأوالد الشهيد حميد القشيبي ّ
على الوطن والشعب والقوات المسلحة واألمن ،وبالرغم من موقفه في أحداث
2011م ،إلاّ أن ذلك لم يقلل من احترامنا وتقديرنا له وألدواره ،فقد
عام ً
عاش بطال ومات شهيدًا ،بغض النظر عن مواقفه السياسية.

نص برقية العزاء
األخ العميـــد /علــــي القشيبـــي المحترم
اإلخوة /أوالد الشهيد حميد القشيبي
وكافة آل القشيبي وأبناء بني صريم ..وكافة أبناء حاشد كاملة المحترمون
نتقدم إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة باسمي شخصيًا ونيابة عن
وهيئاته وأعضائه باستشهاد العميد
زمالئي في قيادة المؤتمر الشعبي العام
ّ
الركن حميد القشيبي أحد أبطال القوات المسلحة الذي أبلى بالءًا حسنًا من
أجل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة ،وك��ان له أدوار ب��ارزة في كل

األحداث التي ّمر بها الوطن ،وكان استشهاده نتيجة مؤامرة دنيئة من ِقبل
عناصر ُّ
التطرف وأصحاب النفوس المسكونة بالحقد واالنتقام وأصحاب
المتعددة.
الشرائح ّ
ّ
إن رحيله مثل خسارة كبيرة على الوطن والشعب والقوات المسلحة واألمن،
2011م ،إلاّ أن ذلك لم يقلل من احترامنا
وبالرغم من موقفه في أحداث عام ً
وتقديرنا له وألدواره ،فقد عاش بطال وم��ات شهيدًا ،بغض النظر عن
مواقفه السياسية.
إننا إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل والمفجع ،لنسأل

الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ..وأن يسكنه الدرجات
العلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا ..وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان ..إنه سميع مجيب..
تقبلوا خالص التحية إخوان وأبناء القشيبي وأبناء بني صريم وحاشد كافة.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

علـي عبـــدالله صـالــح
رئيـــس الجمهوريـــــة السابــق
رئيـــس المؤتمــر الشعبــي العـام

