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استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام واألمناء المساعدون للمؤتمر الشعبي 
العام وعدد من أعضاء اللجنة العامة وقيادات أحزاب 
التحالف الوطني -السبت- بمقر اللجنة الدائمة الفريق 
الفني المشكل بموجب ق��رار مجلس األم��ن 2140 
حيث تم في هذا اللقاء توضيح األحداث التي مرت في 
اليمن منذ بداية األزمة السياسية والدور الذي قام به 
المؤتمر الشعبي العام في تقديم الرؤى واقتراح الحلول 
والمبادرات الهادفة إلى إنهائها والحرص على عدم إراقة 

الدم اليمني.
كما بين في االجتماع دور قيادات المؤتمر الشعبي 
العام في احتواء أحداث 2011م بعد أن عملت بعض 
األط���راف على ال��دف��ع ب��األم��ور نحو العنف وعسكرة 
ال��م��ظ��اه��رات السلمية وارت��ك��اب ع��دد م��ن الجرائم 
اإلرهابية مما أدى إلى إزهاق األرواح وإراقة الدماء من 
أبناء القوات المسلحة واألمن والمواطنين األبرياء والتي 
توجت بارتكاب جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في 
أول جمعة من رجب الحرام وهي الجريمة اإلرهابية 
التي دانها الجميع وفي مقدمتهم مجلس األمن الدولي.

مؤكدين حرص المؤتمر الشعبي العام- الذي كان قادرًا 
على مواجهتها - على التمسك بالحل السلمي، وقدم 
العديد من المبادرات انتهاًء بالمبادرة الخليجية وقام 
بالتوقيع عليها مقدمًا التنازل تلو اآلخر حفاظًا على 
األمن والسلم االجتماعي لليمنيين، كما استمر المؤتمر 
بموقفه االيجابي والبناء في مؤتمر الحوار الوطني وكان 
عنصرًا رئيسيًا في نجاحه رغم اإلجحاف الذي لحق به.. 
كل ذلك انطالقًا من حرص المؤتمر على تنفيذ المبادرة 
الخليجية وإنهاء المرحلة االنتقالية في موعدها، ولكن 
وبالرغم من كل ذلك حاولت األط��راف األخ��رى إقصاء 
المؤتمر وأعضائه في عملية متعمدة وممنهجة إلثارة 
ردود األفعال، وأخيرًا ب��دأت تلك األط��راف في نهب 
المعسكرات وكذا نهب وتخريب المنشآت الحكومية 
والخاصة والقيام بمواجهات مسلحة ضد بعضها البعض 
إلثارة الفتن والدفع بالوطن نحو حرٍب أهلية لعرقلة 
وإعاقة الحل السلمي الذي قدمه اليمن نموذجًا لدول 

المنطقة.. وأك��د المؤتمر الشعبي العام حرصه على 
إنجاح جهود التسوية السياسية التي كان أول المبادرين 
إلقرارها والعمل كتنظيم سياسي يؤمن بالعمل السلمي 
وال يمتلك جناحًا عسكريًا أو مليشيات وأنه متمسك 
بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار 
الوطني وق����رارات مجلس األم���ن ال��دول��ي وص���واًل إلى 

االنتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقد تم التأكيد خالل اللقاء مجددًا على أهمية إنجاح 
جهود التسوية السياسية السلمية وأن رئيس المؤتمر 
الشعبي العام قد سلم السلطة.. سلميًا حرصًا على سالمة 
الوطن والمواطنين وعدم إراقة الدم اليمني وليس لديه 
أي رغبة في العودة للسلطة معربًا عن الثقة في نزاهة 
عمل فريق خبراء األمم المتحدة وحياديته واالعتماد 

على األفعال ال األقوال..وقد تحدث فريق الخبراء الفنيين 
لألمم المتحدة حول المبادئ التوجيهية لعمل الفريق 
والتي تنطلق من ال��ت��زام الفريق بمبادئ الشفافية 
وعدم التحيز واالستقاللية وأنه يتخذ قراراته بتوافق 

اآلراء بما في ذلك القرارات المتعلقة بمحتوى التقارير 
ات، وأن فريق  والتوصيات التي يقدمها إلى لجنة الجزاء
الخبراء سوف يكفل خضوع جميع المراجعات والوقائع 
الواردة في تقاريره لتعدد اإلثباتات وأن تكون مصادر 

المعلومات جديرة بالثقة. وعبر فريق الخبراء عن شكره 
للشرح التوضيحي الذي قدمه المؤتمر الشعبي العام 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني حول مجمل القضايا 
والموضوعات المتعلقة بالتسوية السياسية في اليمن.

اللقاء يوضح دور المؤتمر في اقتراح الحلول وتقديم المبادرات والتنازالت حرصًا على عدم إراقة الدم اليمني
أطراف سياسية دفعت باألوضاع نحو العنف وعسكرة المظاهرات السلمية

فريق الخبراء يعبر عن شكره للمؤتمر وأحزاب التحالف لتوضيحهم مجمل القضايا المتعلقة بالتسوية

  ارتكبت بعض األطراف جرائم إرهابية وأزهقت أرواح منتسبي الجيش واألمن ومواطنين أبرياء
  الجريمة اإلرهابية التي استهدفت قيادة المؤتمر في مسجد الرئاسة دانها العالم وحرص المؤتمر على عدم االنجرار للعنف
  تمسك المؤتمر بالحل السلمي لألزمة وقدم العديد من التنازالت حفاظًا على السلم االجتماعي لليمن
  قامت بعض األطراف بمواجهات مسلحة ضد بعضها لعرقلة وإعاقة التسوية وجر اليمن إلى حرب أهلية

الزعيم وقيادات المؤتمر والتحالف يستقبلون الفريق األممي لتقصي الحقائق

دعوة الزعيم الصالح لحضور فعاليات 
المؤتمر العام للمؤتمر الوطني السوداني

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الثالثاء السفير السوداني بالعاصمة صنعاء 
ع��وض حسين احمد رزق في لقاء ج��رى خالله بحث 
تعزيز مجاالت التعاون بين حزب المؤتمر الشعبي 
العام وحزب المؤتمر الوطني في جمهورية السودان .

واك��د السفير السوادني على دع��م ب��الده للتسوية 
السياسية وجهود القيادة السياسية في اليمن الخراج 
اليمن من متاهات االزم��ة السياسية واالقتصادية ، 
مشيرًا الى دور حزب المؤتمر الشعبي العام واسهاماته 

في تحقيق التسوية السياسية .
وفي اللقاء قدم سعادة سفير جمهورية السودان 

دعوة رسمية لرئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح لحضور فعاليات المؤتمر العام لحزب 
المؤتمر الوطني والمقر انعقاده في العاصمة السودانية 

الخرطوم اواخر اكتوبر القادم.
حضر اللقاء االمين العام المساعد للمؤتمر للشئون 
السياسية الشيخ سلطان البركاني ، واالمين العام 
المساعد لقطاع الشباب وال��ط��الب االس��ت��اذ عارف 
الزوكا، وعضو اللجنة العامة رئيس دائرة العالقات 
الخارجية باالمانة العامة الدكتور ابو بكر القربي ، 
وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 

عبده بورجي..

رئيس المؤتمر  يتصل
بأسرة الفنان كرامة مرسال

اجرى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام اتصااًل هاتفيًا باالخ صبري كرامة مرسال نجل الفنان 
الكبير كرامة مرسال الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة 

بالعطاء واإلبداع في خدمة األغنية اليمنية. 
وفي االتصال الهاتفي قدم الزعيم علي عبدالله صالح 
خالص تعازيه الحارة بوفاة الفنان الكبير كرامة مرسال.

واش��اد رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناقب الفقيد 
ودوره المتميز في اث��راء االغنية الوطنية واسهاماته 
ال��رائ��دة في مجال االغنية الثورية والوحدوية واحياء 

وحفظ التراث الحضرمي واليمني بشكل عام .
واعتبر رئيس الجمهورية السابق رحيل الفنان كرامة 
مرسال خسارة وطنية فقد اليمن برحيلها واح��دًا من 
اهم رموز االغنية والطرب االصيل الذي جسدت اعماله 
الخالده قيم ومعاني الوطنية والتالحم الوطني والوحدة 

المباركة ..
سائاًل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ه  ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذوي��ه وأصدقاء
ومحبيه الصبر والسلوان.. "إن��ا لله وإن��ا إليه راجعون".

وكانت مدينة المكال بمحافظة حضرموت شيعت األسبوع 
الماضي في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن 
والحركة الفنية والغنائية الفنان الكبير كرامة مرسال الذي 

وافاه األجل عن عمر ناهز ال�68 عامًا..

هنأت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى 
علي الراعي- األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
رئيس مجلس ال��ن��واب بمناسبة تكريمه ومنحه درج��ة 
الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من جامعة اآلداب 

والعلوم والتكنولوجيا »AUL « اللبنانية.
واعتبرت األمانة العامة أن تكريم الشيخ يحيى علي الراعي 
ومنحه درجة الدكتوراه، يعكس تقديرًا لجهوده وأدائه في 
رئاسة البرلمان وإسهاماته على المستوى السياسي والحزبي 

أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي العام.
وقالت األمانة العامة: إن تكريم الراعي هو تكريم لكل 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام ونجاح يضاف إلى 
رصيد النجاحات التي حققتها قيادات المؤتمر الشعبي العام 
على الصعيدين الوطني والتنظيمي، وللدور الذي قامت به 
قيادات المؤتمر الشعبي العام منذ اندالع األزمة السياسية 

في اليمن مطلع العام 2011م، وجنوحها نحو تغليب 
مصلحة اليمن وتقديم المبادرات والرؤى التي أفضت إلى 
عملية التسوية السياسية السلمية عبر المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة والتي جنبت اليمن ويالت االنزالق 
إلى العنف والحرب األهلية وقدمت أنموذجًا في االنتقال 

السلمي الديمقراطي للسلطة أشاد به العالم اجمع .
 »AUL« وكانت جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا
اللبنانية كرمت الشيخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس 
النواب االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ومنحته 
شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية خالل حفل 
التخّرج السنوي لخّريجي العام 2013-2014م، وذلك 
في قصر االونيسكو في العاصمة اللبنانية بيروت الخميس 
الماضي بحضور حشد سياسي واجتماعي وإعالمي وأهالي 

الطالب.

األمانة العامة للمؤتمر تهنئ الراعي بمنحه الدكتوراه الفخرية

دان المؤتمر الشعبي العام بشدة 
م��ح��اول��ة االس��ت��ه��داف ل��م��ن��زل وزي��ر 
الخدمة المدنية عضو اللجنة الدائمة 
الرئيسية للمؤتمر -االس��ت��اذ نبيل 
شمسان ف��ي ح��ي مذبح شمال كلية 

الطب جامعة صنعاء.
واع��ت��ب��ر ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام 
أن اس��ت��ه��داف م��ن��زل وزي���ر الخدمة 
ال��م��دن��ي��ة ي��أت��ي ف���ي إط����ار مخطط 
االس��ت��ه��داف الممنهج ال���ذي ط��ال 
ويطال القيادات والكوادر المؤتمرية 

في مختلف المحافظات منذ ان��دالع 
األزمة السياسية في اليمن مطلع العام 
2011م وال��ذي أدى إل��ى استشهاد 
وإصابة المئات من قيادات وك��وادر 

وأعضاء المؤتمر الشعبي العام .
وح��م��ل المصدر ال��ق��وى اإلرهابية 
والظالمية المسؤولية الكاملة عن 
استمرار استهداف قيادات المؤتمر 
الشعبي العام ،مؤكدًا أن المؤتمر كان 
وسيظل ي��رف��ض العنف واإلره���اب 
بكافة أشكاله خصوصًا العنف الذي 

يستخدم لتحقيق أه��داف سياسية 
من قبل القوى التي تمارسه .

وشدد المصدر على ضرورة تحمل 
حكومة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي واألج��ه��زة 
األم��ن��ي��ة م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ف���ي الكشف 
عن القوى التي تمارس ه��ذا العنف 
واإلرهاب،وسرعة إج��راء تحقيق في 
حادثة استهداف منزل وزير الخدمة 
المدنية نبيل شمسان وك��ش��ف من 
يقف خلفها وضبط الجناة وتقديمهم 

للعدالة .

المؤتمر يدين استهداف منزل وزير الخدمة
 المدنية ويطالب بضبط الجناة


