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مصدر بالمؤتمر الشعبي يدين االعتداء على نجل الديلمي ويطالب األمن بكشف المتورطين
عبر مصدر في المؤتمر الشعبي العام 
عن إدانته الشديدة لالعتداء الذي طال 
نجل األديب والشاعر الكبير األستاذ عباس 
الديلمي واب��ن أخيه من قبل مجموعة 
مسلحة في منطقة العشاش _حدة )جنوب 
العاصمة صنعاء( يوم الخميس .وقال 

المصدر: إن االع��ت��داء يكشف مستوى 
االنفالت األمني الذي تعيشه العاصمة 
صنعاء في ظل انتشار مجاميع مسلحة 
وتزايد أعمال السلب والنهب التي تقوم 
بها تلك العصابات والتي تعرض مصالح 
المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم للخطر 

في ظل حالة الالمباالة من قبل الحكومة 
والجهات ذات االختصاص. وحمل المصدر 
وزارة الداخلية مسئولية حالة االنفالت 
األم��ن��ي وان��ت��ش��ار المجاميع المسلحة 
والتقطعات التي تشهدها العاصمة صنعاء 
وعدد من المحافظات ، مطالبا األجهزة 

األمنية الكشف عن األشخاص المتورطين 
باالعتداء على نجل األستاذ عباس الديلمي 
وابن أخيه واستعادة المنهوبات بما فيها 
سيارته الشخصية وتقديم المتورطين عن 

ذلك االعتداء للمحاسبة . 

عمرو موسى: الرئيس صالح يتمتع بذكاء 
وصاحب شخصية كاريزمية

قال األمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمر 
موسى إن الرئيس السابق علي عبداهلل صالح يتمتع 
بذكاء وطرافة، وصاحب شخصية كاريزمية.. وأضاف 
وفي رد على سؤال عن عالقته بالرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح قال موسى: » إن الرئيس علي عبداهلل 
صالح هو من أظرف الشخصيات التي التقيتها يتمتع 
بالذكاء اليمني »والطرافة« ولديه اندفاع، ونكاته 
مميزة في القمم العربية، إذ كان يستمع لخطابات كل 
زعيم ويزايد عليه، في مهاجمة أميركا مثاًل، وإذا اقترح 
أحد قوة سالم عربية اقترح هو إنشاء جيش عربي، ومن 
أظرف اللقطات وفي إحدى القمم المصغرة في سرت 
)ليبيا( اقترح علي عبداهلل صالح إنشاء جيش عربي فقال 
له القذافي يا سيدي كفاية قوات حفظ سالم...«وأكد 

موسى في الحوار الذي أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية: »أنه من حسن حظ الزعيم 
علي عبداهلل صالح أن وزير خارجيته كان أبوبكر القربي، وهو ذكي جدًا، و)راسي( وهادئ 
ويتمتع بالحكمة اليمنية واتساع األفق«.. وتابع قائاًل: كما تظهر شخصية علي عبداهلل 
صالح في ما فعله أخيرًا وكيف لفّ األمور، فمبارك في السجن وبن علي في المنفى واألسد 
محاصر والقذافي ُقتل، وهو خرج بحل وسط، إذ غادر الحكم وبقي في البلد، وابنه ما زال 

في منصبه الرسمي قائدًا للحرس الجمهوري.
 وكل شيء ما زال على حاله، وهو خرج بناًء على رغبة الشعب وانتهى األمر فلم يعد رئيسًا 
لكنه يعيش حياته«.. وأشار إلى أنه لو اقتدى بشّار األسد بعلي عبداهلل صالح في بداية 
األزمة السورية لكان أنقذ بلده، من خالل التوصل إلى تسوية مقبولة، أما اآلن فالوقت 

أصبح متأخرًا.

دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني واستنكروا بشدة اغتيال الدبلوماسي 
السعودي خالد شبيكان الموظف بالملحقية العسكرية بالسفارة السعودية في صنعاء ومرافقه 

اليمني جالل مبارك هادي شيبان يوم األربعاء الماضي بالعاصمة صنعاء .
ودعا مصدر في المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني حكومة الوفاق الوطني إلى 
تحمل مسئوليتها في حفظ األمن واالستقرار وسرعة تعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم 
للعدالة ،كما دعا إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في الجرائم واالعتداءات اإلرهابية السابقة 
والتي استهدفت عددًا من ضباط القوات المسلحة واألمن .واعتبر المصدر هذه الجريمة 
البشعة اعتداء على كافة أبناء الشعب اليمني وتستهدف اإلضرار بالعالقات األخوية بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، وان استهداف الدبلوماسيين مؤشر مقلق للمؤتمر واحزاب 
التحالف الوطني معبرًا عن أحر التعازي والمواساة لزمالء وأسرة الضحايا.. وسائاًل المولى 
عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والغفران وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون،،،
هذا وكان الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف بالملحقية العسكرية 
بالسفارة السعودية في صنعاء ومرافقه اليمني جالل مبارك هادي شيبان قد تعرضا الطالق نار 
أثناء مرورهما ظهر األربعاء في منطقة زبطان في شارع الثالثين المتفرع من شارع الخميس، 

األمر الذي أدى الى استشهادهما وانقالب السيارة التي كانت تقلهما..

المؤتمر والتحالف تدين اغتيال 
الدبلوماسي السعودي ومرافقه

الزعيم يعـزي بوفاة المناضل 
محمد زين العودي

بعث الزعيم علي عبد اهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي- 
العام  ببرقية عزاء ومواساة إلى بشير محمد زين العودي 
وإخوانه في وفاة المغفور له -بإذن اهلل تعالى- والده األديب 

والمناضل محمد زين العودي.
أعرب فيها باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في 

هذا المصاب الجلل..
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون

.. و يعـزي آل الجنيدي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء إلى صالح محمد حسين الجنيدي وإلى آل الجنيدي 
كافة في وفاة المغفور له -بإذن اهلل تعالى- والده العميد 

الركن محمد حسين الجنيدي.
معبرًا فيها باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في 

هذا المصاب الجلل..
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان..
 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

رئيس المؤتمر :برحيل شيخ الصحفيين الدحان 
خسرنا واحدًا من أبرز أعالم اليمن

الزعيم/ علي ع��ب��داهلل صالح -رئيس  بعث 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في 
فقيد الوطن والصحافة اليمنية شيخ الصحفيين 
صالح عبده الدحان، عبر فيها عن حزنه الشديد 
لرحيل واحد من ابرز اعالم اليمن ومبدعيها ومن 
المناضلين االوفياء للقضية الوطنية والوحدة 

اليمنية »الميثاق« تنشر نص برقية العزاء:
 األخ/ عصام صالح عبده الدحان وإخوانه

 وكاف�ة آل الدحان الك���رام
 بحزن عميق.. وألم شديد تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المبدع األستاذ/ صالح عبده الدحان بعد حياة حافلة 

بالعطاء واإلبداع في خدمة الوطن وثورته ووحدته الخالدة.. في مجال الصحافة 
والثقافة، حيث كان رحمه اهلل من أعالم اليمن وأبرز مبدعيها ومن المناضلين األوفياء 
للقضية الوطنية اليمنية.. وللوحدة اليمنية التي ظلت هاجسه الكبير.. وهمه األوحد، 

وعمل على ترسيخ قيمها في الوجدان الوطني عبر مسيرته الحياتية.
 لقد كان الفقيد األستاذ/ صالح الدحان بالفعل شيخًا للصحفيين اليمنيين وقدوتهم 
في اإلخالص والنزاهة والصدق والزهد والصبر، ومن أصحاب األقالم الشريفة 
والجريئة التي قارعت ظلم االستعمار واإلمامة.. وتقدمت الصفوف في تعميق ثقافة 
الثورة الوطنية وفي االرتقاء بالصحافة اليمنية وهو الدور الذي ال يمكن أن تنساه 

األجيال.
 لقد شّكل رحيل والدكم خسارة كبيرة على الوطن وعلى األسرة الصحفية والثقافية 
اليمنية.. وإننا إذ نعزيكم باسمي وكل قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ونعزي أنفسنا أواًل في وفاته، لنسأل اهلل تعالى ان يتغمده بواسع رحمته.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهمكم ويلهمنا جميعًا.. وكل أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان. 

علــــي عبـداهلل صـالــــحإنا هلل وإنا إليه راجعون.
  رئي�س المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يبحث مع  بن عمر  معايير التمثيل في الحوار
 التقى الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام-وعدد من أعضاء اللجنة 
العامة واألمناء المساعدين مبعوث األمين 
العام لألمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، 
الستعراض المواقف السياسية المختلفة من 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وآلية 

ومعايير التمثيل.
كما بحث اللقاء “األربعاء” نتائج المشاورات 
التي أجراها المبعوث األممي مع أطراف المبادرة 
الخليجية.وثمّن رئيس المؤتمر الشعبي العام 

جهود بن عمر التي كرّسها إلخراج اليمن من 
األزمة السياسية.

مؤّكدًا أن االلتزام بالمبادرة وآليتها التنفيذية 
وق��راري مجلس األم��ن يعد أرضية سياسية 
مالئمة يتمسك المؤتمر بها ويجدها صالحة 
للبناء عليها لتأسيس حوار وطني جاد ومسئول 
يوفر المجال لمشاركة جميع األطياف السياسية 
على قدم المساواة في أعمال مؤتمر الحوار 

الوطني وضمان نجاحه.

رئيس المؤتمر يهنـئ “أبو مــازن”

إلى ذلك بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام -برقية تهنئة للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والشعب الفلسطيني الشقيق واألمة العربية بمناسبة حصول دولة فلسطين 

على صفة الدولة المراقب في األمم المتحدة.
واعتبر الزعيم علي عبداهلل صالح حصول دولة فلسطين على هذا المركز المتقدم لحظة فارقة في 
تاريخ النضال العربي الفلسطيني لتكريس حقيقة الوجود اإلنساني والسياسي والجيواستراتيجي لموقع 
دولة فلسطين ليس فقط في قلب العالم العربي وأحالمه وتطلعاته وإنما في صميم السلم واالستقرار 
الدوليين..وقال الزعيم علي عبداهلل صالح في برقية التهنئة: “نؤّكد لكم يافخامة الرئيس أبو مازن أن 
نضاالت شعبنا الفلسطيني وتضحيات أبنائه ومعاناتهم في المعتقالت وفي المنفى أثمرت اليوم زهرة 
الدولة الفلسطينية التي انتقلت إلى حاضنة الرحم الدولي وباتت حقيقًة مشهودة نترقب حدوثها في أي 
لحظة”.وأشار الزعيم علي عبداهلل صالح إلى أن اإلنجاز الفلسطيني هذا تأكيد لحق الشعب الفلسطيني 

في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

رئيس المؤتمر يعزي آل السفياني
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- ببرقية عزاء ومواساة إلى طارق سلطان السفياني 
وأسرته كافة في وفاة المغفور له -بإذن اهلل تعالى -والده 
سلطان مهيوب السفياني- المصور السابق الخاص 

بالزعيم علي عبداهلل صالح.
معبرًا فيها باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة 

لوفاه شخصية بارزة أسهمت بدور كبير في خدمة الوطن..
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان..
 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

هذا وقد كلف الزعيم علي عبداهلل صالح لجنة من األمناء 
المساعدين بتقديم واجب العزاء ألبناء الفقيد.

..و يعزي في وفاة الشيخ ناصر محمد شايع

..و يعزي في وفاة الشيخ عبد اهلل لخرم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح برقية عزاء ومواساة إلى آل لخرم كافًة في وفاة 
المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ عبد اهلل أحمد محمد 

لخرم.
معبرًا فيها باسمه شخصيًا ونيابًة عن قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام كافًة عن عميق الحزن والمواساة 

في هذا المصاب الجلل.. سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى األخ/

أحمد ناصر شايع- عضو مجلس النواب في وفاة المغفور 
له بإذن اهلل تعالى »والده« نص البرقية:

»والذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 
راجعون« صدق اهلل العظيم.

االخ/ احمد ناصر محمد شايع
عضو مجلس النواب واخوانه          المحترم
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم

 الشيخ/ ناصر محمد شايع
وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام اعبر لكم عن عميق الحزن 
واأللم..سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

عظيم الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون..
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يتسلم وثيقة عهد مليونية بالوقوف الى جانب الوطن وامنه واستقراره
سلم ع��دد م��ن الشباب 
وثيقة عهد مليونية شعبية 
للزعيم علي عبداهلل صالح 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ئيس  ر
ال��ع��ام ع��اه��دوه فيها على 
الوقوف صفا واحدا إلى جانب 
ال��وط��ن وأم��ن��ه واستقراره 
والحفاظ على وحدته ونبذ 
كل ما يدعو للفرقة والشتات 
وشق الصف الوطني.الوثيقة 
تضمنت أيضا الدعوة إلى 
رص الصفوف إلنجاح المرحلة 
الثانية من المبادرة الخليجية 
لتنفيذية السيما  ا ليتها  وآ
والوطن مقبل على مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل الذي 
ليمنيين  ا كل  عليه  ل  يعو
للخروج ب��رؤى موحدة لحل 
كافة اإلشكاالت والتحديات 
التي تواجه اليمن.الوثيقة 
أش��ادت ب���األدوار الوطنية 
للزعيم علي عبد اهلل صالح في 
إخراج الوطن من األزمة التي 
كادت تعصف به مطلع العام 
الماضي من خالل تنازله عن 
حقه الدستوري في االستمرار 
في السلطة حتى العام ألفين 
وثالثة عشر.وأكد الشباب 
أن التاريخ سيحفظ للزعيم 
هذا المنجز كونه حقن دماء 
لحكمة  ا جسد  و ليمنيين  ا

اليمانية في أبهى صورها.


