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> في البداية تحدث فارس علي أحمد - 
سكرتير لجنة معالجة قضايا االسكان في 

لحج قائاًل:
- تأتي أهمية القرار الرئاسي بتشكيل 
اللجان لمعالجة قضايا األراضي في إطار حل 
االشكاليات القائمة والمعقدة وبما يضمن 
تهيئة األج��واء وخلق روح وطنية لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل المزمع إقامته هذا 
العام، ونحن نعتبر أنفسنا شريحة من 
شرائح المجتمع المدني نتطلع أن يكون هذا 

القرار خطوة في إعادة ممتلكاتنا.
متابعة عمل اللجان

> المناضل عبداهلل محسن عون تحدث 
قائاًل:

- أن��ا أح��د المبعوثين العسكريين الى 
جمهورية مصر العربية في سنة 1963م 
كلية حربية، عندما تابعت اسمي ورقمي 
العسكري في صنعاء إدارة شؤون الضباط 

لم أجد رقمي العسكري، بل فوجئت أن 
االسم غير موجود كليًا، وأطالب اإلنصاف 
من اللجنة بإعطائي حقوقي كاملة وإعادتي 

الى عملي أسوًة بزمالئي الذين يعملون في 
الخدمة حتى هذه اللحظة.

وقال: أدعو اللجان المكلفة أن تستشعر 
مسئولياتها الوطنية وتعمل على البت في 
كافة القضايا خدمة للمواطن المغلوب على 
أمره، وتمكينه من نيل حقوقه المكفولة.. 
ونتعشم من االخ  المناضل عبدربه منصور 
ه��ادي -رئيس الجمهورية متابعة عمل 
اللجان وتمكينها من انجاز مهامها في أسرع 
وقت ممكن لنتمكن من استعادة حقوقنا 

كاملة.
أبحث عن الترقية

> أما األخ نجيب أحمد علي شوبي فقال:
- أنا عسكري ورتبتي عريف من ضمن 

األفراد التابعين لوزارة الداخلية وقد التحقت 
1987م، وقد  بالسلك العسكري ع��ام 
تم فصلي في عام 1994م ثم عدت الى 
العمل بقرار جمهوري ضمن المنقطعين عام 
2007م وحتى هذه اللحظة مازلت محرومًا 
من الترقية ومازالت أيضًا رتبتي عريف رغم 
كل سنوات خدمتي بوزارة الداخلية والتي 
تقدر بستة وعشرين سنة، لذا آمل من 
لة أن تعالج مشكلتي ومشاكل  اللجنة المشكَّ
أمثالي دون تأخير ومنحنا حقوقنا وترقياتنا 

فنحن مظلومون من الحقوق والترقيات.
قرار صائب

فيما تحدث األخ بدر سالم شميلة رئيس 
لجنة الشؤون االجتماعية للمجلس المحلي 

بمديرية تبن- قائاًل:
إن القرار الذي صدر من رئيس الجمهورية 
بشأن معالجة قضايا االراضي والمنقطعين 
العسكريين والمدنيين هو ق��رار صائب 
وشجاع يخدم كل من حرموا من حقوقهم 
في الجيش واألمن أو غير ذلك وتعويضهم 
التعويض المناسب ونتطلع أيضًا لمعالجة 
حقوق من تعرض للتأميم أكانت زراعية أو 
غير ذلك بضرورة إحيائها، وإذا كانت سكنية 
يمكن للفرد في المجتمع االستفادة منها 
للبناء خصوصًا بعد أن أصبحت األراضي شبه 
منهوبة من قبل المتنفذين والذين التهموا 
األخضر واليابس، وك��ذا تجار االراض��ي 
والسماسرة .. ونطالب  اللجان أن تقدم كل 
المتورطين بنهب األراضي الى المحاسبة 
وإعادة كافة األراضي المنهوبة الى أصحابها 

حسب الوثائق واالثباتات بأحقيتها.

رئيس املؤتمر يعزي الشيخ حسني الهدار يف وفاة ولده
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة لألخ الشيخ حسين محمد الهدار 
وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد في وفاة ولده الشاب محمد حسن 
محمد الهدار الذي وافاه األجل وهو في ريعان شبابه.. معبرًا عن 
عميق مواساته وبالغ حزنه ومشاطرته لوالده وإخوانه وكافة آل 
الهدار بهذا المصاب الجلل سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

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

..ويعزي بوفاة عبداهلل صالح الجميلي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي صالح الجميلي في وفاة 
أخيه المهندس عبداهلل صالح الجميلي الذي وافته المنية بعد 

حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن.
وعبر الزعيم باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وكوادر 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة لكافة أسرة 
الفقيد في مصابهم الجلل. سائاًل المولى - عزوجل - أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون

..ويعزي  هادي الغانمي يف وفاة نجله
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ هادي الغانمي في وفاة نجله 

عارف هادي الغانمي عضو اللجنة الدائمة الى نص البرقية:
“والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون” 

صدق اهلل العظيم
األخ الوالد/ هادي الغانمي المحترم وجميع آل الغانمي 

المحترمون
ببالغ األسى تلقينا نباء وفاة نجلكم/ عارف هادي الغانمي 
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وبهذا المصاب الجلل بأسمي 
شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم على فقدان قياديًا 
مؤتمريًا بارزًا يحظى باإلحترام والتقدير في كافة األوساط 

اإلجتماعية.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء 

والصديقين وأن يلهمكم عظيم الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

..ويعزي  بوفاة املخاليف والشدادي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام -برقية عزاء ومواساة ألبناء واسرة الشاعر واالديب 
والمناضل اللواء عثمان ابو ماهر المخالفي بوفاة والدهم اللواء 

عثمان ابو ماهر المخالفي..
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيًا وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن 
مواساته ألسرة الفقيد سائاًل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم 

اهله وذويه الصبر والسلوان .
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
الى عبدالحكيم عبدالحنان الشدادي - نائب رئيس دائرة 
التخطيط والدراسات والبحوث- بالمؤتمر الشعبي العام بوفاة 

والده الشيخ/ عبدالحنان الشدادي.
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح باسمه شخصيًا ونيابة عن 
قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي 
الحارة ألسرة الفقيد في مصابهم الجلل ، سائال المولى - عز 
وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
انا هلل وانا اليه راجعون 

..ويعزي  بوفاة القردعي
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة لألخ الشيخ علي ناجي القردعي 
وإخوانه وكافة آل القردعي في وفاة والدهم الشيخ المناضل 
ناجي علي القردعي الذي اختاره اهلل سبحانه وتعالى إلى جواره 
بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والنضال في سبيل الوطن 
واالنتصار إلرادة الشعب اليمني في الحرية واالستقالل والثورة 

ونظامها الجمهوري الخالد والوحدة ورديفها الديمقراطية.
وعبر األخ الزعيم عن أحر التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وك��وادر وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام في فقدان الشيخ ناجي القردعي 
مشاطرًا كل آل القردعي أحزانهم في  هذا المصاب الجلل.. 
سائاًل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

وأن ال يريهم أي مكروه بعده.
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..ويعزي  بوفاة عبدامللك الجحدري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة عبدالملك علي الجحدري جاء 

فيها:
األخ/ عبداهلل عبدالملك عل��ي الجح��دري 

وإخوانه وكافة أفراد األسرة وآل الجحدري جميعًا حياكم اهلل
بأسى بالغ وحزن عميق نعزيكم جميعًا في وفاة والدكم 
اإلعالمي المتميز عبدالملك علي الجحدري الذي انتقل إلى 

جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل اإلبداعي، حيث 
كان رحمه اهلل من أوائل المصورين التلفزيونيين الذي عمل 
في هذا المجال من األيام األولى إلنشاء تلفزيون صنعاء في 
السبعينات وكان إلى جانب ذلك مخلصًا ومتفانيًا ودؤوبًا في 

أداء واجبه، وعرفناه مجتهدًا طيلة 34 عامًا..
إننا إذ نعزيكم في وفاته.. فإننا نعزي أنفسنا أواًل بفقدان 
كادر متميز في عمله.. ونشاطركم أحزانكم، لنسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح 

جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

..ويعزي  يف وفاة الشيخ عبدالرحمن بجاش
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح برقية عزاء ومواساة الى 
صالح عبدالرحمن عبداهلل بجاش في وف��اة وال��ده الشيخ 
عبدالرحمن عبداهلل بجاش أحد الشخصيات االجتماعية 
الوطنية البارزة في محافظة تعز، والذي وافاه األجل بعد حياة 

حافلة بالعطاء في خدمة الوطن..
نص البرقية 

األخ/ صالح عبدالرحمن عبداهلل بجاش
وإخوانه وكافة آل بجاش الك�����رام

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن 
اهلل تعالى والدكم الشيخ عبدالرحمن عبداهلل بجاش أحد 
الشخصيات االجتماعية الوطنية البارزة في محافظة تعز، 
والذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن..
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم لنعبر لكم عن أصدق تعازينا 
ومواساتنا بهذا المصاب الجلل.. سائلين المولى -عزوجل- أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح 

جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

..ويعزي  مدير مديرية املقاطرة باستشهاد اخيه
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة لألخ باسم أحمد طارش - مدير 
مديرية المقاطرة محافظة لحج.. وإخوانه وكافة آل طارش 
المحترمين، في وفاة شقيقه الشهيد سليم أحمد طارش الذي 
اغتالته عناصر مجرمة خارجة عن النظام والقانون دأبت على 

ممارسة اإلرهاب وقتل األبرياء..
وعبر الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة وكل 
قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام ألسرة 
الشهيد ومشاطرته أحزانهم في هذا المصاب الجلل، سائاًل 

اهلل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وينزله الدرجات العال في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن 

يعصم قلوب أهله وذويه وزمالئه الصبر والسلوان..
وانا هلل وانا اليه راجعون..

..ويعزي  بوفاة قاسم صالح بطحان
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبداهلل صالح بطحان والشيخ 
حمود قاسم بطحان في وفاة الشيخ قاسم صالح بطحان أحد 
مشائخ العصيمات - حاشد الذي وافته المنية إثر حادث مروري 
اليم بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن.. وفي 
الدفاع عن الثورة ونظامها الجمهوري الخالد والوحدة والحرية 

والديمقراطية.
وعبر الزعيم باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وكوادر 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي وعميق المواساة 
ألبناء واخوة الفقيد وكل أبناء العصيمات األوفياء سائاًل المولى 
-عزوجل- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.. وأن يسكنه 

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

..ويعزي  يف استشهاد العقيد املوشكي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة لألخ محمد عبداهلل عبدالوهاب الموشكي 
في استشهاد العقيد الدكتور عبداهلل عبدالوهاب الموشكي 

مساعد مدير أمن ذمار للشئون األمنية، جاء فيها:
األخ/ محمد عبداهلل عبدالوهاب الموشكي 

وإخوانه وكافة آل الموشكي الك����رام
تلقينا نبأ استشهاد والدكم العقيد دكتور عبداهلل عبدالوهاب 
الموشكي الذي امتدت إليه يد الغدر واإلره��اب وهو يؤدي 
واجبه، في عمل إرهابي وإجرامي لم يستهدف والدكم 
فقط.. وإنما يستهدف الوطن والثوابت الوطنية وإقالق األمن 
واالستقرار استمرارًا للمخطط اإلرهابي الذي يستهدف رجال 
القوات المسلحة واألمن األبطال واألوفياء المخلصين لواجبهم 

ووطنهم.. 
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام باستشهاد والدكم، 
ونعبر لكم عن إدانتنا الشديدة لكل هذه األعمال اإلرهابية 
التي تستهدف األبرياء وبالذات رجال األمن والجيش، سائلين 
اهلل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه.. 
وأن يسكنه الجنة في الدرجات العال مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس املؤتمر الشعبي العام يبعث برقيات تعاٍز

حضرموت بين»طيور الجنة« 
وقرون »الشياطين«!!

* بلد مثخن بالشيوخ !! وتجار المخدرات والسموم 
والممنوعات !!  وجبهة  الحماية  الداخلية )مخترقة( 
ورجال األمن العام والنجدة والمركزي ألحول لهم والقوة 

وال حماية حتى ال نفسهم وال يحزنون !؟!
* لم تدم  فرحتنا ونشوتنا طويال بنصر افتراضى )موهوم(
عندما بتنا ليلة الجمعة الماضية، فرحين بأنه تم القبض على 
أفراد عصابة مسلحه لتجار المخدرات -في مدينه سيئون,بعدما 
هاجم مسلحون بشكل وقح مقر أدارة  األمن بمديرية سيئون  في 

وسط المدينة  وقد عاش األهالي 
وأطفالهم ليلة مرعبة  ومقلقة اثر 
المطاردات  العسكرية واالشتباكات  
واطالق النار الكثيف  لما يزيد عن 
الساعتين والنصف، الطرف المهاجم 
يتكون من أكثر من )18(عنصرا 
مسلحا وتقلهم ث��الث س��ي��ارات 
مجهولة مثل أصحابها وربما )..(

واهلل اعلم!!
* وفي مشهد دراماتيكي , اخذ 
الجميع أف���راد األم��ن والعناصر 
المسلحة  يتراكضون في شارع 
الجزائر , في  المقدمة المسلحون 
المجهولون وخلفهم  قوات األمن  

والنجدة  والمركزي!!وفي الضفتين المقابلة المواطنين يصرخون 
بافراد األمن:الحقوا بهم  تابعوهم اضبطوهم وال تكونوا 
مثل)طيور الجنة(!! هاهم قد هاجموكم في عقر داركم؟!!..وانتهى 
المشهد بنصر بطولي عندما القوا القبض  على أحدى سيارات 
عصابة المخدرات وتم ضبط عنصرين وقد أصيب احدهم برصاص  
رجال األمن األشاوس!! بينما هرب الباقون ولديهم مصاب أخر 
باتجاه مدينه القطن وقد عالجوا مصابهم في مستشفى القطن 

العسكري حسب رواية بعض شهود عيان واهلل اعلم!! 
* وفي ظهيرة اليوم الثاني )السبت(الموافق 19 يناير2013م  
اقتحم المسلحون أنفسهم بوابة مستشفى سيئون العام واخذوا 
مصابهم عنوة , بل وأطلقوا الرصاص على حراسة المستشفي 
وأصيب جنديان من األمن  وولوا هاربين الى جهة غير معلومة 
حسب التقرير األمني الذي   حرص وال يزال على استخدام لفظة 
المجهول والجهة المجهولة  و العناصر المجهولة، والسيارات 
المجهولة والشيوخ ال )البزنس( واالتجار بالمخدرات وفي وضح 

النهار!!
* حديث الشارع الحضرمي  مذهل ويعرف التفاصيل جيدا؟!! 
ولكنه ال يثق  في)طيور الجنة( ويتخوف من بطش عناصر الشر 
والقتل ,ويبدو أن األهالي في سيئون  سيفكرون جديا في أبرام  
اتفاقات  أمنية مع رئيس عصابة المخدرات في الصحراء الشيخ 
)باسالمه( الذي اصبح شيخا لعصابات االتجار بالمخدرات  ومع 
األهالى كل الحق في ذلك في ظل غياب دور حكومة باسندوه 
ومؤسسات وزارة قحطان، واالنفالت األمني المخيف في حضرموت 
ساحال وواد وصحراء,وتردد وضعف  أدوات  السلطة  المحلية ولجانها 
األمنية في التعامل الجاد والحاسم مع تلك العناصر المسلحة التى 
تقلق امن وسكينة المواطن في حضرموت وتعرض حياته للخطر 
وتعبث بالسكينة العامة للمواطنين األمنين في ديارهم ومواقع 
عملهم وأسواقهم، الى متى يستمر صمت وزير الداخلية في 
حكومة باسندوة، وبماذا نفسر التغاضى عما يحصل في حضرموت 

السالم واألمان والطمأنينة.

في ردود فعل على القرار الرئاسي

استعادة االراضي المنهوبة وإعادة المبعدين دون مماطلة 

قرار رئيس الجمهورية الذي صدر مؤخرًا بشأن تشكيل لجنتين لمعالجة قضايا 
األراضي ومعالجة أوضاع  المبعدين العسكريين والمدنيين جاء خطوة شجاعة 

تصب لمصلحة الوطن ومعالجة المواطنين أصحاب الحقوق المشروعة.
الجميع يعولون على اللجنتين الكثير من اآلمال والتطلعات على مستوى الوطن وأن 
يباشروا معالجة كافة القضايا التي يجب أال تظل معلقة أبدًا بعد أن تحولت القضايا 
الحقوقية الى ورقة يستغلها أصحاب المشاريع الصغيرة.. صحيفة »الميثاق« ناقشت 
أولويات عمل اللجنتين مع المختصين والمتضررين في محافظة لحج وخرجت بهذه 

الحصيلة..
> لحج - وحيد الشاطري:

صالح العجيلي


