
أعرب الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
ال��ع��ام ع��ن تعازيه 
الحارة ومواساته الصادقة 
للشعب ال��س��وري الشقيق 
ول��ع��ل��م��اء س��وري��ا وألس���رة 
الشهداء الحادث اإلجرامي 
البشع وفي مقدمتهم الشهيد 
الشيخ  المحقق  ل��ع��ام��ة  ا
الدكتور محمد سعيد رمضان 
ال��ب��وط��ي ال���ذي استشهد 
في عملية إجرامية بشعة 
استهدفته وجموع المُصلين 
الذين كانوا يتعلمون منه 
قيم الدين اإلسامي الحنيف 
ومبادئه السامية وتعاليمه 
السمحاء ف��ي أح��د مسجد 
اإليمان في العاصمة دمشق..

مؤكدًا أن استشهاد العالم الجليل والمُفكر اإلسامي 
المجتهد الكبير الشيخ محمد البوطي ورفاقه الذين امتدت 
إليهم يد الغدر والعدوان يُمّثل خسارة كبيرة لعلماء 
المسلمين وللدين اإلسامي الحنيف الذي خدمه الشهيد 
بكل صدق وإخ��اص، مُجسدًا روح وجوهر اإلسام في 
االعتدال والتسامح والمحبة ورفض العنف والتطرف والفكر 
الظامي الذي يتنافى مع تعاليم ومفاهيم الدين اإلسامي 
الحنيف وقيم المجتمع اإلسامي الذي يرفض مثل هذه 

األعمال الغادرة..
مشيرًا إلى أن اغتيال عالم جليل وقامة إسامية كبيرة مثل 
الدكتور البوطي الذي كان بحق مثااًل فريدًا وأنموذجا مشرفًا 
في مضمار العلم الشرعي والعملي والفلسفة اإلسامية 
واإلنسانية ومدرسة جامعة تكرس وتدرس وتغرس قيم 
الوسطية واالعتدال والتسامح, في وجه ومواجهة شطط 
وتطرف وجاهلية التكفير والعنف واإلرهاب الدخيل على 
ديننا وثقافتنا وحضارتنا وقيمنا وذلك من قبل عناصر 
التطرف والغلو الظامي التي لم تراع حرمة بيوت اهلل 
سبحانه وتعالى، وحرمة قتل النفس البريئة التي حرمها 
اهلل واعتبرها قتًا للناس جميعًا، يعتبر جريمة بشعة.. 
وعمًا خسيسًا يرفضه الدين اإلسامي الحنيف وكل 

األديان السماوية، ويعكس 
ت��ج��رد مرتكبيه م��ن كل 
القيم اإلسامية واألخاقية 

واإلنسانية.
وأوضح الزعيم في برقية 
ال��ع��زاء أن ه��ذه الجريمة 
النكراء تأتي امتدادًا لجريمة 
ليمن  ا في  مماثلة حدثت 
اس��ت��م��رأت ق���وى ال��ظ��ام 
والتطرف والعنف المتعطشة 
ل��ل��دم وال��ق��ت��ل وال���دم���ار 
االستمرار في ارتكاب مثل 
هذه الجرائم، التي تستهدف 
جموع المُصلين وهم بين 
ي��دي اهلل سبحانه وتعالى 
ليه  إ متضرعين  خاشعين 
طمعًا في عفوه وغفرانه كما 
حدث في جريمة تفجير جامع 
دار الرئاسة بصنعاء والتي لم يسبق لها مثيل والتي استهدف 
قيادة اليمن وكبار مسئولي الدولة وجموع المُصلين األبرياء 
وهم يؤدون فريضة صاة أول جمعة من شهر رجب الحرام 
عام 1432ه� الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو عام 
2011م إرضاء لنزوات شيطانيةوعدوانية حاقدة ال يهمها 
سوى تحقيق أطماعها ورغباتها االنتقامية وإشعال الفتن 

وقتل النفس المُحرمة.
وقال رئيس المؤتمر : اننا ونحن نعبر عن التعازي الحارة 
والمواساة الصادقة باسم قيادة وكل منتسبي المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاءه وأنصاره وجماهيره على مستوى 
اليمن بأكمله، لنسأل اهلل العلي القدير أن يتقبل الشهيد 
األستاذ الدكتور الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وحفيده 
ورفاقه من الشهداء الذين لقوا ربهم في أحد بيوته في 
عمل إجرامي غادر.. وأن يسكنهم جميعًا الدرجات العالية 
في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا.. وأن يعوض األمة اإلسامية عامة 
والشعب السوري الشقيق خاصة عن ذلك العالم الجليل 
خيرًا.. وأن يجزيه خير الجزاء لما قدم من خدمات جليلة 
لإلسام والمسلمين.. وأن يعصم قلوب ُأسر الشهداء بالصبر 

والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون،
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رئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
اللواء الذيب

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ 

اللواء محمد صالح الذيب.. جاء فيها:
األخ/ نبيل محمد صالح الذيب           

وإخوانه وكافة آل الذيب                                    المحترمون     
ببالغ األس��ى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة 
والدكم المرحوم اللواء محمد صالح الذيب 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في 
خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة، حيث 
كان من رعيل الضباط األحرار الذين كان لهم 
دور بارز في الثورة اليمنية منذ قيامها والدفاع 
عنها وعن النظام الجمهوري الخالد، كما كانت 
له اسهامات فاعلة في بناء القوات المسلحة في 
الجوانب التدريبية وخاصة في مجال الموسيقى 

العسكرية..
اننا إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل باسمي 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام، لنسأل اهلل سبحانه 
وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي في وفاة هشلة نمران 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة 

العقيد هشلة البحري نمران.. جاء فيها:
األخ/ محمد هشلة البحري نمران      المحترم

اإلخوة/ آل نمران                       المحترمون
تلقينا نبأ وف��اة المغفور له ب��إذن اهلل تعالى 
والدكم العقيد/ هشلة البحري نمران وبهذا 
المصاب أبعث باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. بأصدق 
التعازي والمواساة.. سائًا المولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

..و يعزي في وفاة
 العقيد السبل

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ 

العقيد مسعد محمد السبل.. جاء فيها:
األخ/ عبدالوهاب مسعد السبل           

        وإخوانه وكافة آل السبل     المحترمون      
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المرحوم العقيد مسعد محمد السبل أحد ضباط 
القوات المسلحة ال��ذي واف��اه األج��ل بعد حياة 
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في السلك 
العسكري، حيث كانت له مساهمات بارزة ودور 
ريادي في النضال والكفاح انتصارًا إلرادة شعبنا 
اليمني العظيم للثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
في وفاته، لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي في وفاة القاضي 
علي راجح

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ 

القاضي علي عبداهلل راجح.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ غالب غالب راجح وإخوانه          

ن��ه    وإخوا ج�����ح  را علي  لغني  عبدا األخ/ 
المحترمون      

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة المرحوم 

بإذن اهلل تعالى األخ القاضي علي عبداهلل راجح 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل 
المخلص في خدمة الوطن في مجال القضاء.. 
حيث كان رحمه اهلل من الشخصيات الكفؤة 
والمخلصة والنزيهة الصادقة في مواقفها 
وتمسكها بالمبادئ والقيم النبيلة والمدافعين 
ببسالة عن الثورة وقيمها والنظام الجمهوري 
الخالد جنبًا إلى جنب مع أخيه المناضل المرحوم 
القاضي غالب عبداهلل راجح الذين لم يتغيرا 
ولم يتبدال في مواقفهما وإخاصهما للثورة 
والجمهورية، وكانا من أصحاب الرأي المستنير 

المناهض لاستبداد والتخلف والكهنوت..
وبرحيله خسر الوطن واحدًا من رجاله األوفياء 

المخلصين الصادقين مع اهلل ومع الوطن.
اننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب 
الجلل.. نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق 
.. وباسم قيادات  المواساة باسمي شخصيًا
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، 
لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وغفرانه ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 
وأن يلهمكم وكل أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي في وفاة الشيخ 
محمد مصلح

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ 

الشيخ محمد حمود مصلح.. جاء فيها:
األخ/ محمد محمد حمود مصلح          

        وكافة آل مصلح - الحيمة         المحترمون      
تلقينا بحزن عميق.. وأسى بالغ نبأ وفاة الشيخ 
محمد حمود مصلح الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 
عمر مليء بالعمل الوطني المخلص.. والعطاء 
سخره لخدمة الوطن.. وخدمة المجتمع، فلقد كان 
-رحمه اهلل تعالى- من الشخصيات االجتماعية 
التي أسهمت بدور كبير في اإلصاح بين الناس 
وخدمة المنطقة، كما كان رحمه اهلل من أصحاب 

المواقف الثابتة والمبدئية الصادقة..
اننا إذ نعزيكم في وفاته باسمي شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام، لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح 

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

..و يعزي في وفاة 
الشيخ الزعبة

> بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء في وفاة 

الشيخ محمد حسين الزعبة جاء فيها:
»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 

قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون«
صدق اهلل العظيم

األخ/ حسين محمد الزعبة            المحترم
األخوة/ آل صالح المصعبي            المحترمون

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم/ الشيخ/ 

محمد حسين الزعبة
وبهذا المصاب أعبر لكم باسمي شخصيًا ونيابة 
عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 

عن عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ علي الهبوب
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة 

الشيخ علي الهبوب .. جاء فيها:
األخ / فؤاد علي الهبوب 

األخ /عبداهلل علي الهبوب 
وكافة ال الهبوب المحترمون 

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المرحوم الشيخ علي الهبوب الذي وافاه األجل 
بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع 
والوطن ،والمؤتمر الشعبي العام الذي كان احد 

مؤسسيه في مديرية جبلة بمحافظة إب.
إننا إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل باسمي 
شخصيًا.. وباسم ق��ي��ادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن 
يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي في وفاة 

محمد المحفدي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ 

محمد عبداهلل المحفدي.. جاء فيها:
األخ/ حسي��ن عبداهلل المحف���دي وإخوانه

األخ/ نبيل محمد عبداهلل المحفدي وإخوانه
وكاف���ة آل المحف��دي           المحترم��ون      

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة األخ 
المرحوم محمد عبداهلل المحفدي الذي وافاه 
األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن 

والمجتمع.. 
اننا إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل باسمي 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام، لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.

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

رئيس المؤتمر : المتطرفون الذين ارتكبوا جريمة 
المسجد سبق وأن نفذوا نفس الجريمة في اليمن

الزوكا:  المؤتمر لن يسمح بأخونة الدولة 
وتعكير مسار مؤتمر الحوار

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

في برقية عزاء ألسرة الشهيد العالمة البوطي خالل اللقاء التشاوري الموسع للمؤتمر وحلفائه بمحافظة صنعاء

دعا االستاذ عارف عوض الزوكا- االمين 
العام المساعد للمؤتمر- قيادات واعضاء 
المؤتمر وحلفائه  الى مساندة القيادة 
السياسية إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
وتفويت الفرصة على كل من يخطط  

لعرقلة الحوار وافشاله .
وق��ال ال��زوك��ا خ��ال اللقاء التشاوري 
الموسع للمؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف الوطني بمحافظة صنعاء الذي 
عقد السبت: ان المؤتمر لن يقف مكتوف 
االيدي ازاء الممارسات السياسية الهادفة 
الى اعاقة الحوار خاصة مايتعلق بإقصاء 
المؤتمريين وان��ص��اره��م م��ن المرافق 

المختلفة لمؤسسات الدولة  .
مؤكدًا ان مخطط اخونة الدولة التي تدأب 
عليه احزاب اللقاء المشترك الهدف منه هو 

عرقلة الحوار واثارة العقبات امامه.
مشيدًا بالمواقف البطولية المشرفة ألبناء 
محافظة صنعاء الذين تصدوا بكل بسالة 
لكل المؤامرات التخريبية على الوطن وامنه 

واستقراره والشرعية الدستورية .
تنحني  ل��ن  لمؤتمريين  ا ن  ا  : مضيفًا
جباههم إال هلل ولن يقبلوا ان يكونوا في 
موقع الشاكي وسوف يصمدون ولن يسمحوا 
الحد بأن يستهدف المؤتمر وقياداته فقد 
بلغ السيل الزبا ولن يسكت المؤتمريون 

على اقصائهم واستهدافهم .
داعيًا المجالس المحلية في المحافظات 
الى تفعيل دورها الدستوري والقانوني 
وعدم السماح لمن تسول له نفسه بتعكير 
االجواء واستهداف المؤتمريين واقصائهم 
ر  ل��ق��را ا كونها صاحبة  وظائفهم  م��ن 

والشرعية الدستورية الكاملة .
موجهًا كل قيادات المؤتمر الى تفعيل 
العمل التنظيمي  وفتح ابوابهم لاستماع 
الى هموم ومشاكل المواطنين وتلمس 
وز  تجا على  ومساعدتهم  احتياجاتهم 
مشاكلهم والعمل على فتح باب التأطير 
مختلف  ف��ي  ل��ع��ام  ا الشعبي  للمؤتمر 

المحافظات .
من جانبه ألقى العميد محمد الحاوري 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء كلمة 
اشاد فيها بالتفاف واصطفاف المؤتمريين 
وانصارهم من احزاب التحالف في مختلف 
القضايا واالحداث الوطنية التي  كانوا فيها 

بالصفوف االولى.
معبرًا عن استياء المؤتمر الشعبي العام 
إزاء سياسة االقصاء التي تطال المؤتمريين 
وانصارهم في مؤسسات الدولة ومنها 
محافظة صنعاء كون من يتم استبدالهم 
بهم ه��م م��ن العناصر االخ��وان��ي��ة غير 

المؤهلة
مؤكدًا ان المؤتمر وحلفاءه لن يظلوا 

مكتوفي االيدي ازاء حملة االقصاء التي 
تطالهم من قبل قيادة المحافظة وسيظل 
حريصًا كل الحرص على انجاح مؤتمر 
الحوار الوطني الذي يعد المخرج الوحيد 
للبلد من مختلف االزمات وباعتبار انجاح 
المؤتمر مسئولية وطنية على كل ابناء 

الوطن .
من جانبه اشار مدير مكتب التربية امين 
الحذيفي في كلمة القطاع التنفيذي ان 
الوطن يعيش حالة وفاق وطني حقيقية 
ويحتاج ال��ى مضاعفة الجهود وتحكيم 
الضمائر قبل البصائر من قبل كل الشركاء 
لما يحقق نجاح التسوية والخروج بالوطن 

الى بر االمان .
منوها الى ان على جميع االطراف االلتزام 
بتعهداتها وتحمل مسئولياتها الوطنية في 
وقف الحمات التحريضية وعدم عرقلة 
الحوار وايقاف سياسة االقصاء ومصادرة 

الحقوق والحريات.
مطالبًا قيادة محافظة صنعاء باحترام 
القوانين وايقاف التعسفات واالقصاءات 
بحق كوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وااللتزام بنص المبادرة الخليجية وآليتها 
الحاضرين لالتقاء  وتشكيل لجنة من 
بالمحافظ وبحث سبل كيفيه العمل بشكل 
تكاملي بعيدًا عما يكدر صفو التسوية 

السياسية والحوار الوطني .
ه��ذا وق��د أك��د البيان الختامي التزام 
المؤتمر وحلفائه بمسئوليتهم الوطنية 
والتاريخية وذلك من أجل تغليب المصلحة 

الوطنية التي ظلت تمثل همهم األول..
مجددين دعمهم الكامل لجهود فخامة 
األخ ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه���ادي رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام في ترسيخ األمن واالستقرار.

ه��ذا وق��د ج��دد اللقاء ال��ت��زام المؤتمر 
ليتها  آ و لخليجية  ا ة  ر د لمبا با ئه  حلفا و
التنفيذية المتصلة بقضايا الحوار الوطني 

التي تلبي تحقيق تطلعات ابناء الشعب 
اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة 
ودولة النظام والقانون والعدل والمساواة .

وبارك اللقاء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، مؤكدًا االلتزام باإلسهام الفاعل 
في انجاح الحوار الوطني بما يسهم في 
حل كافة التقضايا المطروحة على طاولة 
الحوار ومنها القضية الجنوبية في  اطار 
الحفاظ على الوحدة المنجز التاريخي الذي 
كان للمؤتمر الشعبي العام شرف الريادة في 
إعادة تحقيقه على يد الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام- حفظة 
اهلل- مع كافة القوى الخيرة في الوطن.. 
معبرين عن تطلعاتهم بأن يخرج مؤتمر 
الحوار بالنتائج المرجوة منه في الولوج 
باليمن نحو عهد جديد يكفل بناء يمن جديد 

وآمن ومستقر ومزدهر .
داعيًا إلى القيام باالنشطة الهادفة الى 
التشجيع على ثقافة الحوار والتساح والوئام 
التى تهم كافة ابناء الشعب اليمني بما يعزز 
وحدة اليمن باعتبارها االساس في الحفاظ 
على االم��ن واالستقرار ليس في اليمن 

فحسب بل في المنطقة بشكل عام .
وطالب المشاركون في اللقاء التشاوري 
بأهمية أن تولي الحكومة االهتمام للقضايا 
التي تهم المواطنين في محافظة صنعاء 
وفي مقدمتها القضايا المتصلة بهموم 
التنمية وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم 
وتوفير الدعم الازم للمشاريع الخدمية 
 . المديريات. تحتاجها  لتى  ا لتنموية  وا
ويتقدمون بالشكر لفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي لتوجيهاته الصادرة بهذا 

الخصوص .
رافضين االقصاء واالستبعاد للكوادر 
المؤتمرية وفرض استبدالهم من المشترك 
تحت مبرر المحاصصة، ويحذرون قيادة 
المحافظة من االن��ج��رار في مثل هذه 
االجراءات التى تهدف في مجملها الى اثارة 
حالة من التأجيج ال تخدم المصلحة العامة.

بعث الدكتور/ عبدالكريم االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى 
عادل محمد قائد رئيس الدائرة االقتصادية في المؤتمر وجميع أفراد أسرته باستشهاد شقيقه مروان.

وأعرب الدكتور عبدالكريم االرياني باسمه ونيابة عن قيادة وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق 
الحزن واألسى بهذا المصاب الجلل.

سائًا المولى عز وجل أن يعصم قلوب أفراد أسرة الشهيد بالصبر والسلوان وان يتقبله مع الشهداء 
والصديقين انه سميع مجيب.

هذا وسيتم تشييع جثمان الشهيد غدًا بعد صاة الظهر من جامع المؤيد الى مثواه األخير في مقبرة 
النجيمات بصنعاء.

الدكتور االرياني يعزي رئيس الدائرة االقتصادية في المؤتمر


