
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ن  ا د
العام بشدة جريمة االغتيال 
م  جخد ضل  لمنا ا لشيخ  ا
محمد جابر جخدم رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام في مديرية 
العشة محافظة ع��م��ران وسط 
العاصمة صنعاء بزرع عبوة ناسفه 

في سيارته.
وأكد المؤتمر أن جريمة االغتيال 
التي أدت إلى استشهاد القيادي 
جخدم عمل إرهابي إجرامي بكل 
المقاييس ويندرج ضمن مسلسل 
التصفيات الجسدية التي تستهدف 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام وذهب ضحيتها العشرات منذ 
نشوب األزمة السياسية في اليمن 

مطلع العام 2011م.
وق��ال المؤتمر الشعبي العام 
:إن الشهيد الشيخ جخدم محمد 
جخدم كان واحدًا من أبرز القيادات 
المؤتمرية في محافظة عمران 
وكان له إسهاماته البارزة في خدمة 
المؤتمر الشعبي العام والوقوف 
إلى جانب الوطن ووحدته وأمنه 
واس��ت��ق��راره ،ومواجهة مشاريع 
الظالمية ف��ي مختلف  ل��ق��وى  ا

المراحل .
وحمل المؤتمر الشعبي العام 
حكومة ال��وف��اق وزارة الداخلية 
واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة مسؤولية 
استمرار االنفالت األمني الذي كان 
عاماًل رئيسًا وراء جريمة اغتيال 
القيادي جخدم،مستنكرا التساهل 
الذي تبديه الحكومة  إزاء جرائم 
استهداف قيادات المؤتمر الشعبي 
العام المتكررة والتي لم يقدم حتى 
اآلن أي من مرتكبيها إلى العدالة ، 
مجددًا مطالبته للحكومة والجهات 
في  مسئوليتها  بتحمل  األمنية 
تحقيق األمن واالستقرار وتوفير 

الحماية للمواطنين .
وأكد المؤتمر الشعبي العام أنه 
ورغم استمرار مخطط التصفية 
الجسدية لقياداته والتي كان أخر 
ضحاياها الشهيد جخدم إال أن 
ذلك لن يثني المؤتمر وقياداته 
وقواعده عن مواصلة نهجه في 
االعتدال والوسطية ونبذ العنف 
واإلره���اب والتطرف،ومواصلة 
مسيرته النضالية في خدمة الوطن 
وال��ح��رص على مصالحه العليا 
ودعم ومساندة جهود إنجاح الحوار 

الوطني واستكمال تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها.

داع��ي��ًا كافة أع��ض��اء وق��ي��ادات 
وك���وادر المؤتمر ف��ي محافظة 
عمران إلى ضبط النفس وعدم 

االن��ج��رار أم��ام م��ح��اوالت القوى 
الظالمية جرهم إل��ى مربع رد 

الفعل .
وطالب المؤتمر الشعبي العام 
وزارة الداخلية وأجهزة األمن سرعة 

تعقب وضبط الجناة الذين يقفون 
وراء جريمة اغتيال الشهيد جخدم 
محمد جابر جخدم إل��ى القضاء 
لمحاكمتهم جراء ما اقترفوه من 

عمل إرهابي إجرامي غادر.

شيع بصنعاء أمس في موكب جنائزي حزين 
جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة القيادي 
المؤتمري البارز النقيب جخدم محمد جابر ركن 
استخبارات كتيبة قطاع اليتمة الذي أستشهد 
متأثرًا بجراحه التي أصيب بها ج��راء العمل 
اإلرهابي الغادر والجبان بزرع عبوة ناسفة في 
سيارته األربعاء الماضي أمام ملعب الثورة بأمانة 

العاصمة.
وخالل مراسم التشييع التي تقدمها االستاذ 
ع��ارف الزوكا االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي 
العام اضافة الى اعضاء في مجلسي النواب 
وال��ش��ورى  والشخصيات االجتماعية ووكيلي 
محافظتي عمران صالح أبو عوجاء وصنعاء علي 
عبد اهلل فيش وقائد اللواء 101 مشاه العميد 
الركن عبد الوهاب قعشم، وقد عبر المشيعون 
عن إدانتهم الشديدة واستنكارهم لهذا العمل 
اإلرهابي الغادر الجبان الذي أستهدف الشهيد 

جخدم .

وطالبوا وزارتي الدفاع والداخلية القبض على  
الجناة ومن يقف وراءه��م وتقديمهم للعدالة 

لينالوا جزاءهم العادل.
جرت مراسم التشيع للشهيد الذي لف جثمانه 
الطاهر بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليه في 
جامع مجمع الدفاع بالعرضي ، حيث تحرك موكب 
التشيع تتقدمه سرايا رمزية من وحدات القوات 
المسلحة واألمن في موقف جسد عظمة وإجالل 
وإكبار للتضحيات الجسام التي يقدمها أبطال 

القوات المسلحة واألمن في سبيل الوطن.
هذا وقد ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة 

الشهداء بأمانة العاصمة.
شارك في مراسم التشيع قائد قطاع اليتمة 
قائد كتيبة الشهيد جخدم العقيد حمود جخدم 
ورئيس أركان الكتيبة المقدم حزام عمري وعدد 
من القيادات العسكرية واألمنية والشخصيات 
السياسية واالجتماعية وأهالي وأقارب وزمالء 

الشهيد وجمع غفير من المواطنين.
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رئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
القاضي الحبسي

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

إمام وخطيب الجامع الكبير بمديرية رداع.. جاء فيها:
األخ/ عبدالسالم محمد علي الحبسي

وإخوان�ه.. وكاف�ة آل الحبس�ي        المحترمون
ببالغ األسى وعميق الحزب تلقينا نبأ وفاة والدكم القاضي 
العالمة محمد علي الحبسي إمام وخطيب الجامع الكبير بمديرية 
رداع بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال العلم 
وخدمة الدين والدعوة إلى اهلل وترسيخ قيم الفضيلة والتسامح 

والمحبة والوئام بين الناس..
إننا إذ نعزيكم جميعًا باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.. لنسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 

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

..ويعزي في استشهاد الشيخ 
المناضل جخدم

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ المناضل جخدم محمد 

جابر جخدم.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ حمود محمد جابر جخدم
األخ الشيخ/ ح��زام عَمْ��ري جخ��دم

وكاف������ة آل جخ���دم          الك�رام        حياكم اهلل
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ استشهاد األخ الشيخ 
المناضل جخدم محمد جابر جخدم رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

العام في مديرية العشة محافظة عمران في حادث إجرامي غادر 
استهدف حياته في العاصمة صنعاء، وكان -رحمه اهلل- أحد مشائخ 
قبائل العصيمات حاشد الذين كانت لهم مواقف وطنية مشرّفة 
ومبدئية في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة، وقدموا في 
سبيلها التضحيات الجسيمة والتصدي لكل قوى الظالم والكهنوت 
والتطرف واإلرهاب ورموز التخّلف والفوضى الذين حاولوا عرقلة 
مسيرة الوطن والوقوف أمام الجهود الرامية لبناء الدولة المدنية 

الحديثة دولة النظام والقانون والحرية والديمقراطية.
لقد كان الشهيد جخدم -رحمه اهلل- مناضاًل جسورًا لم تلن له 
قناه ولم تغيره المغريات ومحاوالت الترهيب والترعيب والتهديد 
والوعيد فظل على مبادئه، وكان رقمًا مع كل أبناء حاشد األوفياء 

الصادقين مع الوطن وثورته ووحدته.
ان األيادي الغادرة التي امتدت لتغتال الشهيد البد أن تنال جزاءها 
العادل وأن تقدّم للمحاكمة الشرعية والقانونية حتى ال يذهب دم 

الشهيد سدى.. وتتطاول عناصر التطرف واإلرهاب أكثر.
إننا إذ نعزيكم جميعًا باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.. لنسأل اهلل 
العلي القدير أن يتقبله قبواًل حسنًا.. وأن يتغمد الشهيد بواسع 
رحمته ورضوانه.. ويسكنه الدرجات العلى في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. ويلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزي في وفاة الشيخ 
عبيد بن صالح الكثيري

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبيد بن صالح بن طالب 

الكثيري.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ صالح بن عبيد بن صالح الكثيري

      وإخوان��ه وكاف���ة آل الكثي��ري                           الك����رام

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ 
عبيد بن صالح بن طالب الكثيري أحد الشخصيات االجتماعية 
الوطنية الذي كان له دور مشهود في خدمة الوطن والمجتمع 

واإلصالح بين الناس والمحافظة على أمن واستقرار الوطن..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وكوادر 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاته، لنسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزي في وفاة المناضل 
العميد مسعد السوادي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ العميد مسعد حسين السوادي.. 

جاء فيها:
األخ الشيخ/ حسي���ن حسي����ن الس���وادي

عض����و مجل������س الن����واب
األخ الشيخ/ ناصر الخض�ر حسي��ن الس�وادي

األمين العام للمجلس المحلي بمحافظة البيضاء
وكاف�ة آل السوادي          الكرام          حياكم اهلل

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة األخ العميد مسعد 
حسين السوادي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 
والنضال في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية 
والوحدة.. وتعزيز المكاسب الوطنية التي تحققت لشعبنا في 

مختلف المجاالت..
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل.. ونعبر لكم 
جميعًا عن تعازينا الحارة وصادق مواساتنا وهي موصولة ألبناء 
الفقيد وفي مقدمتهم األخ صالح مسعد السوادي وإخوانه باسمي 

شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه.. لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزي في وفاة 
عبدالكريم غوبر

بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية ع��زاء وم��واس��اة في وف��اة األخ 

عبدالكريم عبده حسين غوبر.. جاء فيها:
األخ/ محمد عبدالكريم عبده حسين غوبر

األخ العميد/ يحي����ى محم����د غوب���ر           
                 وكاف���ة آل غوب��ر       المحترمون      

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة المرحوم األخ 
عبدالكريم عبده حسين غوبر الذي وافاه األجل بعد حياة 

حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. 
لنسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

> أثبتت حكومة »الكهل« باسندوة أنها بعيدة كل البعد عن المسمى الذي 
أطلق عليها وهو حكومة الوفاق، فأعمالها تتناقض جملة وتفصياًل مع الوفاق 
والتوافق، حكومة كسيحة معلولة، فاقدة األهلية، قراراتها بيد غيرها، ووزراؤها 
كل واحد منهم يُغنّي على لياله، حكومة إنفاق فاق كل التوقعات، مصروفات 
مهولة، وسفريات وُفسح وجوالت داخلية وخارجية، مكافآت وحوافز وإضافي »وقلك ترشيد 
إنفاق«.. فساد منظم وشرعنة للتجاوزات والخروقات القانونية والمالية واإلدارية، في 
الوقت الذي تتسول بنا هذه الحكومة لدى االشقاء واألصدقاء وتتاجر بظروفنا المعيشية 

الصعبة واقتصادنا المنهك وواقعنا المرير.
> حكومة جسدت اإلخفاق بامتياز.. رئيسها العجوز قاطع الحوار الوطني وفضّل أن ينتصر 
لولي نعمته الذي هو اآلخر أعلن عن مقاطعته للحوار الوطني ألنه لم يُشرف على قائمة 
المشاركين ولم يتم اختياره ضمن رئاسة مؤتمر الحوار انطالقًا من الخبرة التي اكتسبها 
في كيانه المسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي تعتبر واحدة من استثماراته 
السياسية التي كان يُمنّي النفس بأن يجني من ورائها األرباح المادية الباهضة، قاطع 

باسندوة الحوار وذهبت حكومته الى افتعال بعض 
الممارسات واتخاذ بعض القرارات التي تهدف الى 
خلق حالة التوتر وتعكير أجواء الحوار الوطني، ورغم 
كل ذلك لم يحصل أن تعرض باسندوة ألي عتاب أو 
لوم من الرئيس هادي أو من البرلمان أو من وزراء أو 

من أعضاء مؤتمر الحوار على تصرفه الالمسؤول.
> باسندوة يتبرع بمئات الماليين من الخزينة 
العامة للدولة لمصلحة جمعيات وهيئات تابعة لحزب 
االصالح ويتصرف بنوع من العنجهية واالستفزاز 
غير مباٍل بتداعيات ذلك وانعكاساته على التسوية 
السياسية وحالة الوفاق والتوافق القائمة، يستخدم 
منصبه لتصفية حسابات شخصية لمصلحة »عمه 
حميد« الذي بات هو الرئيس الفعلي للحكومة، 
ولخدمة مصالح االط��راف السياسية والعسكرية 
والقبلية المتحالفة مع  »حميد« ويساعده في ذلك 
الطاقم االخواني الكبير الذي بات يُسيطر على 
سلطة القرار داخل رئاسة الوزراء، مستغلين حالة 
الخنوع التي تسيطر على بعض وزراء المؤتمر 
وأحزاب التحالف الوطني الذين أثبتوا أنهم »ملطام 

في الصابرين« فلم يعد لديهم أي جرأة على الوقوف ضد ما يسيئ الى الوطن ويتعارض مع 
نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضد الممارسات التعسفية واالستفزازية التي 
يقوم بها رئيس الحكومة ووزير ماليته صخر الوجيه ووزير كهرباء علي محسن األحمر صالح 
سُميع، فضّلوا الصمت عن صفقات الفساد ونهب المال العام، وتبرعات باسندوة الحزبية 
المفضوحة، ووصل بهم الخوف والجبن الى تغييب بعضهم عن األنشطة واالجتماعات 
واللقاءات التنظيمية التي تعقدها قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وذلك خشية 
أن يغضب عليهم باسندوة ويطالهم نقد صحف ووسائل إعالم اإلصالح والفرقة، رغم أن 
وزراء االصالح وبقية أحزاب المشترك ال يكتفون بحضور فعاليات وأنشطة أحزابهم ولكنهم 

يعملون على تطبيق برامجهم وأهدافهم السياسية في نطاق الوزارات التي يديرونها.
> حملة إقصاء لقيادات المؤتمر في وزارات تابعة للمؤتمر يتم تمريرها دونما اعتراض 
من قبل الوزراء المحنطين، وكل وزير ال همّ له سوى المحافظة على منصبه وضمان عدم 
قيام الساحاتيين بالتظاهر واالحتجاج للمطالبة بعزله ورحيله عن منصبه الوزاري.. وهي 
ممارسات كان من المفترض عدم القيام بها تفاديًا ألي ردود أفعال غاضبة عليها، وتأثيرات 

ذلك على سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني.
> لقد فقد المواطن الثقة بهذه الحكومة التي أصبحت مضرب المثل في اإلخفاق، ولم 
يعد المواطن البسيط يُعول عليها في تحسين ظروفه ومعالجة األوضاع العامة في البالد 
وتجاوز األزمات الراهنة، ألنها ال تمتلك رؤية وطنية لإلصالح الوطني، فالحكومة التي 
فشلت وأعلنت عجزها الفاضح عن إيجاد آلية شفافة ومقنعة للدول والهيئات والمنظمات 
المانحة الستيعاب تمويالتهم المخصصة لدعم االقتصاد الوطني وتحسين األوضاع 
المعيشية والتنموية رغم أهمية ذلك، وحاجة البالد والعباد لهذه المساعدات والمنح، اعتقد 
أن حكومة بهذه المواصفات والتصرفات التشرف أي يمني ال في الداخل وال في الخارج، 
ومن الضروري جدًا أن يخرج مؤتمر الحوار بتوصية تنص على تشكيل حكومة جديدة 
تحت أي مسمى المهم تغرب عن وجوهنا حكومة اإلخفاق ونتخلص من أدرانها ومنغصاتها 
وممارساتها وقراراتها التي »تفوّر المش« و»تحرق األعصاب« و»ترفع الضغط« و»تُدمي 

القلب« و»تمغص البطن«.

> عبدالفتاح علي البنوس

بدون زعل

حكومة اإلخفاق
المؤتمر يدين اغتيال القيادي جخدم 

ويحمل الحكومة المسؤولية 

الزوكا وقيادات مدنية وعسكرية  
يشيعون  الشهيد جخدم


