
> ما تزال محافظة تعز تشهد 
وأمنيًا بسبب  توترًا سياسيًا 
اص���رار ح��زب اإلص���اح على 
تصعيد األوض���اع السياسية 
ورفضه تلبية مطالب أبناء المحافظة 
باالعتذار لقيادات المحافظة ممثلة باألخ 
المحافظ شوقي أحمد هائل واألخ محمد 
احمد الحاج األمين العام للمجلس المحلي 
اللذين تعرضا لإلساءة ومحاولة اعتداء 
من قبل عناصر تابعة لحزب اإلصاح 

أثناء افتتاح مؤتمر الحوار المحلي..
وف��ي ه��ذا السياق يواصل المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
تعليق  تعز  فظة  بمحا طي  يمقرا لد ا
مشاركتهم في اعمال الحوار المحلي 
حتى يتم االعتذار ألبناء محافظة تعز 
كافة وفي مقدمتهم محافظ المحافظة 
واألمين العام للمجلس المحلي  وإعادة 
النظر في لجنة التسيير وآلية عملها 
واستبعاد من ارتكبوا الحماقات واألعمال 
الهمجية داخل قاعة المركز الثقافي 
السبت قبل الماضي اثناء انعقاد الجلسة 

االفتتاحية لمؤتمر الحوار المحلي..
وبهذا الصدد عبر المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه عن أسفهم للمغالطات التي 
وردت في الباغ الصحفي الصادر عن 
لجنة تسيير الحوار المحلي بالمحافظة  
األربعاء، مؤكدين رفضهم لما جاء فيه، 
ولكل األساليب الهمجية التي أقدمت 

عليها تلك العناصر الغوغائىة..
وحذر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
ف��ي تعز م��ن مخطط ج��ر المحافظة 
إلى مربع العنف خاصة بعد ان وصلت 
األوض��اع األمنية  إلى مرحلة خطيرة 
تنذر بأعمال عنف وفوضى، مؤكدين 
في البيان ان المؤتمر وحلفاءه أكثر حرصًا 
على إقامة الحوار وإنجاحه، انطاقًا من 
إيمانهم المطلق بأن الحوار هو الوسيلة 

مختلف  لمناقشة  لمثلى  ا رية  لحضا ا
القضايا على المستوى المحلي والوطني.
واستبعد المؤتمر وحلفاؤه ان ينجح 
أي حوار في ظل استمرار االحتقانات 
والتعبئة الخاطئة وإث����ارة األح��ق��اد 
لكراهية  ا ثقافة  ون��ش��ر  والضغائن 
واستخدام الغوغائية لتنفيذ المشاريع 

الحزبية الضيقة.
وأكد على ضرورة طي صفحة الماضي 
وتعزيز الثقة بين المتحاورين على أسس 

التصالح والتسامح.
وف��ي رد المؤتمر وحلفائه على  ما 
ذكره الباغ الصحفي للجنة التسيير 

حول اختيار الشخصيات العامة المدعوة 
لحضور حفل االفتتاح اوضح المؤتمر 
وحلفاؤه أن األستاذ محمد  الحاج هو 
الرجل الثاني في المحافظة باعتباره 
نائبًا للمحافظ واألمين العام للمجلس 
المحلي  ومن الشخصيات االعتبارية على 

مستوى محافظة تعز.
أم��ا ما ذك��ره الباغ الصحفي للجنة 
التسيير  حول أنها عملت جاهدة على 
احتواء ما حدث في القاعة بكل الوسائل 
المتاحة فإن ذلك محض افتراء وكذب 
وتدليس كون جميع من كانوا حاضرين 
في القاعة قد لمسوا الموقف المتهاون 

للجنة وقيام رئيسها بالتحريض في 
القاعة ما يؤكد علمه المسبق بما يحدث.

وفي تطور لما حدث في المركز الثقافي 
والوجهاء  للمشائخ  لقاء موسع  عقد 
ء   ع��ض��ا وأ االجتماعية  والشخصيات 
مجلسي النواب والشورى والمجالس 
المحلية والقيادات الحزبية ومنظمات 
المجتمع المدني بمحافظة  تعز الثاثاء 
الماضي وأكدوا على ضرورة إعادة النظر 
في رئاسة لجنة التسيير للحوار المحلي 
واستبعاد الدكتور عبداهلل الذيفاني 
من رئاسة اللجنة كما طالبوا بإعادة 
النظر في قوام أعضاء مؤتمر الحوار 

المحلي واستبعاد األش��خ��اص الذين 
أثاروا الفوضى في الجلسة االفتتاحية 
وقاموا بالتهجم واإلساءة لشخص نائب 
المحافظ األمين العام للمجلس المحلي  
ومحاولة االعتداء عليه.. مشددين على 
ضرورة تنفيذ هذه المطالب إضافة إلى 
االعتذار رسميًا من قبل حزب اإلصاح 
عما حدث كشرط لعقد مؤتمر الحوار 
المحلي وضرورة مشاركة كافة الشرائح 

االجتماعية فيه..
 وفي اللقاء أكد الشيخ عبدالرحمن أحمد 
صبر- شيخ مشائخ مديريات صبر- أن 
ما حدث في قاعة المركز الثقافي ليس 

إساءة لشخص األخ محمد الحاج فحسب 
بل هو إساءة لكل مشائخ ووجهاء وأبناء 

تعز كافة.
كما أكد الوقوف مع قيادة السلطة 
المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ 
شوقي أحمد هائل ونائبه محمد الحاج 
ورف��ض ك��ل األساليب والممارسات 
الهمجية وأعمال الفوضى التي يقوم 
بها البعض لتحقيق أه��داف وأغ��راض 

ومصالح حزبية وشخصية.
من جانبه أكد عضو قيادة فرع حزب 
البعث العربي االشتراكي بتعز خليل 
عبدالوهاب، رف��ض حزبه لما حدث 
في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر الحوار 
المحلي.. وق��ال: إن ذلك لم يكن وليد 
اللحظة ولكنه معد سلفًا ضمن أجندة 
خاصة إلثارة الفوضى في تعز وتعطيل 
العملية التنموية وإفشال جهود المحافظ 

شوقي هائل .
كما عبر ع��دد م��ن الحاضرين  عن 
ادانتهم واستنكارهم الشديد لكافة 
األع��م��ال التصعيدية وال��م��س��ي��رات 
االس��ت��ف��زازي��ة وك���ل ال��م��م��ارس��ات 
والسلوكيات الخاطئة وأعمال الفوضى 
وإغاق المكاتب وتعطيل التعليم في 
جامعة تعز.. مؤكدين رفضهم لتلك 
الممارسات واألع��م��ال الخارجة على 
النظام والقانون، كما أكدوا تضامنهم 
الكامل م��ع ق��ي��ادة السلطة المحلية 
اإلعامية  للحملة  القاطع  ورفضهم 
الموجهة ضد المحافظ شوقي هائل 

ونائبه محمد الحاج.
وأشاروا في كلماتهم إلى أن ما حدث في 
قاعة المركز الثقافي من إساءة وتهجم 
على شخص األستاذ محمد الحاج يعد 
عمًا همجيًا مرفوضًا ال يمكن السكوت 
أو التغاضي عنه كونه يسيئ لكل أبناء 

تعز وأخاقهم وقيمهم النبيلة.
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رئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
الشيخ حجالن

بعث  الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية ع��زاء ومواساة في وف��اة الشيخ عبداهلل علي 

حجان.. جاء فيها:
األخ/ أحم����د عل����ي حج��ان         وإخوانه..

 وكافة آل حجان                                           المحترمون
 بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ عبداهلل 
علي حجان أحد األعيان والشخصيات اإلجتماعية بعد عمر 

حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمواطنين.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل اهلل العلي القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

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

..و يعزي في وفاة يسلم البطاطي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ يسلم بن عُمر بن عبداهلل 

البطاطي.. جاء فيها:
األخ الشاعر/ فيصل يسلم البطاطي وإخوان��ه.. وكاف��ة آل 

البطاط�ي - حضرموت                المحترمون     
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم األخ يسلم 
بن عُمر بن عبداهلل البطاطي أحد الشخصيات اإلجتماعية في 
محافظة حضرموت الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء، 
حيث كان -رحمه اهلل- أحد الشخصيات اإلجتماعية الذين عملوا 
في خدمة الوطن والمجتمع بإخاص وتفانٍ في تقدم الوطن 

وازدهاره ووحدته..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. والتعازي موصولة 
لألخ عمر البطاطي نائب رئيس الجالية اليمنية في الرياض، 
لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 

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

..و يعزي في وفاة الشيخ االشموري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى هادي فارع 

األشموري.. جاء فيها:
األخ/ عبدالحكي�م هادي فارع األشم��وري وإخوان��ه..

 وكاف���ة آل األشموري                           المحترم��ون                   
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل 

أخيكم الشيخ يحيى هادي فارع األشموري أحد الشخصيات 
االجتماعية الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 

في خدمة الوطن والمجتمع..
إننا إذ نشاطركم أحزانكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في 
وفاته.. لنعبر لكم عن أصدق تعازينا ومواساتنا.. سائلين 
المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته مغفرته.. ويسكنه 

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

..و يعزي في وفاة العقيد السدمي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة في وفاة العقيد محمد صالح السدمي.. جاء فيها:
األخ/ محمد بن محم��د السدمي           

وإخوانه وكافة آل السدمي                                  المحترمون     
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم العقيد 
محمد صالح السدمي ال��ذي واف��اه األج��ل بعد حياة حافلة 
بالعطاء في خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة، حيث 
كان من الضباط الذين أبلوا باءًا حسنًا في الدفاع عن الثورة 
والجمهورية والوحدة، وفي أداء الواجب بإخاص وتفانٍ 

واقتدار.
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.. 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 الشيخ حازب
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسين عبدربه حازب.. 

جاء فيها:
األخ العقيد/ عبداهلل حسين حازب

وكاف���ةآل ح���ازب                                                  المحترم�����ون
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ 
حسين عبدربه حازب أحد الشخصيات االجتماعية الذي انتقل 
إلى رحمة اهلل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة الوطن 

والمجتمع..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والتعازي 
موصولة لألخ الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام.. عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لنسأل 
اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

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

..و يعزي في وفاة العميد العياني
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد علي مقبل العياني.. جاء فيها:

األخ/ حري��ب عل��ي مقب��ل العيان��ي           
وإخوانه وكافة آل العياني خارف - حاشد  المحترمون      

بعميق الحزن وبالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم العميد 
علي مقبل العياني الذي اختاره اهلل سبحانه وتعالى إلى جواره 
بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن والثورة 
والجمهورية والوحدة.. وكان مثااًل للضابط الشجاع والمخلص 

والمتفاني في أداء الواجب.
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، 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 بحيبح
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ منصّر سعيد 

بحيبح.. جاء فيها:
األخ العقيد/ محمد منصّر بحيبح           

وإخوانه وكافة آل بحيبح - م�أرب    المحترمون      
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ 
المناضل منصّر سعيد بحيبح أحد الشخصيات اإلجتماعية في 
محافظة مأرب الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في 
خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان -رحمه اهلل- أحد المناضلين 

البارزين في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن 

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

..و يعزي الدكتور العثربي 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج مطهر يحيى العثربي.. 

جاء فيها:
األخ الدكتور/ عل����ي مطه��ر العثرب��ي

عضو األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
عض������و اللجن��������ة الدائم��������ة

وإخوان����ه..وكاف������ة آل العثرب����ي المحترم���ون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له 
بإذن اهلل تعالى الحاج مطهر يحيى العثربي الذي انتقل إلى 

جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه،لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 

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

..و يعزي في وفاة الشيخ الداوودي
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسين عمر عبداهلل 

الداوودي.. جاء فيها:
األخ/ عبدالحميد حسين عمر الداوودي

وكي�����ل محافظ�����ة لح�����ج
وإخوان�ه وكاف���ة آل ال��داوودي المحترم��ون

بأسى بالغ وحزن عميق نعزيكم في وفاة والدكم المرحوم 
الشيخ حسين عمر عبداهلل الداوودي الذي اختاره اهلل سبحانه 
وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل 
الجاد.. حيث كان رحمه اهلل أحد الشخصيات االجتماعية البارزة 
في خدمة الوطن والشعب والثورة والوحدة والديمقراطية 

بإخاص وتفانٍ.
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ونشاطركم 
أحزانكم برحيل واحد من رجال الوطن األوفياء المخلصين، 
لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 
الصبر  يلهمكم جميعًا  وأن   . وأن يسكنه فسيح جنانه.

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

..و يعزي آل الديلي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ محسن صالح الديلي.. جاء فيها: 
األخ��ت/ د. جميلة محسن الديلي عضو اللجنة الدائمة    

المحترمة
األخوة/ آل الديلي    المحترمون

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ األسى تلقينا نباء وفاة والدكم األخ/ محسن صالح 

الديلي
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

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

شبـح اإلصـالح يهـدد تعـز 
أحزاب 
ومحلي 
ومشائخ تعز 
يشترطون 
اعتذار 
اإلصالح 

المؤتمر والتحالف يدعون الى تعزيز الثقة بالتصالح والتسامح


