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المفرج عنهم جندوا في السلك العسكري لتنفيذ جريمة دار الرئاسة

«الميثاق» تنشــر أسماء وصور اإلرهابيين

أك����دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة
للمؤ تمر ا لشعبي ا لعا م
وقيادات أح��زاب التحالف الوطني
في ختام اجتماعها األخير برئاسة
الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي أن
المتهمين المفرج عنهم والمتورطين
بجريمة التفجير اإلرهابي لجامع دار
الرئاسة هم عناصر ارهابية ال صلة
لهم بالشباب في الساحات وجميعهم
ينتمون إلى المؤسسة العسكرية ،
ويعملون في الحرس الخاص لرئيس
الجمهورية السابق علي عبداهلل
صالح وجندهم المخططون القتراف
هذه الجريمة اإلرهابية التي كادت
أن تدخل اليمن في متاهات الصراع
والحرب األهلية.
وإيضاحاً للحقيقة ،تضع اللجنة العامة
للمؤتمر الشعبي العام ،الرأي العام
المحلي والدولي ،أمام حقيقة أسماء
ومناصب وأماكن عمل الجناة الذين
أفرجت عنهم النيابة ،وهي وثائق
وحقائق تؤكد ان قيادات متطرفة
في حزب اإلصالح بما في ذلك وزراء
وأعضاء في مؤتمر الحوار ينفذون
أجندة الفشال التسوية واجهاض
الحوار..
«الميثاق» تنشر األسماء مع الوثائق
الظ��ه��ار الحقائق وف��ض��ح أك��اذي��ب
المتطرفين والساعين لنسف التسوية
السياسية وهم:
 توفيق عبداهلل الزهدمي.. آية اهلل محمد صالح الدحومة. زياد أحمد مؤنس. عبداهلل قاسم الخضمي. -سعد سعد عبداهلل الهدادي..

اإلسم :عبده صالح حمود الشريف
الرتبة :مساعد
الرقم العسكري346032 :
الوحدة الفرعية :الدفاع

اإلسم :عبدالخالق احمد حسين ابو روية
الرتبة :مساعد 1 /
الرقم العسكري140572 :
الوحدة الفرعية :العرضي

اإلسم :محمد صالح هادي الوزير
الرتبة:
الرقم العسكري:
الوحدة الفرعية:

اإلسم :عبدالغني علي عبداهلل العبال
الرتبة :عريف
الرقم العسكري530569 :
الوحدة الفرعية :الصافية

اإلسم :خالد علي عبده عطية
الرتبة :مساعد 1 /
الرقم العسكري140451 :
الوحدة الفرعية :العرضي

اإلسم:يحيى ناجي ريحان
الرتبة :مساعد
الرقم العسكري354719 :
الوحدة الفرعية :حراسة الجامع

اإلسم :حسين علي محمد الضبياني
الرتبة :رقيب 1 /
الرقم العسكري392510 :
الوحدة الفرعية :المقدمات

اإلسم:عبداهلل ناجي احمد جعدور اإلسم:توفيق علي ناصر الرميلي
الرتبة :رقيب 1
الرتبة :رقيب 1
الرقم العسكري392617:
الرقم العسكري392595 :
الوحدة الفرعية :الشرطة
الوحدة الفرعية :معهد الميثاق

خالل لقائه بالمبعوث األممي

اإلسم:محمد صالح احمد القديمي
الرتبة :عسكري
الرقم العسكري482028 :
الوحدة الفرعية :اللواء الثاني حماية

في وقفة احتجاجية ألعضاء مؤتمر الحوار الوطني

االفراج عن منفذي جريمة دار الرئاسة تحول خطير في التسوية السياسية

البركاني :اإلفراج عن
المتهمين نسف للتسوية
دفعت عملية اطالق 17
شخصًا م��ن ا لمتهمين
ب��ارت��ك��اب ج��ري��م��ة مسجد دار
الرئاسة الى تداعيات خطيرة في
الساحة الوطنية ،فعلى الرغم من
التحذيرات التي أطلقها المؤتمر
الشعبي العام وق��ي��ادات أح��زاب
التحالف مبكراً لمخاطر وزراء في
حزب االصالح كذلك اعضاء في
مؤتمر الحوار الوطني من وراء
ه��ذه األساليب التصعيدية إ ّ
ال
أن تلك التحذيرات لم تجد آذانًا
صاغية األم��ر ال��ذي أزم الموقف
وينذر بتداعيات خطيرة في البالد.
وح��رص� ًا من المؤتمر وأح��زاب
التحالف الوطني على سير عملية
التسوية السياسية وال��ح��وار
الوطني الى الغايات المنشودة
فقد التقى الشيخ سلطان البركاني
األمين العام المساعد للمؤتمر
الشعبي العام ومعه الدكتور يحيى
الشعيبي عضو اللجنة العامة
رئيس فريق المؤتمر وحلفائه
ف��ي مؤتمر ال��ح��وار الوطني-
المبعوث األممي جمال بن عمر،
الثالثاء الماضي وفي اللقاء ابلغت
احزاب التحالف الوطني (المؤتمر
وحلفاؤه) مبعوث االمين العام
لألمم المتحدة السيد جمال بن
عمر استياءها من اضافات الى
لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار
الوطني الشامل  ،كما أح��اط
المؤتمر وحلفاؤه المبعوث االممي

اإلسم:محمد علي اسماعيل المدسم اإلسم:محمد احمد يحيى القرهمي
الرتبة :مساعد 1
الرتبة :رقيب 1
الرقم العسكري143 980:
الرقم العسكري392546 :
الوحدة الفرعية :ك/م  .د
الوحدة الفرعية :حراسة الجامع

علما بتدخالت نائب األمين العام
لألمانة العامة لمؤتمر الحوار ياسر
الرعيني ووزراء في الحكومة بشأن
جريمة تفجير مسجد الرئاسة
عام2011م.
وأحاط البركاني السيد جمال بن
عمر علمًا بمحاوالت التدخل في
شئون القضاء اليمني ،ومساعي
نائب أمين عام االمانة العامة
لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني
ووزراء في حكومة الوفاق الوطني
لالفراج عن سجناء محبوسين
على ذمة تفجير مسجد الرئاسة
ف��ي  3يونيو 2011م .واش��ار
البركاني الى ان أي محاولة للعبث
بملف هذه الجريمة االرهابية او
االف���راج عن المحبوسين على
ذمتها سيعد ذلك ضربة لمسار
التسوية السياسية في اليمن،
وانتهاكا صارخا للمبادرة الخليجية
وق���راري مجلس االم��ن رقمي
 ، 2051 ، 2014ومجلس حقوق
اإلن��س��ان واألع���راف والمواثيق
الدولية ذات الصلة .
وج���رى خ�لال اللقاء مناقشة
المستجدات على الساحة اليمنية
واالش���واط التي قطعها مؤتمر
الحوار الوطني بنجاح .
وتطرق اللقاء الى قضايا مؤتمر
الحوار الوطني ورؤى المؤتمر
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
ال��م��ط��روح��ة حولها وك���ذا رؤى
المكونات السياسية االخرى.

أكد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل
المشاركون ف��ي الوقفة االحتجاجية
«السبت» أن االفراج عن منفذي جريمة مسجد
دار الرئاسة اإلرهابية يشكل نقطة تحول
خطيرة في مسار التسوية السياسية والحوار
ونسفاً لها وعودة بها إلى المربع األول.
وقال أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في بيان
صادر عنهم إن حزب اإلصالح وأجنحته العسكرية
والقبلية تقف حتى اللحظة خارج نطاق االجماع
ً
ماضية نحو تحقيق مشروعها الظالمي
الوطني
«ألخونة الدولة» من خالل ما تقوم به وتنفذه
في مختلف االتجاهات من ض��رب للتسوية
السياسية وإعاقة الحوار واحباط قيام مشروع
الدولة المدنية الحديثة من خالل ممارسة
العنف واإلقصاء واالستيالء على مقدرات الوطن

واستمرائها أعمال اإلرهاب من خالل قيامها به
أو التشجيع عليه كواحدة من أدواتها التدميرية
للوطن والقضاء على الخصوم واالستيالء على
السلطة بالعنف وبطرق غير مشروعة.
وأشار البيان إلى أن اإلصالح وقيادته ووسائله
اإلعالمية تعمل بكل الوسائل للخالص من
جريمة جامع الرئاسة اإلرهابية تار ًة برفض
وزير العدل اإلصالحي توجيه رسالة لمجلس
النواب برفع الحصانة البرلمانية عن ثالثة من
المتهمين بالجريمة وهم حميد األحمر وهاشم
األحمر ومذحج األحمر بنا ًء على طلب النيابة
العامة ووفقاً لما حدده الدستور والقانون بشأن
أي المتهمين من أعضاء البرلمان وتار ًة آخرى
بقيام العديد من قياداته ومحاميه بمتابعة
االف��راج عن المتهمين من خ�لال المسيرات

واالعتصامات وعن طريق األوامر اإلدارية وإلغاء
دور القضاء المسئول عن تحقيق العدالة وصيانة
الدماء واألموال واألعراض.
وطالب المشاركون في الوقفة االحتجاجية
السلطة القضائية بالقيام بدورها وتحمل
مسئولياتها كونها المسئولة بالدرجة األولى،
مشددين على أن أي رض��وخ منها للضغوط
واالبتزاز إنما يشكل مأزقاً جديداً في مسار األزمة
اليمنية وسداً لطريق الحوار وقطعاً لكل اآلمال
خال من التشوهات وأن يكون
في بناء يمن ٍ
القضاء المرجع لكل أبنائه ممن نالهم غبنًا أو
ظلمًا وأال يخضع القضاة فيه إال هلل وألحكام
القانون وضمائرهم ،وهو ما يأملونه من األخ
النائب العام الدكتور علي األع��وش وأجهزة
النيابة.

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة العالمة أحمد محمد الشامي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة في وفاة القاضي العالمة أحمد محمد الشامي ..جاء فيها:
األخ الدكتور /مأمــون أحمــد محمـــد الشامي
الكــــرام
وإخوانـه ..وكافة أفراد األسرة وكل آل الشامي
لقد فجعنا ..وتألمنا كثيراً لنبأ وفاة والدكم الفاضل القاضي العالمة أحمد
محمد الشامي عضو مجلس الشورى وأحد أعالم القضاء البارزين في اليمن
الذي اختاره اهلل إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل المُخلص في
خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة في مجال القضاء ،حيث كان -رحمه
اهلل -من أنزه وأكفأ القضاة ،عمل بتفانٍ وإخالص وصدق مع اهلل ومع الوطن
والناس ..ومع نفسه في نصرة الدين اإلسالمي الحنيف بإعالء كلمته وتجسيد
مفاهيمه وتعاليمه وقيمه السمحاء ،والفصل في قضايا الناس بالعدل..
لقد عرفت القاضي أحمد محمد الشامي رحمة اهلل تغشاه عن قرب منذ عام
 1969وهو يعمل في سلك القضاء حاكماً كفؤاً وقاضياً نزيهاً وكذلك أثناء توليه
محافظة إب ،حيث كان إدارياً متميزاً ومسئو ً
ال مُحنكاً ،وأثبت جدارة كبيرة في
كل األعمال والمهام التي أُسندت إليه سواء في محكمة استئناف تعز أو في
البيضاء وأثناء توليه مسئولية وزارة األوقاف واإلرشاد التي أثبت خالل عمله
فيها أنه كان من أنزه الوزراء وأشرفهم..

لقد أسهم الفقيد في مسيرة العمل السياسي بفاعلية كبيرة منذ وقت مُبكر
وخاصة بعد قيام الوحدة وحتى آخر أيامه ،وكان حريصاً على وطنه وسالمته
واستقالل إرادته ..متمسكاً بمبادئه ومواقفه الصادقة لم يتغير قط ،ولم يخن
أمام محاوالت إثنائه عن أداء واجبه الوطني أو التخلي عن قناعاته أو تغيير
نمط سلوكه المتميز بالصدق والصراحة والمكاشفة وقول الحق بدون خوف أو
مهادنة فكان صاحب رأي ثاقب وصاحب قول فصل.
لقد شعرنا بأسى عميق ..وأصابنا الحزن البالغ في فقدان أحد الرموز الوطنية،
وأننا ونحن نعبر لكم باسمي شخصياً ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن تعازينا الحارة ..وصادق مواساتنا في وفاة
والدكم ،الذي يعتبر رحيله خسارة فادحة وكبيرة للوطن وللقضاء اليمني الذي
انتصر له وتحمل المشاق من أجل استقالل وترسيخ مبادئ وقواعد العدالة
التي أكدت عليها الشريعة اإلسالمية السمحاء..
ونتوجه إلى المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته
ورضوانه ..وأن يسكنه فسيح جنانه ..وأن يجزيه خير الجزاء عن كل ماقدم من
خدمات جليلة لوطنه وللقضاء واالنتصار لقيم العدل واإلنصاف ،وأن يلهمكم
جميعاً وكل زمالئه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان ..إنه سميع مُجيب.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 ..ويعزي آل الزوقري في وفاة المناضل احمد الزوقري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية
عزاء ومواساة في وفاة المناضل أحمد أحمد الزوقري ..جاء فيها:
األخ /فراس أحمد أحمد الزوقري
الكــــرام
وإخوانـه ..وكافـــة آل الزوقري
بعميق الحزن وبالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم المهندس
أحمد أحمد الزوقري ..الذي اختاره المولى -عزوجل -إلى جواره بعد
حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن
والثورة والوحدة ،حيث كان -رحمه اهلل -أحد مناضلي الثورة اليمنية
الذين ساهموا في الكفاح المُسلح ضد المستعمر في إطار الحركة
الطالبية التي كان لها دور فاعل في إشعال حماس المناضلين
والفدائيين..
إننا إذ نعزيكم 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 جميعاً الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 ..ويعزي آل الخضر بوفاة الشيخ
محمد سالم الخضر
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام
برقية ع��زاء وم��واس��اة في وفاة
الشيخ محمد اّ
سلم محمد الخضر..
جاء فيها:
األخ /عبدالباسط محمد سالم
الخضر
وإخوانـه ..وكافـة آل الخضـر
المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا
نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ
محمد سالم محمد الخضر عضو
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي
العام وأحد الشخصيات االجتماعية

الوطنية الفاعلة الذي انتقل إلى
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء
والبذل في خدمة الوطن والمجتمع،
حيث ك��ان ل��ه دور مشهود في
مسيرة العمل الوطني واإلصالح
بين الناس..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا..
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء
وأن��ص��ار المؤتمر الشعبي العام
وحلفائه ،لنسأل اهلل العلي القدير
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته..
وأن يسكنه فسيح جنانه ..وأن
يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

