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العام عن عزائها ومواساتها لألخ
عبدالله علي المحرمي وإخوانه

في وفاة المغفور له بإذن الله 
الشيخ/ جابر علي المحرمي

وأش����ارت ف��ي تعزيتها رس��ال��ة ع��زاء 

األمانة العامة للمؤتمر الى مناقب الفقيد 
سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع 
الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته  

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

األمانة العامة تعزي في وفاة الشيخ جابر المحرمي

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ 
سعيد باهدى بوفاة نجله

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ خالد سعيد محمد باهدى الذي 

انتقل إلى جوار ربه وهو في ريعان شبابه.
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية 
العزاء والمواساة التي بعث بها إلى والد الفقيد الشيخ سعيد محمد 
باهدى وكافة آل باهدى -حبان- بمحافظة شبوة باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
-سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي اللواء علي الشامي في استشهاد 
نجله العقيد عبدالرحمن الشامي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد عبدالرحمن علي محمد 

الشامي.. جاء فيها:
األخ المناضل الجسور اللواء/ علي محمد الشامي.. وإخوانه 

وكاف��ة آل الشام��ي الك��رام
لقد فجعنا وتألمنا كثيرًا إثر تلقينا نبأ استشهاد نجلكم العقيد 
عبدالرحمن علي محمد الشامي الذي كان من خيرة الضباط التزامًا 
ة في أداء واجبه الوطني، وال��ذي امتدت إليه يد  وإخالصًا وكفاء
الغدر واإلثم والخيانة واإلرهاب لتغتاله في وضح النهار في أحد 

شوارع العاصمة صنعاء.
إن فقدانكم لنجلكم ال يعتبر خسارة لكم وألسرته فقط، وإنما 
خسارة كبيرة للوطن ولقوات األمن، فقد لقي ربه غدرًا وعدوانًا 
نتيجة االنفالت األمني ال��ذي تعاني منه البالد وتفشي الفوضى 
وأعمال القتل واإلرهاب واإلغتياالت اليومية دون أن يكون هناك 

رادع أو عقاب لمن يرتكب هذه األعمال اإلجرامية البشعة.
ومع ذلك يحدونا األمل أن تتحمل الدولة والحكومة وكل األجهزة 
المختصة مسئولياتها في التصدي لهذه اآلفة التي ال دين وال وطن 

وال عهد لها وال ألصحابها الذين يستمرؤن قتل النفس التي حّرم 
الله، وأن تعمل على استئصال شأفة هذه الظاهرة الخبيثة بدون 

أي تهاون أو مهادنة.
األخ اللواء علي محمد الشامي..

ان مصابكم لجلل وأليم ولكننا على ثقة في قدرتكم على الصبر 
والتسليم بقضاء الله وقدره في هذه الفاجعة الكبيرة، لما ُعرف 
عنكم من حنكة وقدرة على تحّمل الصعاب ومواجهة األحداث 
والمصائب س��واء عند مشاركتكم ف��ي تفجير ث��ورة السادس 
والعشرين من سبتمبر الخالدة أو عند تحملكم للمسئوليات 
س��ن��دت إليكم دف��اع��ًا ع��ن ال��ث��ورة 

ُ
والمناصب القيادية ال��ت��ي أ

والجمهورية وانتصارًا إلرادة الشعب اليمني الحر، وكنتم خير مثال 
للقائد الكفؤ والمخلص والمتفاني والقدوة المتميزة في الشرف 
والنزاهة، وشهدت الكثير من مناطق اليمن -جبالها وسهولها- 
عطاءكم وبذلكم الوطني السخي ومشاركتكم الفاعلة في معارك 
الدفاع عن الثورة والجمهورية، وهو الدور الذي سيسجله لكم 
التاريخ في أنصع صفحاته كأحد قيادات الثورة الفاعلة التي عملت 
بصمت، ومناضليها األحرار الذين أبلوا بالًء حسنًا من أجل ترسيخ 
قيم الثورة النبيلة والسامية.. لتسترشد من ذلك الدور الوطني 
الذي قمتم به األجيال، وتشرب منه قيم التضحية والفداء ونكران 

الذات في سبيل الوطن، وال نقول هذا مجاملة ولكننا نقول الحق.
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم في هذا المصاب الجلل 
شخصيًا ولألسرة الكريمة، نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق 

المواساة باسمي شخصيًا.. 
وباسم ق��ي��ادات وهيئات وك���وادر وأع��ض��اء وأن��ص��ار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي- 
 وعال- أن يتغمد الشهيد عبدالرحمن بواسع 

ّ
لنسأل المولى -جل

رحمته ومغفرته.. ويسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.. ويلهمكم 

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

.. ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري 
مطهر صباح

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مطهر طاهر صباح أحد 

الشخصيات اإلجتماعية في منطقة الحيمة الداخلية والقيادي 
الفاعل في المؤتمر الشعبي العام بمنطقة الحيمة الداخلية 

بمحافظة صنعاء.
وعّبر الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى األخ أحمد مطهر 
طاهر صباح وإخوانه وكافة آل صباح، عن صادق التعازي وعميق 

المواساة باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
-سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع 

ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة العميد الركن
المناضل صالح عمر

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن المناضل صالح حمود 
ُعمر قائد اللواء 30 األسبق الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد 
حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة، حيث كان -رحمه الله- أحد الكوادر العسكرية الوطنية 
الوحدوية ومن الضباط األكفاء الذين أدوا واجبهم بكل إخالص 

وتفاٍن.
 كما أن له إسهامات فاعلة في النضال الوطني من أجل نيل 
اإلستقالل وترسيخ دعائم الثورة الوطنية وتحقيق الوحدة 

اليمنية.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى األخ عبدالسالم صالح حمود ُعمر وإخوانه.. وكافة آل ُعمر 
بمحافظة الضالع عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 

شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع 

ّ
وحلفائه، سائاًل المولى -جل

رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله 
وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة 
الشيخ محمد سلمان

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي إلى األخ محمد محمد سعيد سلمان وإخوانه.. 
وكافة آل سلمان في وفاة الشيخ محمد سعيد سلمان أحد مشائخ 
مديرية قعطبة محافظة الضالع، الذي وافاه األجل إثر حادث 

مروري مؤلم..
معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب 
الجلل، س��ائ��اًل المولى -ع��زوج��ل- أن يتغمده ب��واس��ع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي في وفاة الشيخ 
أحمد األعوش

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد ناصر األعوش.. جاء 

فيها:
األخ الدكتور/ عل�ي أحمد ناص�ر األعوش

النائب العام وإخوانه.. وكافة آل األعوش                              الك�����رام
بأسى بالغ وح��زن عميق تلقينا نبأ وف��اة والدكم الشيخ أحمد 
ناصر األعوش أحد الشخصيات اإلجتماعية الفاعلة في مأرب الذي 
اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء 
في خدمة الوطن، حيث أسهم بدور بارز في اإلصالح بين الناس 
وفي خدمة المجتمع، وكان من العناصر التي عملت على ترسيخ 
قواعد الدولة في المحافظة والوقوف في صف الثورة والجمهورية 

والوحدة.
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، نسأل الله -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

احمد النويهي
نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
تعز والجامعة، الخميس الماضي بقاعة الفضول 
 خطابيًا 

ً
في المركز الثقافي بمدينة تعز حفال

وفنيًا، احتفاًء باليوبيل الذهبي لثورة الـ14 من أكتوبر 
المجيدة.

وقد القى الشيخ جابر عبدالله غالب الحاج- عضو مجلس 
النواب.. رئيس فرع المؤتمر، كلمة أكد فيها على واحدية 
النضال الوطني للشعب اليمني وواحدية الثورة اليمنية 
»26 سبتمبر و14 أكتوبر«، مطالبًا الجميع استلهام 

العبر والدروس العظيمة من مالحم النضال الوطني.
وأشــار الحاج إلى الظروف االستثنائية الصعبة التي 
يمر بها الوطن جراء تداعيات األزمة السياسية التي 
عصفت بالوطن عام 2011م والتي تستدعي من كافة 
القوى السياسية واالجتماعية تغليب المصلحة الوطنية 
العليا على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، مشددًا 
على ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن والتي تعد أعظم 
المنجزات التاريخية للشعب اليمني العظيم وال يجب 

التفريط به بأي حال من األحوال.
ونوه الشيخ جابر إلى الدور الريادي للمؤتمر الشعبي 

العام في صناعة التحوالت التاريخية التي شهدها الوطن 
على مدى 33 عامًا مضت بقيادة الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ودوره الوطني الرائد 
في التعامل الحكيم مع أزمة العام 2011م وحرصه على 
عدم انزالق الوطن والشعب إلى أتون حرب طاحنة وهاوية 

سحيقة.
كما ألقيت كلمة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
بالمحافظة، ألقاها األستاذ عبدالغني الشرجبي- نائب 
رئيس قيادة أحزاب التحالف.. رئيس فرع حزب البعث 
العربي القومي، وكلمة المرأة ألقتها األستاذة افتهان 
المشهري- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، وكلمة منظمات 
المجتمع المدني ألقاها المحامي توفيق الشعبي، وكلمة 
الشباب ألقاها نميري صالح هيثم، تطرقوا فيها إلى 
نضال شعبنا اليمني للتحرر من الحكم اإلمامي الكهنوتي 

في شمال الوطن واالستعمار البريطاني في الجنوب.
كما تناولت الكلمات الــدور الرائد للمؤتمر الشعبي 
العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح في تحقيق 
منجز إعادة الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة.. 
مشيدين بتعامله الحكيم مع األزمة السياسية العصيبة 
وتداعياتها المؤسفة والتزامه بنهج الحوار الوطني 

لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

مؤتمر تعز يحتفي بثورة 14 أكتوبر 
ويؤكد الحفاظ على الوحدة

طالب المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء بضرورة تكاتف كل أبناء المحافظة 
الوقوف ضد األعمال االرهابية التي تستهدف األمن واالستقرار.

وأرجع عمر محسن الهداء نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة األنشطة التخريبية 
واإلرهابية في مديريات المحافظة الى عدم توافر االمكانات والقدرات لدى األجهزة األمنية وغياب 
التنسيق والخطط الواضحة للتصدي لذلك، في االجتماع الموسع الذي رأسه محافظ المحافظة 
الظاهري الشدادي وبحضور القيادات العسكرية واألمنية والتنفيذية والحزبية والمدنية، وقوف 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه صفًا واحدًا مع كل الوطنيين الشرفاء والمخلصين في المحافظة 
ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة البيضاء، معبرًا عن ادانة المؤتمر 
الشعبي لكل األعمال االرهابية التي تستهدف قيادات ومنتسبي الجيش واألمن وكافة الجرائم 

وأعمال التخريب أيًا كان شكلها.
وفي االجتماع أكد المحافظ الشدادي على أهمية الدور الفاعل لألحزاب السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني والجهود الرسمية والشعبية لتعزيز الوضع االمني وتحقيق االستقرار التنموي 
والخدمي، وضرورة قيام مختلف التكوينات بواجبها الوطني وإسهامها في تحقيق االمن واالستقرار 

والسلم االجتماعي في المحافظة.
ودعا كافة المكونات إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الحزبية والفئوية 
والشخصية واالبتعاد عن المناكفات الحزبية واستشعار الجميع بمهامهم ومسئولياتهم الوطنية 
تجاه حماية مقدرات وثروات البالد والمصالح العامة والتنديد بالعصابات المسلحة التي تستهدف 

رجال األمن والقوات المسلحة والمواطنين االبرياء.

مؤتمر البيضاء يدعو الصطفاف 
وطني لمواجهة االرهاب

مؤتمر إب 
يحذر من استمرار 

االنفالت االمني
> شدد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة إب  عبدالواحد 
محمد صالح على أهمية مضاعفة وتيرة العمل التنظيمي 
على مستوى مديريات ودوائر المحافظة خالل الفترة 

المقبلة.
وناقش في االجتماع التنظيمي لقيادة فرع المؤتمر 
بإب العديد من المواضيع والقضايا الوطنية إضافة الى 

مستجدات الساحة السياسية.
وجدد المجتمعون وقوف مؤتمر إب الى جانب جهود 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إخراج 
اليمن من أزمته ومساندتهم لخطوات إنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة التزام الجميع 
ببنوده ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة.
من جانبه نبه رئيس فرع المؤتمر عبدالواحد صالح الى 
خطورة االنفالت األمني الذي تعيشه محافظة إب وتأثيره 

على النسيج االجتماعي والسكينة العامة.


