
ج��دد ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م المؤتمر 
الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني - 
عبده الجندي- التأكيد على رفض المؤتمر 
وحلفائه ألية محاولة إلقحام اعضاء مؤتمر الحوار 
بالتحول الى جمعية تأسيسية تقوم بدور التشريع 

في اليمن.
واعتبر ما ُسمي بالمرحلة التأسيسية منطقًا شموليًا 
ال يتفق مع الديمقراطية القائمة على التعددية 

السياسية والتداول السلمي للسلطة..
وق���ال ال��ج��ن��دي : إن أي��ة م��ح��اول��ة إلق��ح��ام أعضاء 
مؤتمر الحوار بالتحول إلى جمعية تأسيسية تقوم 
بدور التشريع يضر بالعملية الديمقراطية تجاوز 
مرفوض على اإلرادة الشعبية وتلحق بالمشاركين 
ات والتشوهات  في مؤتمر الحوار الكثير من اإلساء
التي ال تتناسب مع الدور الوطني والتاريخي الكبير 
الذي قاموا به وما أنتجوه من مخرجات حوارية لتلبية 
التطلعات الوطنية في بناء دولة يمنية مدنية حديثة.
وأبدى أسفه من تصريحات الدكتور ياسين سعيد 
نعمان المطالبة بنقل السلطة للرئيس هادي.. وقال: 
الزعيم صالح ليس لديه نية للترشح للرئاسة وعلى 

الجميع أن يهدأ ويشعر بالطمأنينة حيال ذلك..
ودعا الجندي - في مؤتمر صحفي عقده الخميس 

ب��ص��ن��ع��اء - ال��دك��ت��ور 
ياسين سعيد نعمان 
ب��أن ال يسمح ألح��د ان 
يستدرجه إلى مستنقع 
االستضعاف والحديث 

عن نقل السلطة.
وأض���������اف م��خ��اط��ب��ًا 
نعمان:" رحمة الخالف 
ولغة الكراهية والحقد يا 

دكتور ياسين انت تحظى باحترام من يختلفون معك 
فال يستدرجك البعض إلى مستنقع االستضعاف ونقل 
السلطة ألن هذه الفلسفة غير مفهومة فسيأتي غدًا 
من يطالب بإبعادك من الحزب الذي ترأسه بتهمة أنك 
من المتورطين في صراعات الماضي الن علي عبدالله 

صالح لم يبعد عبدربه منصور هادي الذي تطلب له 
مرحلة تأسيسية بصورة معاكسة لرغبته وتزجه في 
صراع مع حزبه فذلك ليس من 

اختصاصك"..
ون��ب��ه ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��م��ؤت��م��ر ق����ي����ادات اح����زاب 
المشترك بأن تعود إلى تصريح 
مستشار الرئيس هادي لشئون 
ال��دراس��ات والبحوث الدكتور 
فارس السقاف، لمعرفة كيف 
يفكر عبدربه منصور هادي 
حيث يقول السقاف: إن عدد األقاليم خمسة وأن 
الحصانة جزء من المبادرة وأن الرئيس هادي سائر 
باتجاه إج���راء االنتخابات النيابية والرئاسية في 

موعدها.
كما دعاهم أيضا إلى العودة إلى مقابلة الشيخ ياسر 
العواضي في قناة »روسيا اليوم« التي فرق فيها بين 

موقف المؤتمر من المرحلة التأسيسية وموقفه من 
أمينه العام حول االنتخابات الرئاسية.

وأش����ار ال��ج��ن��دي إل��ى 
ان المصالحة الوطنية 
وال��ع��دال��ة االنتقالية 
ال تعني ال��غ��اء ق��ان��ون 
الحصانة والحديث عن 
العزل السياسي وإحياء 
الثارات القديمة وزج 
البلد ف��ي معركة لها 
بداية وليس لها نهاية.

وقال : إن مسألة تحريك ما سمي بالعزل السياسي 
والحصانة في هذه المرحلة هو نتاج لموقف المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه الواضح من الوحدة اليمنية 
ورفضه لمشروع دولة من إقليمين باعتباره خطًا 
واضحًا لالنفصال وتمسكه بدولة من خمسة أقاليم او 

أكثر يحفظ لليمن وحدته..

وحول مايدور من صراع في منطقة دماج صعدة 
ومن المستفيد من ذلك الصراع - قال الجندي: إن حزب 
اإلصالح هو المحرض وهو من يقف وراء نشوب ذلك 
الصراع والعنف بهدف تصفية حسابات ضيقة.. وعبر 
عن أسفه الشديد لسفك الدماء نتيجة اعمال العنف في 
محافظة صعدة وعلى وجه الخصوص في دماج بين 

جماعتي السلفيين والحوثيين..
ه ضد النفخ في النار وال  وق��ال: ان المؤتمر وحلفاء
يشجع طرف ضد طرف إطالقًا ويرفض وبشدة تلك 
االعمال والصراعات التي قد تقود البالد- ال سمح الله 

-إلى صراع مذهبي طائفي لن ُيستثنى منه أحد.
وطالب الجندي الجميع في صعدة إلى تحكيم العقل 
وإعالء مصلحة الوطن والشعب على الجماعات والفئات 
بمختلف أنواعها، داعيًا في نفس الوقت الدولة إلى 
القيام بواجباتها ومسئولياتها الدستورية والقانونية 

وإحالل األمن في جميع أرجاء اليمن.
وبخصوص مايقوم به محافظ عدن وحيد رشيد من 
عملية أخونة واسعة في مفاصل الدولة بالمحافظة 
مصحوبة بصرف عدد كبير من االراضي - أبدى القيادي 
المؤتمري خشيته من ان تؤسس تلك التصرفات 
لقضية جنوبية ثانية باعتبارنا لم نخرج حتى اليوم 

بحلول للقضية الجنوبية األولى.
واع��ت��ب��ر أن ال��ت��داول السلمي 
ل��ل��س��ل��ط��ة ال ي��ع��ن��ي االخ���ون���ة 
والتصفية الجماعية للموظفين 
كما ي��ح��دث ال��ي��وم ف��ي التربية 
والتعليم التي شهدت تعيينات 
لم يسبق لها مثيل مثلها مثل 
بعض الوزارات االخرى كالمالية 
والداخلية والكهرباء وغيرها التي 
طالت مئات من الوكالء وم��دراء 

العموم ومدراء االدارات.
وعبر عن اسفه لعمليات التدخل في شئون المكونات 
بمؤتمر الحوار وتفريخها وعمليات التجسس ومراقبة 
المكالمات الهاتفية وغياب دور الدولة كما حدث 
لإلخوة محمد الحميري وصالح الصيادي وغيرهما.. 

العدد:  )1684(  
االثنين :11 / 11 / 2013م 

أكد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام 6 - الموافق : 8 محرم / 1435هـ 
تضامن المؤتمر الشعبي العام الكامل مع الصيادين 
المحتجزين في دول مجاورة وخصوصًا في ارتيريا، 
ومع أسرهم ،محماًل الحكومة مسؤولية أي تقصير 

أو تساهل في متابعة قضيتهم .

ودعا المصدر حكومة الوفاق الوطني إلى سرعة 
متابعة اإلف���راج ع��ن مئات الصيادين اليمنيين 
المحتجزين في دول مجاورة أغلبهم لدى السلطات 
األرتيرية ،وات��خ��اذ كافة الوسائل التي من شأنها 
العمل على اإلفراج عنهم وتقديم كافة التسهيالت 

إلعادتهم إلى ارض الوطن في أسرع وقت ممكن .
وطالب المصدر الحكومة بإيالء قطاع الصيد 
ومنتسبيه أهمية خاصة كونه يمثل اح��د رواف��د 
االقتصاد الوطني ،ويمثل احد المصادر لرفد خزينة 

الدولة باألموال 

المؤتمر يطالب الحكومة بمتابعة قضية الصيادين المحتجزين بارتيريا

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ على شايف
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي شايف مسعود النقيب 
بن عبدالباقي أحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعّبر األخ الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في 
برقية العزاء التي بعث بها إلى األخ صالح علي شايف مسعود 
النقيب بن عبدالباقي وإخوانه وكافة آل النقيب مديرية رصد 
يافع بمحافظة أبين باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم 

كل أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة العميد الغنيمي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
برقية ع��زاء ومواساة في وف��اة العميد متقاعد شرهان ناصر 
علي الغنيمي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 
والنضال والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن في سلك 

القوات المسلحة واألمن.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ 
خالد شرهان ناصر الغنيمي وإخوانه وكافة آل غنيم -مراد- 
بمحافظة مأرب عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة العميد قصيله
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد أحمد علي قصيله الذي 

انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والعمل 
الجاد والمخلص في خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة.

وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى 
األخ خالد أحمد علي قصيله وإخ��وان��ه.. وكافة آل قصيله عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم 

كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة الشيخ الجرباني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله علي غالب الجرباني 
أحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة الذي انتقل إلى جوار ربه 
بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية 

والوحدة.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ 
اللواء محمد علي غالب الجرباني واألخ اللواء منصور علي غالب 
الجرباني ونجل الفقيد األخ محمد عبدالله علي غالب الجرباني 
وكافة آل الجرباني المعروفين بنضالهم في سبيل الدفاع عن 
الثورة والجمهورية والوحدة، وكانت لهم مواقف مشّرفة في 
كل المراحل والمنعطفات التاريخية التي شهدها الوطن- عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة إياد العاقل
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ سعيد محمد عبدالله العاقل شيخ مشائخ جبل 

حبشي، وإل��ى الدكتور عبدالسالم سعيد العاقل.. وكافة آل العاقل في 
مديرية جبل حبشي- محافظة تعز- في وفاة الشاب المهندس إياد سعيد 
العاقل الذي انتقل إلى جوار ربه وهو في ريعان شبابه، قضى جزءًا من حياته 

العملية في خدمة الوطن في مجال المالية العامة..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عز وجل- 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

.. ويعزي بوفاة الشيخ الغسيلي
 بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد عبدالله الغسيلي أحد أعيان محافظة 
شبوة الذين كان لهم دور بارز في الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني 

وفي الدفاع عن الثورة اليمنية واالنتصار للوحدة اليمنية الخالدة..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ 
محسن عبدالله الغسيلي.. وإخوانه وكافة آل الغسيلي بمحافظة شبوة عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع 

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

... ويعزي بوفاة المسعودي
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الحاج علي أحمد ناصر المسعودي الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والدفاع عن 

الثورة والجمهورية والوحدة، وفي خدمة المجتمع.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى العقيد 
يحيى علي المسعودي.. وإخوانه وكافة آل المسعودي بمديرية سنحان 
-محافظة صنعاء- عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
ت قدرته- أن يتغمد 

ّ
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

الفقيد بواسع رحمته ومغفرته..

 وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة المحامي جميل العدوف
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة المحامي جميل محمد سيف العدوف الذي انتقل 
ر معظمها 

ّ
إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن سخ

في التحصيل العلمي القانوني، ومن ثم في خدمة العدالة من خالل عمله 
في مجال المحاماة.

وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي 
بعث بها إلى القاضي جسار محمد سيف العدوف.. وإخوانه وكافة آل العدوف 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أحزاب 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 في وفاة الشيخ علي المشّرع
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ علي علي المشّرع أحد الشخصيات اإلجتماعية 
الفاعلة في مديرية وصاب العالي -محافظة ذمار- الذي انتقل إلى جوار ربه 

بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أوالد الفقيد 
محمد وإسماعيل علي المشّرع.. وكافة آل المشّرع عن صادق التعازي 
وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل 
المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 

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

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الجندي: تمسك المؤتمر بالوحدة وراء إثارة العزل 
المرحلة التأسيسية منطق شمولي ال يتفق مع الديمقراطية

اإلصالح وراء الصراع الحاصل في دماج

المصالحة الوطنية 
والعدالة ال تعني 
إلغاء الحصانة 

أخونة محافظة 
عدن ستولد قضية 

جنوبية ثانية

مؤتمر حجة يدين اقتحام مليشيات 
اإلصالح لمدرسة وضرب مديرها 

مؤتمر البيضاء يدين اغتيال 
القيادي السالمي

دان ف��رع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة له االعتداء 
االجرامي الجبان والغاشم على االستاذ نجيب محمد عطية مدير 
مدرسة الخادم الوجيه بمدينة حجة واقتحام المدرسة من قبل 

بلطجي اصالحي ومليشيا تابعة له.
وطالب في بيان الجهات االمنية القيام بواجبها بالقبض على الجاني وعصابته 
وتسليمهم للقضاء ليقول كلمته فيهم ولينالوا جزاءهم العادل حتى يكونوا 

عبرة لغيرهم 
ودعا البيان األحزاب والتنظيمات السياسية الى إدانة ورفض تلك الجريمة 
التي تدل على االفالس التطرف واالره��اب الذي تقودنا اليه هذه العناصر 
االجرامية، كما طالب البيان االح��زاب التعاون في ضبط الجاني وعصابته 

وتحميل من يحاول التستر عليه المسؤولية الكاملة سواًء االمن او غيره 
وق��د قوبلت ه��ذه الحادثة االجرامية التي تتكرر للمرة الثانية برفض 

واستنكار واستهجان وادانة كل ابناء محافظة حجة 
من جانبه عبر االستاذ نجيب عطية مدير المدرسة ان هذه التصرفات 
الهمجية والمتطرفة لن تثنيه ابدًا عن السير قدمًا للعمل باللوائح والقوانين 
المنظمة للعملية التعليمية وف��ق االس��س واللوائح التربوية وان هذه 
التصرفات التي تدل علي االفالس والحماقة لن تزيدنا إال تمسكًا واخالصًا لله 
ولوطننا ولعملنا ولضمائرنا وطالب الجهات االمنية بضبط الجناة وتسليمهم 

للعدالة لينالوا جزائهم العادل حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

دان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء عملية اغتيال 
القيادي المؤتمري الشيخ علي عبدربه السالمي- عضو اللجنة الدائمة 
ومرافقيه من قبل مسلحين »اخوانيين« في مديرية الشرية آل غنيم 

وهو في طريقه الى صنعاء تحت غطاء الثأر القبلي.
وأشاد بيان صادر عن فرع المؤتمر بمناقب الشهيد وادواره االجتماعية في 

اصالح ذات البين واستئصال الصراعات القبلية ومشاكل الثأر.
�ل البيان وزارة الداخلية المسئولية تجاه عمليات االغتياالت التي تطال  وحمَّ

القيادات المؤتمرية في ظل االنفالت االمني.

في مؤتمر صحفي


