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محمد المشخر

نف��ذ ابن��اء مديري��ة القريش��ة محافظ��ة البيض��اء وقف��ة 
احتجاجية تنديدًا بمحاولة اغتيال القيادي المؤتمري الشيخ 
أحمد عباد الزوبه- عض��و اللجنة الدائمة.. وأحد ابرز وجهاء 
المديرية والمحافظة، وذلك بالقرب من فندق حدة بالعاصمة 
صنعاء الس��بت قبل الماضي بإطالق الرص��اص عليه من قبل 

مسلحين يستقلون دراجة نارية.

وخالل الوقفة التي نفذت في خيمة الحوار الوطني بمدينة 
رداع، وضمت قيادة السلطة المحلية والتنفيذية ومنظمات 
المجتمع المدني والمشائخ والشخصيات االجتماعية وقادة 
األح��زاب والتنظيميات السياس��ية والحقوقيين والش��باب 
والنشطاء والمهمش��ين بمديريات رداع، حمل المشاركون 
قيادة وزارة الداخلية وأدارة أمن أمانة العاصمة المسئولية 

الكاملة عن هذه الجريمة.

وطالبوا بس��رعة الكش��ف الجن��اة والتحقيق ف��ي الحادثة 
ومعرفة من يقف وراءها. 

الفتين إلى أن تكرار استهداف حياة القيادات المؤتمرية 
مخط��ط ال يخ��دم اال أولئ��ك الذي��ن يتحركون وف��ق أجندة 
ونزعات انتقامي��ة ضد أبناء الش��عب ويهدف��ون الى عرقلة 
التسوية السياسية وإفشال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

والعودة باألوضاع في البالد الى المربع األول.

أبناء رداع ينددون بمحاولة اغتيال القيادي المؤتمري الزوبه

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

رئيس المؤتمر يطمئن على صحة 
الدكتور عبدالوهاب محمود

رئيس المؤتمر يعزي المنصب العمودي 
بوفاة نجله

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ عثمان محمد أبوبكر العمودي الذي انتقل إلى جوار 

ربه بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى المنصب محمد 
أبوبكر العم��ودي عضو مجل��س الش��ورى.. وإخوانه وكاف��ة آل العمودي 
-حضرموت- عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش��عبي العام وحلفائه أحزاب 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد 

ً
التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله 
وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة عبدالله األعوش
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ عبدالله محمد األعوش الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

ُعمر قضى معظمه في خدمة الوطن.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواس��اة الت��ي بعث بها إلى الدكتور 
علي أحمد األعوش -النائب العام- وكاف��ة آل األعوش عن صادق التعازي 
وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
 
ً
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائال
المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة رئيس مؤتمر ماوية 
بعث الزعيم عل��ي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ منصور صادق العاقل رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام وأحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة بمديرية ماوية -محافظة تعز-
ره لخدمة الوطن والشعب.. 

ّ
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ُعمر س��خ

واالهتم��ام بقضايا منطقت��ه، حيث كان عضوًا نش��طًا وأحد الش��خصيات 
الوطنية والكوادر التنظيمية المجتهدة في المؤتمر الشعبي العام..

وعّبر رئيس المؤتمر في برقية العزاء والمواس��اة الت��ي بعث بها إلى أبناء 
الفقيد نش��وان وزيد منصور صادق العاقل وكاف��ة آل العاقل -بمديرية 
ماوية- عن صادق التعازي وعميق المواس��اة باس��مه ش��خصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش��عبي العام وحلفائه أحزاب 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد 

ً
التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله 
وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي بوفاة العميد عبدالله الشيبه
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواس��اة في وفاة العميد الركن عبدالله محسن صالح الشيبه مدير فرع 
جهاز األمن القومي بمديرية س��يئون -حضرموت- ال��ذي انتقل إلى جوار 
ربه مع اثنين م��ن مرافقيه إثر حادث مروري مؤلم، مش��يدًا بدور الفقيد 
وبأعماله الوطنية التي قام بها خالل مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل 
الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة 

والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواس��اة التي بعث به��ا إلى والد الفقيد 
محس��ن صالح الش��يبه.. وإلى ولد الفقيد وائل عبدالله محس��ن الشيبه.. 
وإخوانه وكافة آل الش��يبه عن صادق التعازي وعميق المواس��اة باس��مه 

شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
 المولى -س��بحانه 

ً
وحلفائه أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي، س��ائال

وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته ومغفرته.. ويس��كنه فس��يح 
جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي الدكتور علي المخالفي 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواس��اة إلى الدكتور علي محمد غال��ب المخالفي عض��و مجلس النواب 

وإخوانه بوفاة والدهم الشيخ محمد غالب المخالفي.
وأشاد الزعيم علي عبدالله صالح في برقيته بإسهامات الفقيد الوطنية 
معبرًا عن صادق التعازي وعميق المواس��اة باس��مه ش��خصيًا.. وباس��م 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش��عبي العام وحلفائه أحزاب 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد 

ً
التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

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 عبدالله العليي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة الشيخ عبدالله علي العليي أحد الشخصيات اإلجتماعية الفاعلة الذي اختاره 

المولى -عز وجل- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواس��اة في برقية العزاء التي 
بعث بها إلى خال��د عبدالله العليي.. وإخوانه وكاف��ة آل العليي بمحافظة 
حجة باسمه شخصيًا.. وباس��م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
 المولى 

ً
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

-س��بحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي في وفاة العميد محمد السالمي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 

ومواساة في وفاة العميد محمد عبدربه السالمي.. جاء فيها:
األخ الدكتور/ إبراهيم محمد عبدربه السالمي.. وإخوانه

وكافة آل السالمي - رداع محافظة البيضاء              الك�����رام
بأس��ى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدك��م المناضل العميد محمد 
عبدربه السالمي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل 
والنضال في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان -رحمه 
الله- من المناضلين األوفي��اء للقضايا الوطنية التي ناضل وكافح ش��عبنا 
من أجلها وفي مقدمتها انتصار إرادة ش��عبنا اليمني في الحرية والتقدم 

والوحدة والديمقراطية، والعيش الكريم..
كما كان -رحمه الله- م��ن أوائل ضباط األمن الذين عمل��وا بإخالص وتفاٍن في 
أداء الواجب الوطني س��واًء من خالل عمله كأول مدعي ع��ام للجمهورية حمل 
على عاتقه مسئولية الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، إلى جانب 
دوره المشهود في الدفاع عن الثورة والجمهورية ودحر القوى الظالمية من 
فلول اإلمامة والمرتزقة من أبواب صنعاء يجرون ورائهم أذيال الهزيمة والعار.

إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم في فقدان مناضل جسور من مناضلي 
ر لكم عن صادق التعازي والمواساة باسمي شخصيًا..  الثورة اليمنية، نعبِّ
وباس��م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي -لنس��أل الل��ه -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

تتواصل ردود الفعل المن��ددة بمحاولة االغتيال 
التي تعرض لها وكيل محافظة إب للش��ئون المالية 
جبران باشا األسبوع الماضي، حيث اعتبر مصدر في 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أن هذه الجريمة تأتي 
بعد أيام قليلة من اغتيال البرلماني عبدالكريم جدبان لتؤكد 
أن مسلسل التصفيات الجسدية واالغتياالت السياسية قد 
وصل مستوى خطيرًا وسط انفالت أمني غير مسبوق تشهده 
البالد وعجز واضح من وزارة الداخلية واألجهزة األمنية عن 

تحمل واجباتها الدستورية في توفير األمن واالستقرار.
وكان جبران باش��ا اتهم مدير أمن المحافظة العميد فؤاد 
العطاب، بأخذ توجيهات من حزب اإلصالح الذي ينتمي إليه.. 
وكأنه يعمل لحساب اإلصالح وليس لحماية أبناء المحافظة.

مؤكدًا -االثنين الماضي- أن محاول��ة اغتياله وقتل مرافقه 
ما هي إال نتيج��ة تقاعس األجهزة األمني��ة وإهمالها في أداء 

واجبها.
وعن محاولة االغتيال التي تعرض لها، قال جبران: إن عصابة 
مسلحة لها سوابق في القتل والنهب قاموا بالتقطع لسيارته 
جوار مبنى إدارة أمن المديرية وأطلقوا الرصاص نحوه، ما أدى 

إلى مقتل مرافقه )عفيف الشبيبي(.
وأض��اف: أن��ه أبل��غ س��ابقًا مدي��ر أم��ن 
المحافظ��ة ع��ن أس��ماء أف��راد العصاب��ة 
والعمليات التي يقومون بها بعد أن حاولوا 
اغتيال��ه العام الماضي، إال أن��ه لم يعره أي 
اهتم��ام.. وأن العصاب��ة نفس��ها هاجمت 
مس��بقًا إدارة أم��ن العدي��ن، ول��م تقبض 
عليهم األجه��زة األمنية رغ��م معرفتها 

بأسمائهم.
وألقت حملة مشتركة القبض على اثنين 
من العناصر الشهر الماضي وعند التحقيق 
معهم��ا اتض��ح أنه��م ينتم��ون للعصابة، 
وفوجئوا بأن مدير أمن المحافظة المنتمي 
إلى حزب اإلص��الح أصدر توجيه��ًا لمدير 

البحث الجنائي بسرعة اإلفراج عنهما.

وأوضح جبران أن العصابة يقودها محمد 
أحمد عبده مرشد الزهيري، وأمين علي قاسم، و12 آخرين 
معروفين لدى األجهزة األمني��ة، إال أن إدارة األمن تتقاعس 

عن القبض عليهم.
ُيذكر بأن الوكيل جبران باشا تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة 
األمنية بالمحافظة لمساءلة مدير أمن المحافظة العميد فؤاد 
العطاب حول التهاون في قضية االنفالت األمني الذي تعيشه 

المحافظة.
 م��ن جانب��ه أوضح مص��در ف��ي المؤتمر 
وحلفائه: ان محاولة اغتيال جبران الباش��ا 
تكش��ف عن وجود مخطط واضح من قبل 
القوى اإلرهابية والظالمية لتفجير األوضاع 
وتنفيذ مخطط ممنهج لتصفية الخصوم 
السياس��يين عبر أعمال القتل ،مس��تغلة 
ع��دم قي��ام األجه��زة األمني��ة بواجباتها 
ومس��تندة على حمالت تحريض وكراهية 

تبثها بعض القوى السياسية.
ل المؤتمر الشعبي  وفي سياق متصل حمَّ
العام وأحزاب التحال��ف الوطني بمحافظة 
إب الحكوم��ة ووزارة الداخلي��ة مس��ئولية 
اس��تمرار حاالت االنف��الت األمني، مطالبين ف��ي الوقت ذاته 
األجه��زة األمنية وقيادة الس��لطة المحلية ف��ي بالمحافظة 
س��رعة ضبط الجن��اة وتقديمه��م للعدال��ة.. وعب��روا عن 

تعازيهم ومواساتهم ألسرة القتيل.. 
المكتب التنفيذي والسلطة المحلية بالمحافظة أشارا في 
بيان الى أن تلك المحاول��ة الغتيال جبران 
باش��ا عمل جب��ان ممقوت يه��دد األمن 
والس��لم االجتماعي ويخلق ب��ؤرًا للصراع 

السياسي والقبلي..
وش��ددا عل��ى ض��رورة تحل��ي األجهزة 
األمنية بأعلى درج��ات اليقظة وتكثيف 
الحمالت ضد العناصر الخارجة عن القانون 

ومالحقتهم..
ال��ى ذلك دعا مش��ائخ ووجه��اء واعيان 
محافظ��ة إب كاف��ة القي��ادات الحزبي��ة 
ومنظم��ات المجتم��ع المدن��ي وأبن��اء 
المحافظة بمختل��ف ش��رائحهم إلى نبذ 
ثقافة الكراهية حفاظًا على امن واستقرار 

المحافظة.

جبران باشا يتهم مدير أمن إب بالتواطؤ مع اإلصالح في محاولة اغتياله
المؤتمر وحلفاؤه: االغتياالت السياسية بلغت مستوى خطيرًا يجب التصدي له

مؤتمر إب يحّمل الحكومة المسئولية ويطالب بضبط الجناة

30 نوفمبر..

ترجمة منطقية النتصار ثورة سبتمبر واكتوبر 

اج�����رى ال���زع���ي���م علي 
ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
اتصااًل هاتفيًا، األسبوع الماضي، 
ب����األخ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب 
محمود- نائب رئيس مجلس 
ال��ن��واب السابق.. عضو مجلس 
النواب، الذي يتلقى العالج خارج 
الوطن من المرض الذي ألمَّ به، 
وذل��ك لالطمئنان على صحته، 
سائاًل المولى -عزوجل- أن َيُمن 

عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والعافية.
وأش���اد رئيس المؤتمر بالمواقف الوطنية 
النضالية للدكتور عبدالوهاب محمود والذي 
كان عالمة بارزة في حياته العملية والتنظيمية، 
وبإسهاماته الكبيرة في مسيرة بناء الدولة 

اليمنية ال��ح��دي��ث��ة م��ن خ��الل 
مواقع المسئولية العديدة التي 
تحملها س��واءًا قبل ال��وح��دة أو 
بعدها وعمل فيها بكل إخالص 

وتفاٍن.
م���ن ج��ان��ب��ه ع��ّب��ر ال��دك��ت��ور 
عبدالوهاب محمود عن جزيل 
شكره وامتنانه للزعيم علي 
عبدالله صالح على سؤاله عنه 
واالطمئنان على صحته، مقّدرًا 
له الصفات اإلنسانية والمشاعر 
األخوية التي يتحلى بها الزعيم والتي تحظى 
بتقدير أبناء الشعب اليمني الوفي، سائاًل المولى 
-سبحانه وتعالى- أن يمتعه بالصحة والعافية، 
وأن يكتب له النجاح والتوفيق في كل مهامه 

الوطنية والتنظيمية.

 ذمار/عبدالكريم النهاري

أحي��ا المؤتم��ر الش��عبي الع��ام 
 خطابيًا وفنيًا 

ً
بمحافظة ذمار حفال

بمناس��بة عيد الجالء ذكرى رحيل 
آخ��ر جن��دي بريطاني م��ن جنوب 

الوطن 30 نوفمبر.
 وخ��الل الحف��ل اش��اد محاف��ظ 
ذمار يحي��ى العم��ري بالتضحيات 
التي قدمها ابناء ش��عبنا اليمني من 
اجل االنتصار لالرادة الش��عبية في 
تحقيق ثورتي 26 سبتمبر و14 من 
 الى ج��الء آخر جندي 

ً
اكتوبر وصوال

بريطان��ي بعد نض��ال مري��ر قدم 
خالله شعبنا خيرة رجاله.

حض��ره  ل��ذي  ا لحف��ل  ا وف��ي 
العدي��د من القي��ادات التنظيمية 
يمي��ة  د كا أل ا و ي��ة  لتنفيذ ا و
عي��ة  جتما ال ا ت  لش��خصيا ا و
بالمحافظ��ة اس��تعرض المحافظ 
العمري التراب��ط الوثيق بين ثورة 
26 س��بتمبر في شمال الوطن ضد 
الحكم االمامي الكهنوتي وثورة 14 
من أكتوبر في جنوبه ضد االستعمار 
البريطان��ي الذي جث��م على صدور 

شعبنا ردحًا من الزمن.
الى ذلك اشار رئيس فرع المؤتمر 

الشعبي العام بمحافظة ذمار حسن 
محمد عبدالرزاق في كلمة المؤتمر 
الش��عبي الع��ام واح��زاب التحالف 
الوطني ال��ى ان الثالثين من نوفمبر 
1967م يع��د م��ن اه��م االحداث 
التاريخية المهمة في تاريخ اليمن 
المعاص��ر  والذي تع��ززت اهميته 
كذل��ك بارتباطه  بذك��رى التوقيع 
عل��ى الوح��دة ف��ي 30 نوفمب��ر 

1989م.
واش��ار الى ان الوطن اليوم بحاجة 
ماس��ة ال��ى تضافر جه��ود مختلف 

القوى الوطنية لتج��اوز االزمة التي 
يمر بها وتغليب المصلحة الوطنية 
والعمل على انجاح الح��وار الوطني 
والوق��وف ال��ى جان��ب المواطني��ن 
والعمل على تعزيز االمن والسكينة 

العامة.
ه��ذا وتضم��ن الحف��ل ع��دد من 
الفق��رات المتنوع��ة عب��رت ف��ي 
مجمله��ا ع��ن أهمي��ة المناس��بة 
الوطني��ة الغالي��ة على قل��وب ابناء 

الشعب اليمني.

أعلنت الدائ��رة التربوي��ة والتعليمية باألمان��ة العامة للمؤتمر الش��عبي العام عن 
تضامنها مع التربويين المطالبين بحقوق شرعية وقانونية .

واعربت عن اسفها الشديد لتس��خير الحكومة مقدرات الدولة لتجنيد مليشيات 
حزبية على حساب مستحقات العاملين في مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتهم التربويين .. 

جاء ذلك في بيان صادر عن الدائرة التربوية للمؤتمر .. الميثاق تنشر نصه:
تتابع الدائرة التربوية والتعليمية باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام باهتمام المناشدات 
والمطالبات للقطاع التربوي والتعليمي في سبيل الحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة 
والمتزامنة مع اجراءات تصعيدية قانونية حتمتها حالة التجاهل والمماطلة والتسويف من 

قبل الجهات المختصة.
والدائ��رة التربوية والتعليمي��ة اذ تعلن تضامنه��ا مع تلك المطال��ب القانونية فإنه 
يؤسفنا ما يعانيه أبنائنا الطالب في مختلف المراحل التعليمية وفي عموم محافظات 
ومديريات الجمهورية نتيجة االنقطاع عن الدراسة وعدم مواصلة حقهم في التعليم 
وفي هذا الصدد تتحمل الجهات المختصة كامل المس��ئولية المترتبة على ذلك كونها 
من تسببت في استنزاف موارد الدولة ومقدرتها في حاالت تجنيد المليشيات حزبية 
وباآلالف على حساب مس��تحقات لعاملين منذ عده سنوات في مختلف القطاعات وفي 

مقدمة ذلك القطاع التربوي والتعليمي.

تنفيذي ومحلي 
المحافظة يدعوان 

لتكثيف الحمالت األمنية

الجريمة محاولة لخلق 
بؤر للصراع السياسي 

والقبلي

مؤتمر ذمار وحلفاؤه يحتفون بذكرى الـ30 من نوفمبر المجيدة

الدائرة التربوية للمؤتمر تأسف لتسخير المال العام للتجنيد الحزبي وحرمان التربويين من حقوقهم


