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الش���عبي العام برقية عزاء ومواس���اة ل���أخ عبيد بن 
ضبيع وكافة آل بن ضبيع في وفاة عمه مبارك سعيد 
بن ضبيع الذي وفاه األج���ل بعد حياة حافلة بالعطاء 

في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّب���ر األخ الزعيم عن ص���ادق التع���ازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا.. وباس���م قيادات وهيئات 
وأعض���اء وأنص���ار المؤتمر الش���عبي الع���ام وحلفائه 

أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، س���ائاًل المولى 
-عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن 
يسكنه فس���يح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

رئيس المؤتمر يعزي عبيد بن ضبيع بوفاة عمه

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة

 عباس البشاري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة عباس أحمد البشاري عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام الذي اختاره المولى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن..
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواس����اة ف����ي برقية العزاء التي 
بعث بها إلى أحم����د عباس البش����اري.. وإخوانه والعميد عبدالملك البش����اري 
وكافة آل البشاري باسمه شخصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الش����عبي 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 الشيخ احمد العزاني

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواس����اة في وفاة الش����يخ أحم����د عبدالله جعب����ل العزاني أحد الش����خصيات 
اإلجتماعي����ة الفاعلة الذي اخت����اره المولى -ع����ز وجل- إلى ج����واره بعد حياة 
حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..وعّبر الزعيم عن صادق التعازي 
وعميق المواس����اة في برقية العزاء التي بعث بها إلى عبدالنبي عبدالله جعبل 
العزاني.. وكافة آل العزاني بمحافظة البيضاء 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 أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله 

وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة القاضي الشامي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواساة باسمه شخصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الش����عبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطن����ي الديمقراطي،إلى المهندس 
إس����ماعيل محمد قاسم الش����امي وإخوانه وكافة آل الش����امي في وفاة والدهم 
القاضي محمد قاس����م أحمد الش����امي عضو المحكمة العليا السابق الذي وافاه 
ره لخدمة 

ّ
األجل بعد ُعمر زاخ����ر بالعطاء والعمل الجاد والمخلص الذي س����خ

الوطن في سلك القضاء..
رًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، مشيدًا  معبِّ
بدور الفقيد في س����لك القضاء ومناقبه وإس����هاماته الفاعلة في ترس����يخ قيم 
العدالة وإحقاق الحق، سائاًل المولى -عز وجل-أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه 

سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ محسن عبدالحق

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام، برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ محسن سالم عبدالحق أحد الشخصيات اإلجتماعية 
الفاعلة بمحافظة شبوة -مديرية جردان- الذي اختاره المولى إلى جواره بعد 

حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواس����اة ف����ي برقية العزاء التي 
بعث بها إلى األخ فضل محسن س����الم عبدالحق.. وإخوانه وكافة آل عبدالحق 
-شبوة- باسمه ش����خصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
ت 

ّ
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي آل الحميري بوفاة 
فيصل نعمان

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام، برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ فيصل نعمان حسن الحميري الذي انتقل إلى جوار ربه 

بعد ُعمر قضى معظمه في خدمة الوطن. 
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث 
بها إلى األخ نجيب فيصل نعمان الحميري.. وإخوانه وكافة آل الحميري بمديرية 
حزم العدين -محافظة إب- باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
والعزاء موصول ل����أخ طه الحميري رئيس الجالية اليمنية في الرياض - عضو 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد 
بواس����ع رحمته ومغفرته.. ويس����كنه فس����يح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة أحمد سالم النسي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ أحمد سالم النس����ي وكيل محافظة شبوة الذي اختاره 

المولى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
مشيدًا بدوره الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وترسيخ 
سس الدولة المدنية الحديثة والحفاظ على المكاسب الوطنية، وإدارة شئون 

ُ
أ

المحافظة ومتابعة قضايا المواطنين وخدمة المجتمع..
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث 
بها إلى األخ علي س����الم النس����ي.. وإخوانه وكافة أوالد الفقيد وجميع آل النسي 

-شبوة- باسمه ش����خصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عز 
وجل- أن يتغمد الفقيد بواس����ع رحمته ومغفرته.. ويس����كنه فسيح جنانه.. 

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

.. ويعزي في وفاة فرفور
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الصحفي األخ عبدالرزاق أحمد فرفور -رئيس تحرير مجلة 
أضواء اليمن- الذي انتقل إلى رحمة الله بعد ُعمر طويل حافل بالعمل القومي 
والعطاء واإلبداع في مجال الصحافة واإلعالم، وعبر الزعيم عن تعازيه لأخ 
الدكتور حسام عبدالرزاق فرفور واخوانه وكافة افراد األسرة وكل آل فرفور 
في مصابهم الجلل.. مش����يدًا بأدوار الفقيد حيث كان من الصحفيين البارزين 
الذين خدموا قضايا األمة العربية بشكل عام وقدم خدمات جليلة لليمن من 
خالل إصداره لمجلة أضواء اليمن منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي والتي 
كانت تمث����ل نافذة اليمن إلى الوطن العربي. وس����اهمت ف����ي ربط المغتربين 
اليمنيين الذين كانوا يتواجدون في بلدان هجرتهم وخلقت حالة من التفاعل 
اإليجابي بينهم وبين كل قضايا الوطن، واسهمت في إذكاء حماس المغتربين 
للمس����اهمة الفاعلة في عجلة التنمية وتحقيق النهوض الوطني الش����امل من 
خالل انتشارها الواسع في عموم الوطن العربي وبلدان أخرى من دول العالم..

وأضاف: لقد أحب األخ عبدالرزاق فرفور رحمه الله اليمن وأخلص لها وعمل 
ه  ر طاقته وما كان يتمتع به من قدرات وكفاء

ّ
من أجلها بكل نزاهة وشرف وسخ

صحفية وإعالمية ومشاعر صادقة من أجلها تجسيدًا لقناعاته الراسخة التي 
عّبر عنه����ا منذ أن حمل على عاتقه مس����ئولية إصدار مجلة أض����واء اليمن بأن 
اليمن هي فعاًل أرض األجداد ومنبع العروبة الدافق.. وأن من واجب كل العرب 
أن يس����هموا -ولو بقدر متواضع- لما من شأنه الحفاظ على المكانة الحضارية 

للوطن األصل.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدان والدكم الذي كان انموذجًا 
للصحفي العربي الصادق، فإنا نعتبر رحيله خس����ارة كبيرة للصحافة العربية 
واليمنية بشكل خاص، مقدمين لكم جميعًا ولأسرة  الصحفية ولكل أصحاب 
األقالم الش����ريفة وال����رأي الحر والمواقف القومية المس����ئولة ص����ادق التعازي 
وعميق المواس����اة في مصابكم الجلل، وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي في هذا المصاب الجلل، لنسأل المولى -عز وجل- أن يتغمد والدكم 
بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه الجنة.. ويجبر مصابكم ويلهمكم الصبر 

والسلوان.. ، إنه سميع مجيب.إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي في وفاة مجاهد فارع
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ مجاهد أحمد منصور فارع الذي اختاره المولى -عزوجل- 

إلى جواره بعد ُعمر قضى معظمه في خدمة الوطن..

وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث 
بها إلى النقيب أحمد منصور فارع وكافة آل فارع وأبناء العصيمات -حاش����د- 
باسمه ش����خصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

ّ
 سائاًل المولى -جل

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

.. ويعزي في وفاة العميد محمد شريان أبو غانم 
كما بع���ث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش���عبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد محمد شريان أبو غانم الذي انتقل 
إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن 
والثورة والجمهوري���ة والوحدة، حيث كان -رحم���ه الله- أحد مناضلي 
الثورة اليمنية وأحد الكوادر العس���كرية الوطنية الذين أدوا واجبهم 

بكل إخالص وتفاٍن.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواس���اة التي بعث بها إلى األخ 
عبدالملك ش���ريان أبو غان���م.. وكافة آل أبو غانم عن ص���ادق التعازي 
وعميق المواس���اة باسمه شخصيًا.. وباس���م قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنص���ار المؤتمر الش���عبي الع���ام وحلفائه أح���زاب التحال���ف الوطني 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواس���ع 

ّ
الديمقراطي، س���ائاًل المولى -جل

رحمته ومغفرته.. ويس���كنه فس���يح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة المهندس
 صالح أحمد طالب مجور

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواس����اة في وفاة المهندس صالح أحمد طالب مجّور مدير عام فرع شركة 
النفط بش����بوة الذي اخت����اره المولى -عز وج����ل- إلى جواره بع����د حياة حافلة 

بالعطاء في خدمة الوطن..
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث 
بها إل����ى األخ عارف أحمد طالب مجّور وكيل محافظ����ة تعز.. وكافة آل مجّور 
-شبوة- باسمه ش����خصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
ت 

ّ
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر يحذر من استمرار استهداف قياداته

الت��ي  االغتي��ال  مح��اوالت  أث��ارت 
تعرض لها عدد من قيادات المؤتمر 
الشعبي العام األس��بوع الماضي ردود 
فع��ل غاضب��ة ف��ي أوس��اط المؤتم��ر 

وأنصاره وحلفاؤه.

 وفي هذا السياق دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، محاولة االغتيال اآلثمة 
التي تعرض لها الش����يخ عوض  الوزير- عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام.. عضو مجلس النواب.. 
عضو مؤتمر الحوار الوطن����ي، والتي نجم عنها اصابة 

اثنين من مرافقيه اصابات بليغة.
وقال المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه -في بيان صادر 
عنهم- أن هذه العملية تأتي ضمن مسلسل استهداف 
قي����ادات وك����وادر المؤتمر الش����عبي الع����ام واحزاب 
التحالف الوطن����ي الديمقراطي في ظ����ل حالة انفالت 
أمني غير مس����بوق تعيش����ه البالد على مختلف كافة 
المج����االت والصعد بتخطيط من جهات تس����تهدف 

أمن واستقرار اليمن .
وحم����ل المؤتمر الش����عبي الع����ام وأح����زاب التحالف 
الوطني الديمقراط����ي، االجه����زة الحكومية المعنية 
مس����ؤولية القيام بواجبها في تقدي����م الجناة للعدالة 

حفظًا لأمن واالستقرار.
مؤكدين على ان الته����اون في مثل تل����ك الجرائم ال 
يس����اعد على تهيئه مناخات واجواء آمنة ومس����تقرة 

إلخ����راج البلد من ازمته، وخاصة بذل����ك كافة الجهود 
في س����بيل انجاح مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ كافة 

استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
كما دان المؤتمر الشعبي العام بشدة محاولة اغتيال 
عضو األمانة العامة رئيس الدائرة المالية األستاذ فؤاد 
الكميم ظهر االثنين الماضي من قبل مسلحين أطلقوا 

النار عليه أمام منزله.
وأك����د المؤتمر الش����عبي الع����ام أن محاول����ة اغتيال 
الكميم تأتي ف����ي إطار مخطط اس����تهداف قيادات 
المؤتمر الش����عبي العام التي بدأت منذ نشوب األزمة 
السياس����ية ف����ي اليمن مطل����ع الع����ام 2011م وراح 
ضحيته����ا العش����رات م����ن الش����هداء والمصابي����ن من 
قيادات وكوادر المؤتمر الش����عبي العام في عدد من 

المحافظات.
وحذر المؤتمر الشعبي العام من استمرار محاوالت 
استهداف قياداته ، محماًل وزارة الداخلية واألجهزة 
األمنية المسئولية، مطالبًا إياها بالتحقيق في محاولة 
اغتيال رئيس الدائرة المالية للمؤتمر وضبط الجناة 

وتقديمهم للعدالة.
كما دان المؤتمر الشعبي العام محاولة االغتيال التي 
تعرض لها البرلماني وعض����و اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الش����عبي العام، فيصل عريج ، وذلك عبر زرع عبوة 

ناسفة بجانب منزله بالعاصمة صنعاء.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام أن استهداف عريج 
يأتي في إطار مخطط االستهداف لقيادات وكوادر 
المؤتمر الش����عبي العام عب����ر التصفية الجس����دية.. 

دلياًل على مدى حاالت االنفالت األمني التي تعيش����ها 
العاصمة صنعاء ومعظم محافظات اليمن.

وحم����ل المؤتم����ر الش����عبي الع����ام وزارة الداخلي����ة 
واألجهزة األمنية المسئولية الكاملة عن حالة األنفالت 
األمني وما تتعرض له قيادات المؤتمر الشعبي العام 
من مح����اوالت اس����تهداف لحياتهم، مطالبًا س����رعة 
التحقيق ف����ي حادثة محاول����ة اغتي����ال النائب عريج 

وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
من جانب آخر تعرض منزل القيادي المؤتمري الشيخ 
محمدأحمد حس����ين البابلي- مدير مكت����ب الواجبات 
الزكوية في مديرية مدين����ة رداع بمحافظة البيضاء  

إلطالق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن عصابة مس����لحة 
قامت بإطالق وابل م����ن الرصاص بصورة عش����وائية 
على منزل القيادي المؤتمري الكائن-  بشارع الصافية 
بالقرب من مستشفى الهالل الطبي وسط مدينة رداع 
دون معرفة دوافع االعتداء الذي اسفر عن أضرار في 
المنزل والممتلكات الخاصة لم يسفر عن أي إصابات.
ات  وقال المص����در: أن أجهزة األمن باش����رت بإجراء
التحقيق وجمع االس����تدالالت به����دف معرفة الجناة 
الذين يقفون وراء ه����ذا العمل اإلجرام����ي الذي خلف 
حالة من الخوف والهلع بين افراد اسرة الشيخ البابلي  
والمن����ازل المج����اورة وس����ط مدين����ة رداع ..وطالب 
المص����در وزارة الداخلي����ة المتمثل����ة ف����ي إدارة أمن 
محافظة البيضاء ومنطقة رداع بتحمل مسؤولياتها 

في القبض على الجناة واحالتهم إلى القضاء.

<  البابلي<  الكميم<  عريج<  الوزير

وفاء الدعيس : االحــزاب الفاشلة 
تلهث وراء الجمعية التأسيسية

قال��ت وفاء الدعيس - عضو اللجنة العام��ة - عضو مؤتمر الحوار الوطني : ان المؤتمر 
الش��عبي العام لن يفرط بالقضايا الوطنية وانه لو تعارضت مصالحه الخاصة مع مصالح 
الوط��ن س��يختار مصلح��ة الوطن عل��ى كل المصال��ح، مثمنة ف��ي الوقت ذات��ه، الجهود 
المبذول��ة من قبل فروع المؤتمر الش��عبي العام في الخ��ارج والتي قالت انها قدمت دورًا 

مميزًا إبان األزمة السياسية التي عصفت باليمن خالل العامين الماضيين.
وأشارت الى أن مس���ألة التأخر في عمل 
بعض لجان مؤتمر الح���وار الوطني ، أمر 
كان متوقعًا، كونهم بدأوا باألشياء القريبة 
للتوافق وأكملوها، وتبقت األش���ياء محل 
الخالف الت���ي تحتاج الى التق���ارب ووضع 
مصلحة اليمن نصب اعيننا، والتخلي عن 
المكايدات الحزبية والمصالح الضيقة التي 
تخدم البعض. وقالت إن الوحدة اليمنية 
مصير وحياة ش���عب ال تفريط فيها وال 
مساس، وعن مسألة األقاليم، فإن المؤتمر 
الش���عبي العام رافض لفكرة االقليمين، 

وأن هناك توافقًا على خمسة أقاليم.
وفيما يخ���ص اجتم���اع اللجن���ة العامة 
وقيادات التحالف برئاسة المناضل عبدربه 
منص���ور ه���ادي رئي���س الجمهوري���ة.. 
أوضح���ت الدعيس انه كان ام���رًا البد منه 

لمناقشة المستجدات معهم.
وأضافت الدعيس : أن اللغط قد زاد في مسألة ما يسمى التمديد.

وأشارت أن مس���ألة التمديد محسومة.. نحن شاركنا بالحوار الوطني وفق مبادرة خليجية وآلية 
تنفيذية لم تترك شاردة او واردة اال وبتت فيها بما ال يدع مجااًل للتأويل.. االنتخابات بوقتها وان 

تم التمديد فلن يكون إال وفق الدستور النافذ.
وبخصوص جريمة وزارة الدفاع قالت: "بالنس���بة لما حصل من استهداف لوزارة الدفاع.. ماذا 
تنتظرون من حكومة فاشلة وهلعة على السلطة، هم وزرائها فقط كم سينهبون من مال الدولة 
بهذا الوقت، حتى لكأني أشبههم بس���باق الماراثون، من سوف يجمع اكبر ثروة..  مشيرة الى ان 
األمن مس���ؤولية حزب االصالح وال غيره نحن نحمله كامل المس���ؤولية وس���وف يأتي اليوم الذي 

يحاسبهم فيه الشعب اليمني ولن يرحمهم".
وقالت الدعيس: شعاري "ال للتمديد" الذي تحاول أحزاب اللقاء المشترك ان تستفيد منه للبقاء 
بالس���لطة.. ال لتمديد االنفالت االمني.. ال لتمديد إنهاك الوطن.. ال لتمديد القتل والنهب وهتك 
العرض ال لتمديد الكراهية والبغضاء ونهب الثروات.. انا مع التمديد وفق الدستور فقط..وأكدت 
ان م���ن يتحدثون عن الجمعية التأسيس���ية التي تنادي بها بعض االح���زاب لجعل مؤتمر الحوار 
الوطني بداًل عن مجلس���ي النواب والشورى، بأنه مش���روع عقيم وانقالب على المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة والعودة الى الصراع.


