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دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني، بش��دة، محاولة االغتيال اآلثمة التي 
تعرض لها أحمد علي محس��ن- عضو اللجنة 
الدائم��ة للمؤتم��ر الش��عبي الع��ام محاف��ظ 
محافظ��ة المحويت فج��ر الثالث��اء، في كمين 
مس��لح تعرض ل��ه موكب��ه بمنطق��ة حريب 
محافظ��ة م��أرب، وأدت إلى إصاب��ة اثنين من 

مرافقيه.

واعتب��ر المؤتمر الش��عبي الع��ام وأحزاب 
التحال��ف -في بي��ان ص��ادر عنه��م- أن هذه 
الجريم��ة، تمثل حلق��ة في سلس��لة مخطط 
ممنهج لعملية اس��تهداف قي��ادات وكوادر 
المؤتم��ر الش��عبي العام والت��ي تتواصل منذ 
اندالع األزمة السياسية مطلع العام 2011م، 
وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى 
من قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر في عدد 

من المحافظات. وفيما هنأ المؤتمر الش��عبي 
العام وأحزاب التحالف عض��و اللجنة الدائمة 
محافظ محافظة المحويت أحمد علي محسن، 
بنجات��ه من محاول��ة االغتيال، طالب��وا وزارة 
الداخلية واألجهزة األمنية وقيادة الس��لطة 
المحلي��ة بمحافظة م��أرب بس��رعة مالحقة 
الجن��اة وضبطه��م وتقديمهم إل��ى العدالة 

لينالوا جزاءهم الرادع.

المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة محاولة اغتيال محافظ المحويت

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة  الشيخ علي حرمل

بعث الزعي��م علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام، برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ علي حمود حرمل أحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة 
الذي اخت��اره المول��ى إلى ج��واره بعد حي��اة حافل��ة بالعطاء في خدم��ة الوطن 
والمجتمع.وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواس��اة في برقية العزاء 
التي بعث بها إلى األخ حمود علي حمود حرمل.. وإخوانه وكافة آل حرمل باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد 

ً
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

الفقيد بواس��ع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فس��يح جنانه.. ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ  المصعبي
بعث الزعي��م علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام، برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ محمد جابر المصعبي أحد القيادات المؤتمرية البارزة 
وأحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة في مديرية سحار محافظة صعدة الذي 
اختاره المولى -عز وجل- إلى جواره بعد حياة حافل��ة بالعطاء في خدمة الوطن 

والمجتمع..
مشيدًا بأدواره الوطنية.. والتنظيمية التي اتسم بها خالل مسيرته الحياتية 
الحافلة بالمواقف الوطنية المسئولة، وإس��ناد جهود الدولة في كل توجهاتها.

وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها 
إلى األخ عبدالرحمن محمد جابر المعصبي.. وإخوانه وكافة آل المصعبي -صعدة- 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ت قدرته- أن 

ّ
 المول��ى -جل

ً
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، س��ائال

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويس��كنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة طاهر المقالح 
بعث الزعي��م علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام، برقية عزاء 
ومواس��اة في وفاة طاهر صالح المقالح الذي اختاره المولى -عز وجل- إلى جواره 

بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
حيث كان أحد القادة اإلداريين المتميزين والناجحين الذين عملوا بكل إخالص 
وتفاٍن في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، وكانت له إسهامات بارزة 
في ترسيخ قيم الدولة المدنية العصرية من خالل مواقع المسئولية التي تحملها 

أثناء فترة حياته العملية..
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها 
إلى المهندس نبيل طاهر المقالح.. وإخوانه وكافة آل المقالح باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد 

ً
التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

بواسع رحمته ومغفرته.. ويس��كنه فس��يح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة العقيد الصوفي 
بعث الزعيم عل��ي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام برقية عزاء 
ومواس��اة في وفاة العقيد علي بن عبدالله بن محمد الصوف��ي الذي لقي ربه إثر 
حادث مروري أليم بعد ُعمر حاف��ل بالعطاء والعمل في خدم��ة الوطن والثورة 

والجمهورية والوحدة في السلك العسكري..
سندت 

ُ
مشيدًا بأدواره الوطنية وإخالصه في أداء واجباته وتنفيذ المهام التي أ

إليه بكفائة عالية.. وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية 
العزاء التي بع��ث بها إلى العميد أحمد ب��ن عبدالله بن محمد الصوفي والش��يخ 
محمد بن ناجي بن صالح الصوفي.. وكافة آل الصوفي باس��مه ش��خصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
 المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ً
الوطني الديمقراطي، سائال

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

.. ويعزي بوفاة العميد أبو غانم
بعث الزعيم علي عبدالله صال��ح رئيس المؤتمر الش��عبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة العميد صالح حميد أبو غانم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى 
بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، 
حيث كان -رحمه الله- احد الكوادر العسكرية الوطنية الذين أدوا واجبهم بكل 
إخالص وتفاٍن.وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواس��اة التي بعث بها إلى وليد 
صالح أبو غانم وإخوانه وكافة آل أبو غانم عن صادق التعازي وعميق المواس��اة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ت قدرته- أن 

ّ
 المول��ى -جل

ً
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، س��ائال

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

.. ويعزي بوفاة األحول
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الش��عبي العام برقية عزاء 
ومواس��اة إلى األخ محم��د أحمد أحم��د األحول عض��و اللجنة الدائم��ة للمؤتمر 
الشعبي العام.. وكافة آل األحول في وفاة والده أحمد أحمد محسن األحول أحد 
الش��خصيات اإلجتماعية الفاعلة بمحافظة شبوة الذين كان لهم أدوار وطنية 
مش��هودة.وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواس��اة التي بعث بها باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن صادق التعازي وعميق المواساة ألسرة 
 المولى -س��بحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 

ً
الفقيد، سائال

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي بوفاة الشيخ المنقذي
بعث الزعيم علي عبدالل��ه صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام برقيات عزاء 
ومواس��اة إلى األخ قايد علي قايد المنقذي وإخوانه وكاف��ة آل المنقذي في وفاة 

الشيخ علي قايد المنقذي أحد الشخصيات اإلجتماعية الفاعلة الذي اختاره الله 
إلى جواره بعد حياة مليئة بالعطاء في خدمة الوطن..

وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواس��اة التي بعث بها باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، عن صادق التعازي وعميق المواساة ألسرة الفقيد، 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

ً
سائال

فس��يح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه س��ميع ُمجيب..إنا لله 
وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ الحزمي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ راش��د صالح الحزمي وكافة آل الحزمي في وفاة أخيه الشيخ 
محمد صالح الحزمي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في 
خدمة الوطن والمجتمع..وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث 
بها باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن صادق التعازي وعميق 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته 

ً
المواساة ألسرة الفقيد، سائال

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

.. ويعزي بوفاة الشيخ غشيم
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام برقية عزاء 
ومواس��اة إلى األخ محسن علي حسين غش��يم وإخوانه وكافة آل غشيم في وفاة 
والده الشيخ علي حسين غشيم أحد الشخصيات اإلجتماعية الذي اختاره المولى 

إلى جواره بعد ُعمر حافل بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواس��اة التي بعث بها باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، عن صادق التعازي وعميق المواساة ألسرة الفقيد، 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

ً
سائال

فس��يح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه س��ميع ُمجيب..إنا لله 
وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ بن شترة
بع��د الزعيم علي عبدالل��ه صالح رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ صالح علي محمد بن شتره وإخوانه.. والشيخ العجي بن شطيف 
وكافة آل بن شترة وآل بن ش��طيف في وفاة الش��يخ علي محمد بن شتره الذي 
اختاره المولى -عز وجل- إلى جواره بعد حياة حافل��ة بالعطاء في خدمة الوطن 

والمجتمع.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواس��اة التي بعث بها باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، عن صادق التعازي وعميق المواساة ألسرة الفقيد، 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

ً
سائال

فس��يح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه س��ميع ُمجيب..إنا لله 
وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة مدير مكتب رئاسة الوزراء األسبق
بعث الزعيم عل��ي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام برقية عزاء 
ومواس��اة إلى المهندس صيفي حميد أحمد حن��ش وإخوانه وكافة آل حنش في 
وفاة والدهم المرحوم األستاذ حميد أحمد حنش عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الش��عبي العام مدير مكتب رئاس��ة الوزراء األس��بق الذي اختاره الله إلى جواره 
وهو يتلقى العالج في أحد مستشفيات تركيا، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل 
الوطني المخلص والنضال والبذل في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

حيث كان -رحمه الله- من رجاالت الدولة األكفاء والمتميزين مخلصًا في عمله، 
متفانيًا في أداء واجبات��ه.. وصادقًا في مواقفه في كل المراح��ل والتحوالت التي 
 في المؤتمر الش��عبي العام منذ 

ً
شهدها الوطن، كما كان عضوًا نش��طًا وفاعال

تأسيس��ه، وس��اهم في تطوير الجانب التنظيمي وتعزيز دوره كتنظيم رائد 
في الساحة الوطنية.

وعّبر األخ الزعيم عن بالغ األسى وصادق التعازي في هذا المصاب الجلل باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
 المولى - سبحانه وتعالى- أن يتغمد 

ً
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

الفقيد بواس��ع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فس��يح جنانه.. ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة صالح العرقبان
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام برقيتي عزاء 
ومواساة إلى األخ صالح فضل العرقبان وإخوانه وكافة آل العرقبان بمديرية جبن 
-محافظة الضالع- في وفاة والده فضل محمد صالح العرقبان أحد الش��خصيات 

اإلجتماعية الفاعلة وأحد قادة المؤتمر الشعبي العام.
وعّبر الزعيم باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن صادق التعازي 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ّ
 المولى -جل

ً
وعميق المواساة، سائال

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

.. ويعزي بوفاة الشيخ المالكي
بعث الزعيم علي عبدالله صال��ح رئيس المؤتمر الش��عبي العام برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ محمد منصور المالكي وإخوانه وكافة آل المالكي بمديرية كشر 
-محافظة حجة- في وفاة والده الشيخ منصور ناصر المالكي أحد أعيان محافظة 

حجة وعضو المؤتمر الشعبي العام.
وعّبر الزعيم باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن صادق التعازي 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ّ
 المولى -جل

ً
وعميق المواساة، سائال

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

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

كشف األستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة 
العام��ة للمؤتم��ر الش��عبي الع��ام وعضو 
مؤتمر الحوار الوطني عن حزمة من الرؤى 
المتوافق عليها من قبل القوى السياسية في 
مؤتمر الحوار الوطن��ي والتي قال انه لم يعلن 

عنها عبر وسائل االعالم.

وقال العواضي ان القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني 
توصلت الى ان %80 من منظومة الحكم الس��ابقة في اليمن 

هي االصلح واألنسب لليمن واألكثر واقعية .
مش��يرًا في هذا الصدد الى أن هناك شبه اجماع لدى القوى 

السياس��ية على ان تجارب أنظم��ة الحكم الس��ابقة في اليمن 
)ش��ماله وجنوبه ( خالل 50 س��نة اثبتت ان الكثي��ر من منظومة 
الحكم ايام الرئيس الس��ابق عل��ي عبدالله صال��ح أو اغلبها كانت 

خالصة لتجارب يمنية عميقة ومحترمة يجب الحفاظ عليها .
ونوه عضو مؤتمر الحوار الوطني العواضي الى ان هذه التوافقات 

جاءت بع��د االتفاق على ت��رك المزايدة 
والمناكف��ات السياس��ية والتخل��ي ع��ن 

المكابرة .
واوض��ح األس��تاذ ياس��ر العواض��ي ان 
الق��وى السياس��ية الرئيس��ية اقرت بأن 
نظام الحكم الموجود في الدستور الحالي 
هواالفضل )نظام جمهوري ديمقراطي 
تعددي( ويجب الحف��اظ عليه وان نص 
الدس��تورالحالي ح��ول الش��ريعة يجب 

الحفاظ عليه.
وان النظام السياسي الرئاسي اوالبرلماني ال يصلحان لليمن )ولذلك 
النظ��ام المختلط الموج��ود حاليًا وين��ص عليه الدس��تورالحالي 

ه��و االفضل ويج��ب التمس��ك به(
كما كش��ف القيادي المؤتمري ياس��ر العواضي في تغريداته على 
»تويتر« عن توافق القوى السياسية بمؤتمر الحوار الوطني على ان 
النظام القضائي الحالي هو االفضل ووجب الحفاظ عليه وان حقوق 
المواطنة والحريات العامة الموجود في الدس��تور الحالي ممتازة 

وكافية ويجب التمسك بها(..
ولفت الى توافق القوى السياسية 
على ) ان نظام السلطة التشريعية 
الموج��ود ف��ي الدس��تورالحالي 
مجل��س ن��واب ومجل��س ش��ورى 
بصالحيات محدودة نظام معقول 
ومت��وازن ويجب الحف��اظ عليه(، 
وان )النظ��ام المال��ي والسياس��ة 
النقدي��ة واالصالحات الس��عرية 
المعتمدة من سابق هي الخيارات 

المتاحة والممكنة ويجب العمل بها(..
مش��يرا الى التوافق حول وجوب المحافظة والتمسك بالقوانين 

الحالي��ة التالي��ة )قواني��ن الس��لك الدبلوماس��ي االحزاب 
الصحاف��ة والمطبوع��ات واالعالم والعقوبات والجنس��ية 
والتعليم(، وقوانين )الصحة والس��كان وصناديق التنمية 
والتش��جيع الزراعي واالش��غال العامة والثقافة والشباب 
وتع��د مكتس��بات لفت��رات الحك��م االئتالفي��ة الثالثي��ة 

والثنائية بعد الوحدة يجب بقاؤها(..

وأكد ياس��ر العواضي ان الق��وى السياس��ية اتفقت على 
)الحفاظ على هياكل المؤسس��ات االمنية واالستخباراتية 
السابقة كاملة وعدم الغائها او دمجها والبحث في امكانية 

تغيير بعض االسماء الجراء انطباع بالتغيير( ..

وقال : )اتفق��ت االحزاب والقوى المتوافقة على ماس��بق 
تغيير رؤاها الس��ابقة المقدمة في الح��وار المتناقضة مع 

ماذكر والتنازل عنها او استبدالها لصالح االتفاق (..
واض��اف : )والعمل القن��اع القل��ة المتبقية بذلك، وم��ا تبقى من 
االتفاق وماهو على وشك االتفاق حوله سوف أكشف عنه في حينه 

طبعًا واالقاليم ال�6 اتفق بشأنها(..
وكشف العواضي عن اتفاق سياس��ي يتضمن ) االتفاق على بقاء 
الرئاس��ات الثالث خ��الل المرحل��ة القادمة هادي 
والراع��ي وباس��ندوة والمستش��ار علي محس��ن 
واالرياني وياسين نعمان واآلنس��ي والعتواني(..
وق��ال : )كما تم االتف��اق على االبقاء على الش��يخ 
حمير االحم��ر والش��دادي في موقعهم��ا نائبين 
لرئيس البرلمان والبحث في امكانية تغيير رئيس 
مجلس الشورى واالبقاء على رئيس مجلس القضاء 
االعلى والنائب العام ورئيسي لجنة مكافحة الفساد 

والمناقصات في مواقعهم(.
منوهًا ال��ى االتفاق على ) س��حب المادة الخاصة 
بإلزام انصار الله بالتحول الى حزب سياسي، وكذلك المادة الخاصة 
بنزع سالح الحوثيين اال عندما يتم سحب سالح مجموعات وقبائل 

اليمن االخرى(.

كشف عنها ياسر العواضي:

اتفاقـات سـياسية مهمـة بيـن األحــزاب
إجماع على الحفاظ على تجربة حكم »الصالح«
القوى السياسية في الحوار تتوافق على أن 80% من منظومة الحكم القائم هو األصلح لليمن
التمسك بالنظام المختلط وعدم األخذ بالنظام الرئاسي أو البرلماني لحكم اليمن

أقرت القوى السياسية 
أفضلية نظام الحكم في 
الدستور النافذ والحفاظ 

على نفس النص حول 
الشريعة اإلسالمية

❞ االتفاق 
على 6 أقاليم 

في اليمن

❞ إبقاء الرئاسات 
الثالث »هادي، 

الراعي، باسندوة«..

المؤتمر ُيحذر من استهداف 
كوادره ويحّمل الداخلية 
مسئولية اغتيال الريامي

دان المؤتم��ر 
الش��عبي الع��ام 
بش��دة جريم��ة 
اغتيال القيادي 
المؤتمري الشيخ محمد 
عبدرب��ه الريامي عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة 
البيض��اء بعبوة ناس��فة 
زرعت بس��يارته وأدت 

إلى استش��هاده واصابة 
عدد 2 من أفراد أسرته.ويؤكد المؤتمر 
الش��عبي العام أن ه��ذا العم��ل اإلرهابي 
الجبان والغ��ادر ياتي في اطار مسلس��ل 
االس��تهداف الممنهج لقيادات وكوادر 
وانص��ار المؤتمر الش��عبي الع��ام والتي 
تقف خلفها قوى إرهابية وأخرى سياسية 

متطرفة.
وأكد المؤتمر في بي��ان: أن هذه القوى 
اإلرهابي��ة المتطرفة ومن يق��ف خلفها 
ويدعمها سياسيًا وإعالميًا إنما تسعى 
من خالل أعمال اإلرهاب والعنف والفوضى 
إل��ى إعاقة عملية التس��وية السياس��ية 
والس��عي إلفش��ال مؤتمر الحوار الوطني 
ضن��ًا منها أنها ق��د تحق��ق بذلك بعض 
المكاس��ب الضيقة على حس��اب مصالح 

الوطن.
ويؤكد المؤتمر الش��عبي العام أن مثل 
ه��ذه الجريم��ة اإلرهابية ل��ن تثنيه عن 
التمس��ك بمواقف��ه المبدئي��ة والثابت��ة 
ف��ي مواجهة اإلرهاب والعن��ف والتطرف 
وم��ن يقفون خلف��ه ،على اعتب��ار ان ذلك 
يعد مس��ئولية وطنية ، داعيًا في الوقت 
نفسه كافة القوى السياسية والمنظمات 
المدني��ة إل��ى إدانة مث��ل ه��ذه األعمال 

اإلرهابية والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة 
قوى اإلرهاب والعنف والتطرف ومن يقف 
خلفها.ويحم��ل المؤتمر الش��عبي العام 
حكومة الوفاق الوطن��ي ووزارة الداخلية 
واألجهزة األمنية مسئولية هذه الجريمة 
اإلرهابية واستمرار حالة االنفالت األمني 
وعجزه��ا الواضح ع��ن أداء مس��ئوليتها 
الدس��تورية والقانوني��ة بحف��ظ األم��ن 

واالستقرار وحماية المواطنين.
مطالبًا وزارة الداخلي��ة وأجهزة األمن 
وقي��ادات الس��لطة المحلي��ة بمحافظة 
البيض��اء بس��رعة ضب��ط الجن��اة الذين 
يقف��ون خلف جريم��ة اغتيال الش��هيد 
الش��يخ محم��د الريام��ي وتقديمهم إلى 
العدالة في أسرع وقت ممكن، محذرًا من 
اس��تمرار اس��تهداف قياداته وكوادره 
والتي تصاعدت في اآلونة األخيرة بشكل 

غير مسبوق.
إن قيادات المؤتمر الشعبي العام وهي 
تترحم على روح الش��هيد الشيخ محمد 
الريام��ي وتع��زي أس��رته وذوي��ه بهذا 
المصاب فإنها تدعو السلطات الى سرعة 
توفير الرعاية الصحي��ة الالزمة للجرحى 
المصابين من اسرة الشهيد في الجريمة 

االرهابية .

المؤتمر والتحالف بشبوة يدينا اغتيال سالم جميع
> دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف بمحافظة شبوة جريمة اغتيال الشهيد 
سالم صالح جميع- مدير مكتب المدير العام ورئيس اللجنه الفنية للمؤتمر الشعبي 
العام بمديرية ميفعة- الذي اغتيل يوم أمس االحد على أيدي عناصر تخريبية..وعبر 
المؤتمر عن تعازيه ألسرة الشهيد وكافة ابناء محافظة شبوة.. مطالبين بالقبض على 
الجناة والقصاص منهم، محملين وزارة الداخلية والجهات المعنية المسئولية في التهاون 

والتخاذل إزاء ذلك..
صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي م/ شبوة


