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نجا القيادي المؤتمري عبدالله حسن البعداني، الجمعة، من محاولة اغتيال نفذها مسلحان يستقالن دراجة 
نارية بمحافظة إب. وقال مصدر محلي بالمحافظة بأن القيادي المؤتمري البعداني تعرض لمحاولة اغتيال من 

قبل عناصر مسلحة يستلقون درجة نارية، وسط مدينة إب، قاما باالعتداء عليه وسرقة جنبيته ومقتنياته.
وأشار المصدر إلى انه تم إبالغ قيادة المحافظة واألجهزة األمنية بالحادثة، مطالبًا بنفس الوقت تلك الجهات 

بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

نجاة القيادي المؤتمري البعداني من محاولة اغتيال بإب

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسان

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقيتي 
عزاء ومواساة إلى الدكتور يحيى عبدالغفار حسان عميد كلية التربية 
بجامعة تعز وإخوانه وكافة آل حسان -جبل حبشي محافظة تعز- في وفاة 
والده عبدالغفار عبدالقادر حسان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد ُعمر قضى 

معظمه في خدمة الوطن.
وعّبر الزعيم باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن 
ت قدرته- أن يتغمد 

ّ
صادق التعازي وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

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

.. ويعزي بوفاة ُجميع
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة الى األخ محمد سالم صالح ُجميع وإخوانه وكافة آل ُجميع 
بمحافظة شبوة في وفاة والده سالم صالح ُجميع رئيس اللجنة الفنية لفرع 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية ميفعة محافظة شبوة عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل 

الوطني والتنظيمي.

وعّبر الزعيم باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن 
ت قدرته- أن يتغمد 

ّ
صادق التعازي وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

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

.. ويعزي بوفاة شكري حنيش 

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة شكري علي أحمد حنيش الذي انتقل إلى رحمة الله بعد 

ُعمر قضى معظمه في خدمة الوطن.
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي 
بعث بها إلى العقيد علي علي حنيش.. وإخوانه وكافة آل حنيش باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة العميد هاشم شرف الدين 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة العميد هاشم محسن شرف الدين الذي اختاره الله إلى 

جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن 
والثورة والجمهورية والوحدة في سلك القوات المسلحة.

وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ محمد هاشم 
شرف الدين.. واألخت ابتسام هاشم شرف الدين رئيسة القطاع النسائي 
للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة عضوة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
وكافة آل شرف الدين 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 آل الكوكباني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة العميد إسماعيل مقبل الصارم الكوكباني الذي اختاره 
المولى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة 

الوطن والثورة والجمهورية والوحدة في سلك األمن.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشاعر المبدع 
علي مقبل الصارم الكوكباني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام - 
نائب رئيس نقابة الفنانين اليمنيين.. وإلى محمد إسماعيل الصارم الكوكباني 
وإخوانه وكافة آل الصارم 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 الفقيدبواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

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

.. ويعزي آل الشبامي 

كما بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة علي محمد الشبامي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر مرض 
عضال ألمَّ به وهو في ريعان شبابه، حيث عمل في السلك الدبلوماسي وأدى 

واجبه بكل إخالص في خدمة الوطن والثورة والجمهورية.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ عباس 
محمد الشبامي وإخوانه وكافة آل الشبامي -حراز- بمحافظة صنعاءعن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمدهبواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

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

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

برئاسة األمناء العامين المساعدين للمؤتمر

اللقاء الموسع لممثلي المؤتمر والتحالف في الحوار يجدد تمسكه بالمبادرة الخليجية ورفض الخروج عنها

في  العام وحلفاؤه  الشعبي  المؤتمر  عقد ممثلو 
مؤتمر الحوار الوطني واعضاء الفريق المساند لقاًء 
برئاسة االمناء المساعدين للمؤتمر الشعبي العام 
الشيخ سلطان البركاني والدكتور احمد عبيد بن دغر 
واألستاذ عارف الزوكا، والدكتورة أمة الرزاق ُحمد تم 
فيه مناقشة المستجدات السياسية على الساحة الوطنية 
وفي مقدمتها آخر التطورات المتعلقة بمؤتمر الحوار 

الوطني. 

وقد عبرت قيادات المؤتمر الشعبي العام عن شكرها 
العام  الشعبي  المؤتمر  لمواقف ممثلي  وتقديرها 
وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني والجهود التي بذلوها 
خالل الفترة الماضية رغم ما تعرضوا له من ضغوط 
ومحاولة ترهيب من قبل بعض القوى السياسية داخل 
مؤتمر الحوار إال أنهم رغم ذلك جسدوا أعلى درجات 
الحرص والمسئولية الوطنية من خالل تمسكهم برؤى 
ومواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه التي قدمت إلى 

مؤتمر الحوار الوطني ورفضهم ألي محاوالت للخروج عن 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والنظام 

الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
كما ثمنت قيادات المؤتمر الجهود التي بذلها ممثلو 
المؤتمر الشعبي العام في اللجنة المصغرة لفريق القضية 
الجنوبية الدكتور أحمد عبيد بن دغر واالستاذ احمد 
الكحالني، والجهود التي بذلوها خالل المناقشات التي 
دارت بشأن القضية الجنوبية ووصلوا إلى تمسكهم 

بمواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ورفضهم التوقيع 
على الوثيقة المقدمة من جمال بن عمر بشأن الحلول 

والضمانات للقضية الجنوبية.
واستعرضت قيادات المؤتمر الشعبي العام موقف 
المؤتمر من وثيقة بن عمر والمالحظات الجوهرية 
التي قدمها المؤتمر الشعبي العام على الوثيقة والتي 
لم يتم االخذ بها باعتبار انها مالحظات مهمة كون 
الوثيقة تؤسس لتقسيم وتمزيق اليمن وإثارة أزمات 

جديدة وصراعات مستقبلية..وجرى خالل االجتماع 
نقاشاتهادفة ومسؤولة  من قبل ممثلي المؤتمر وحلفاؤه 
أجمعت كلها على اعتبار بعض مضامين وثيقة بن عمر 
بأنها ستسهم في تمزيق اليمن وتفكيك وحدته وإثارة 
النعرات واشعال الصراعات المستقبلية.. مؤكدين على 
ض��رورة استمرار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في 
مواقفهم الرافضة ألي مساس بالوحدة اليمنية أو خروج 

عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

اغتيال قيــادي 
مؤتمري اثناء تأديته 

صــالة الجمعـة
اس��ت��ش��ه��د ق���ي���ادي م��ؤت��م��ري 
بمحافظة البيضاء، برصاص مسلحين 
مجهولين أثناء أداءه صالة الجمعة.

وأكد مصدر محلي أن الشيخ عبدالله 
محمد احمد الهصيصي القيادي في 
المؤتمر الشعبي العام فرع البيضاء، 
اغتيل برصاص مسلحين باشروه 
بعدة طلقات اودت بحياته اثناء 
ه ص��الة الجمعة بجامع قرية  أداء

)جهري( مديرية البيضاء .
وأش��ار المصدر إل��ى أن ق��وة من 
األمن الخاص تحركت إلى مكان وقوع 
الحادث لمعاينة الجريمة وتعقب 

الجناة.
يذكر أن أبناء محافظة البيضاء 
شيعوا األسبوع الماضي القيادي 
الشيخ محمد عبدربه الريامي عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
الذي استشهد جراء تفجير عبوة 

ناسفة زرعت بسيارته.
ون���دد ال��م��واط��ن��ون باستمرار 
ال��م��خ��ط��ط ال��ت��آم��ري االج���رام���ي 
ال���ذي ي��ق��وم  بتصفيه ق��ي��ادات 
وك��وادر وأنصار المؤتمر في كافة 

المحافظات.

فيما البيضاء تشيع 
الشيخ الريامي 

قيادة المؤتمر تشيد بدور ممثليها في الحوار وعلى رأسهم بن دغر والكحالني

وذكر الجندي أن الوثيقة تمثل دعوة لتمزيق اليمن وتثير 
االحقاد بين المواطنين، مضيفًا أن الورقة تجاهلت الواقع في 

الشمال والجنوب.
وأض��اف الجندي - مستعرضًا موقف االح��زاب السياسية 
الرافضة للوثيقة- ان أحزاب التحالف الوطني تعتبر الوثيقة 
ممزقة لليمن وتضع اليمن تحت الوصاية الدولية وتجعل 

اليمن مرتهنة للخارج.
وأضاف: في حين هذا التنظيم الوحدوي الناصري من خطورة 
وثيقة بن عمر ووصفها بأنها تؤسس للكثير من المشاكل 
واألزم��ات معبرين عن رفضهم للمحاصصة والمناطقية 
في الجيش واألمن والقضاء ووصفوها بأنها بمثابة وثيقة 

منازعات.
كما تطرق الجندي الى موقفي الحزب االشتراكي اليمني 
وجماعة أنصار الله الرافضين لوثيقة بن عمر وقالوا بأنها ال 
تستند الى أي أساس قانوني وأن التوقيع عليها بتلك الطريقة 

أظهرت المؤتمر بال قواعد.
وقال الجندي : نحن ال نرفض الوثيقة بكاملها .

مشيرًا الى تحفظ المؤتمر حول الوثيقة المقدمة من جمال بن 
عمر ولديه الكثير من المالحظات والتي استفزت العديد من 

االحزاب والتنظيمات السياسية ورجال السياسة والصحافة 
بشكل عام كونها تزرع الحساسية والتمييز بين المواطنين 
، وأضاف: اننا نريد حل الظلم وال نوجد ظلمًا جديدًا باعتبار 

أنها ستعمل على تفجير مشاكل أخرى.
وفند الجندي مساوئ وثيقة بن عمر وق��ال: إن المؤتمر 
ظ ولم يوقع عليها ألنها تجعل اليمن 

ّ
الشعبي العام تحف

مرتهنة للخارج وتؤسس هيئة دولية تمنحها صالحيات 
الرقابة ورسم الخطط للمؤسسات كما أنها تستبعد اسم 
الجمهورية اليمنية وتؤكد على النقاط ال���31 وتتجاهل 
من بالجنوب ما بعد االستقالل.. وأض��اف: وتتحدث عن 

ديمقراطية تشاركية وتلغي التداول السلمي للسلطة.
ونوه الجندي الى أن رؤية المؤتمر الشعبي العام كانت هي 
األنسب واألفضل ألنها أوج��دت معالجات دائمة وعادلة 

»األرض والسكان«.
ودعا الجندي الى إعادة النظر في وثيقة بن عمر، موضحًا 
أن الوثيقة بحاجة الى حوار ، كما دعا الى وضع حلول جذرية 
للمشاكل الموجودة مؤكدًا على حق ابناء المحافظات الجنوبية 
والشرقية في الحصول على جميع حقوقهم كاملة غير 

منقوصة.

وشدد الجندي على ضرورة أن 
تكون جميع الحلول التي يخرج 
بها مؤتمر الحوار الوطني مرضية 

لجميع المواطنين.
وقال الجندي إن تصريح جمال 
ب��ن عمر ح��ول م��واف��ق��ة جميع 
االحزاب على الوثيقة فيه تضليل 

للمجتمع الدولي.
وزاد  الجندي إن الوثيقة تجعل 
اليمن مرتهنة للخارج وتؤسس 
للهيئة الدولية صالحيات الرقابة 
ورس���م ال��خ��ط��ط للمؤسسات 
اليمنية، وتؤسس لجيش وقضاء 
مناطقي، وتعطي الجنوب نصف 

السلطة في كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش واالمن 
والقضاء، وتجعل االولوية في التوظيف والوظائف الشاغرة 

البناء الجنوب وتستبعد أبناء الشمال.
وتطرق ناطق المؤتمر إلى مايحدث في المناطق الجنوبية 
وبالتحديد في محافظة حضرموت من هبة شعبية، وقال إن 
الزعيم على عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
يبذل جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد كبير من الشخصيات 

السياسية واالجتماعية بهدف الوصول إلى تهدئة.
وانتقد الجندي تقرير العدالة االنتقالية وقال بأنه لو جمعنا 
أموال أمريكا وأوروبا والخليج فإنها ال تكفي لتعويض الذين 

أوصى تقرير العدالة االنتقالية بتعويضهم.

سلسلة  ي  ل���ج���ن���د ا ن  ا د و
االغ��ت��ي��االت التي استهدفت 
العديد من القيادات المؤتمرية 
ك��ان آخ��ره��ا اغتيال القيادي 
ال��م��ؤت��م��ري ال��ش��ي��خ عبدربه 

الريامي.
وأكد ان رغبات االصالح تالقت 
مع أولئك الذين ال يريدون اسمًا 
للجمهورية اليمنية في التوقيع 
على ورقة بن عمر، مشيرًا الى أن 
خلوها السم الجمهورية اليمنية 
جعلها محل رف��ض االغلبية 
الساحقة من أبناء الشعب لكونها 

وثيقة تقوم على التمييز.
وتحدث عن استمرار ممارسات االقصاء التي مازال ينتهجها 
وزير المالية صخر الوجيه بحق الموظفين اليمنيين دون وجه 
حق، وقال: إن وزير المالية عمد على تعيين مدير عام للشئون 
المالية بالهيئة العامة للطيران المدني واالرص��اد محكوم 
عليه بالحبس لمدة عام بتهمة فساد التسهيل لمدير صحة 
الجوف »20.142.573« ريال وقام باعتماد كشوفات مزورة 
مرفوعة لعدد مائتين واثنين شخص يزعم توظيفهم لدى 

المكتب معظمهم وهميون.
وأثنى الجندي على جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
وماتقوم به من نشاط ملحوظ، معربًا عن استغرابه من تحامل 

حزب االصالح.

اعتبر الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني االستاذ عبده الجندي الوثيقة التي 
قدمها المبعوث االممي جمال بن عمر مخالفة للمبادرة الخليجية وإلغاًء لها والتي تعد المرجعية لحل االزمة 
السياسية في اليمن.واستعرض الجندي - في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي في صنعاء - موقف حزب 

المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني من وثيقة بن عمر.                             

الجندي في مؤتمر صحفي : 

وثيقة بن عمر بحاجة لحوار شفاف ونطالب بإعادة النظر فيها
خلو الوثيقة من اسم الجمهورية جعلها محل رفض الشعب

 فيصل الحزمي

المشاركون يباركون موقف 
المؤتمر والتحالف الرافض للوثيقة

التأكيد على أهمية استيعاب مالحظات 
المؤتمر والتحالف على الوثيقة


