
رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 
رئيس المؤتمر يعزي 

في وفاة المناضل الشامي 

أجرى الزعيم علي عبدالله صالح اتصااًل هاتفيًا باألخ العقيد محمد عباس 
قاس���م أحمد الش���امي الذي قّدم له العزاء في وفاة وال���ده المناضل والثائر 
السبتمبري اللواء عباس قاسم أحمد الشامي أحد الضباط األحرار والمقاتلين 
األبطال الذي انتقل إل���ى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني 
في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة، وكان ثائرًا ومناضاًل وجنديًا مخلصًا 
متجّردًا من كل النعرات الطائفية والمناطقية والعنصرية وأفنى عمره في 
خدمة الوطن في سلك القوات المسلحة، وعمل بكل إخالص وتفاٍن من أجل 
ص من الحكم اإلمامي الكهنوتي، وفي قيام 

ّ
انتصار إرادة الش���عب في التخل

النظام الجمهوري الخالد الذي استطاع الش���عب من خالله أن يحكم نفسه 
ط، وكان مثااًل للضابط والقائد الكفء 

ّ
بنفسه دون وصاية أو استبداد وتس���ل

والمتفاني.. اتسم باألمانة واإلخالص والنزاهة وعفة النفس..
رًا عن صادق التعازي وعميق المواساة لكل أبناء وإخوان وأسرة الفقيد  معبِّ
ولكافة آل الشامي في المسقاه مديرية السدة محافظة إب باسمه شخصيًا.. 
وباس���م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش���عبي العام وحلفائه 

أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، س���ائاًل المولى -س���بحانه وتعالى- أن 
يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته وعظيم مغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

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

 .. ويعزي في وفاة الطيب

عّبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه 
الحارة ومواساته العميقة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
ر والسفير عبدالملك محمد الطيب الذي وافاه األجل 

ّ
في وفاة األستاذ الُمفك

بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص في س���بيل ع���زة وتحرر وتقدم 
ر جل ُعمره لخدمة النظام الجمهوري 

ّ
وازدهار الوطن اليمني، والذي س���خ

الخالد وبذل من أجله كل جهوده ووقته وفكره.
 واش���ترك في الكثير من المعت���ركات واألحداث والتح���والت التاريخية 
التي ش���هدها الوطن، كما تفانى في كل مواقع المسئولية التي تحملها منذ 
قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة عام 1962م سواء في 
المناصب الوزارية المتعددة.. أو المهام السياسية والثقافية والفكرية التي 

س���ندت إليه والتي كان لها الدور البارز والمؤثر ف���ي تثبيت دعائم النظام 
ُ
أ

الجمهوري وانتصار الثورة اليمنية.
 كما أس���هم بدور فاعل في العمل الدبلوماس���ي من خالل عمله كس���فير 
للجمهورية اليمني���ة في تعزيز عالق���ات اليمن الثنائية بالدول الش���قيقة 

والصديقة..
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام -باألخ المهندس محمد محمد الطيب -عضو مجلس 
الشورى عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام- وبأبناء الفقيد، مقدمًا 
لهم التعازي ولكافة األسرة وآل الطيب بمحافظة إب في وفاة مناضل جسور 
ر بارز والذي خسر الوطن برحيله أحد حكمائه الصادقين، سائاًل المولى 

ّ
وُمفك

-عز وجل- أن يتغمده بواس���ع رحمته وعظيم مغفرته.. ويسكنه فسيح 
جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

.. ويعزي في وفاة المناضل نصار

أجرى األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اتصااًل 
هاتفيًا ب���األخ أحمد يحيى نص���ار قّدم خالل���ه التعازي الحارة ل���ه وإلخوانه 

وكافة آل نصار في وفاة والدهم المناضل القاضي يحيى حسين نصار عضو 
مجلس الن���واب وأحد الش���خصيات الوطنية البارزة في حج���ة الذين ناضلوا 
ببس���الة في الدفاع عن الثورة والجمهورية منذ قيامها عام 1962م حتى 
ملحمة السبعين يومًا التي انتصر فيها شعبنا اليمني الحر على فلول اإلمامة 
والمرتزق���ة وألحق بهم الهزيم���ة النكراء ودحرهم من عل���ى أبواب صنعاء 
عاصم���ة الثورة والجمهوري���ة.. وعن حجة قلعة الصم���ود المتقدمة والتي 
تصدت لكل محاوالت إس���قاط النظ���ام الجمهوري، حتى تحق���ق االنتصار 

الشامخ للوطن وإرادة الشعب في الثورة والجمهورية.
مشيدًا بأدواره المتمّيزة في ترسيخ مقومات الدولة اليمنية الحديثة.. من 
خالل المناصب واألعمال اإلدارية القيادية التي تحّمل مسئولياتها منذ بداية 

سبعينيات القرن الماضي وحتى توفاه الله واختاره إلى جواره.
رًا عن صادق تعازيه وعميق مواساته باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات  معبِّ
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش���عبي العام وحلفائ���ه أحزاب التحالف 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته 

ّ
الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
أخوكم/ علي عبدالله صالحإنا لله وإنا إليه راجعون
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مخطط التصفيات لقيادات وأعضاء المؤتمر مستمرًا

أعضاء المؤتمر: صمت قياداتنا يشجع 
االرهابيين على سفك دماء أعضاء التنظيم

تتواصل عملي��ات اس��تهداف قيادات 
المؤتمر الش��عبي العام وأعضائه من قبل 
العناصر اإلرهابية بصورة تزداد وحشية 
في ظل عج��ز الحكومة وقي��ادة المؤتمر 
الشعبي العام عن حماية أعضائه وقياداته 
األمر الذي شجع المتطرفين على استمرار 
تنفيذ مسلسل االغتياالت بوتيرة عالية، 
هذا فيما اقتص��ر دور المؤتمر الش��عبي 
على إصدار بيانات االدانة واالس��تنكار..
وقد أثارت جريمة محاولة اغتيال الشاب 
»احمد« نج��ل القيادي المؤتمري الش��يخ 
عبدالحميد نعم��ان بن قائ��د راجح حالة 
سخط كبيرة داخل اعضاء وأنصار المؤتمر 
وفي الش��ارع الوطن الذين يحملون قيادة 
المؤتمر الشعبي مس��ئولية التساهل عن 

دماء وحياة العش��رات من اعضاء التنظيم الذين ليتس��اقطون يوميًا 
برصاص عناصر ارهابية تتبع حزب��ًا متطرفًا.وطالبوا قيادة المؤتمر 
الش��عبي العام بتحمل مس��ئولياتهم، وعدم االكتف��اء بإصدار بيانات 

.
ً
الشجب واالدانة بعد كل ازهاق حياة عضو مؤتمري باطال

وحذروا من ردود فعل انتقامية قد تشعل نارًا ال تستطيع قيادات 
 وهناك اعضاء 

ّ
المؤتمر على إطفائها خصوصًا وأنه صار ال يمر أسبوع إال

في المؤتمر يتم تصفيتهم
الجدير بالذكر أن القيادي المؤتمري احمد بن عبدالحميد نعمان قائد 
راحج تعرض لمحاولة اغتيال ظهر الجمعة، في حي شميلة، في العاصمة 
صنعاء.وقالت ش��هود عيان ل�«الميثاق«: ان الشاب احمد عبدالحميد 
نعمان بن راجح، تع��رض لمحاولة اغتيال بس��الح كاتم صوت من قبل 

مسلح يستقل دراجة نارية.
وقد أصيب بثالث رصاصات، اسعف 
على إثرها الى المستشفى لتلقي العالج 
حيث وقد أجريت له عملية استمرت 
عدة ساعات غير أن حالته ماتزال في 

خطر.
يشار الى ان أن أحمد هو نجل القيادي 
المؤتمري الش��يخ عبدالحميد نعمان 
قايد بن راج��ح رئيس دائ��رة اإلدارة 
والخدم��ات باألمان��ة العام��ة للمؤتمر 
الش��عبي الع��ام، وتب��وأ ف��ي فت��رات 
متفاوت��ة مناصب حكومي��ة عليا كان 

آخرها محافظًا لمحافظة المحويت.
ومنذ ان��دالع االزمة السياس��ية في 
البالد منتصف عام2010م، وقيادات 
المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني، تتعرض لعمليات اغتياالت 

ممنهجة ومدروسة من قبل القوى الظالمية في البالد. 
هذا وكان القيادي المؤتمري الشيخ حزام احمد أبو عريج قد نجا من 
محاولة اغتيال تعرض لها، الثالثاء الماضي، من قبل مليش��يات تابعة 

للتجمع اليمني لإلصالح في مديرية أرحب- شمال العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي ف��ي المديرية أن عناصر مس��لحة كانت تنصب 
نقطة على الطريق العام أطلقت النار على س��يارة القيادي المؤتمري 
الش��يخ حزام احمد اب��و عريج ف��ي منطقة عي��ال بالخي��ر، إال أنه نجا 
بأعجوب��ة. .وق��ال المص��در: إن االعتداء ح��دث اثناء ع��ودة القيادي 

المؤتمري من مديرية أرحب إلى العاصمة صنعاء.

سالم صالح: الفاشلون يحاولون
 ربط األحداث بالرئيس السابق

دعا سالم صالح محمد، عضو مجلس 
الرئاسة السابق في اليمن، السعودية 
ودول الخلي��ج، إل��ى اتخ��اذ مب��ادرة 
النتش��ال اليم��ن م��ن الوض��ع الراهن، 
ووقف العنف الذي بدأ يجتاح البالد.. 
مش��يرًا ال��ى أن هن��اك صراع��ًا دوليًا 
وإقليميًا يؤجج هذه الصراعات بهدف 

السيطرة على مناطق النفط.
وقال في حوار مع »الشرق األوسط«: 
إن المش��هد القائ��م في الس��احة اآلن 
ال يس��ر أح��دًا.. فالتفجي��رات ف��ي 
أماك��ن ع��دة، واغتيال العس��كريين 
والسياس��يين ف��ي ازدي��اد.. وما يتم 
اآلن في الحوار الوطني.. وناشد الرئيس 
عبد ربه منصور هادي وكل المسؤولين 
واالشقاء في دول الخليج، العمل من أجل 

إنقاذ البالد من هذا الواقع المرير.
ووص��ف التفجي��ر االنتح��اري ف��ي 

خ��ور مكس��ر ع��دن بالعم��ل الش��نيع حيث 
لم يس��تهدف مق��ر األمن العام فق��ط، لكنه 
استهدف مقرات األمم المتحدة والقنصلية 
األلمانية ومقرات سكن مدنيين بينهم سكنه 
الش��خصي.. هذا عمل يتطلب م��ن الرئيس 
عبد ربه منصور ه��ادي أن يق��وم بإجراءات 
فاعل��ة.. فق��د أرهقنا م��ن األق��وال، ونريد 

.. كما نري��د دعمًا خليجي��ًا للجيش 
ً
أفع��اال

اليمني، يقوي سلطته.
وعن توقعه لنجاح مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني قال سالم صالح محمد: حتمًا ستواجه 
عراقيل.. هناك أكثر من جهة وأكثر من رؤى، 
تتقاطع، فما يحصل اآلن في تعز أو الحديدة 
أو ما يجري اآلن ف��ي المناطق الش��مالية من 

قت��ال ف��ي صع��دة ودم��اج أو ما 
يحدث في الجنوب.

وف��ي رده على س��ؤال حول من 
يقول إن طرفًا في السلطة، يقف 
وراء تلك األحداث قال سالم صالح 
محمد: هؤالء يجعلون من الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح شماعة 
لفش��لهم.. يحاول��ون دوم��ًا أن 

يربطوه بما يجري.
وأض��اف: هن��اك ق��وى ناف��ذة 
وص��راع دولي على مواق��ع النفط 
في اليمن، وعل��ى كل ما يتمتع به 
اليمن سواء مع االتحاد األوروبي أو 
مع أميركا.. فه��م اآلن بأدواتهم 
الحربي��ة يدي��رون ه��ذا الصراع 

للوصول إلى هدف معين.
ودع��ا س��الم صال��ح محم��د 
الس��عودية ودول الخلي��ج ال��ى 
تقديم الدعم للجيش اليمني، مثل دعمهم 
للجيش اللبناني.. وعلينا نحن وكل القيادات 
 
ً
س��واء في الجنوب أو في الش��مال العمل أوال
على وقف النزي��ف الدموي القائ��م، واحترام 
مخرجات الح��وار الوطني، إلخ��راج اليمن من 

الهوة السحيقة.

أبو غانم يحذر من انتقال الحرب من أرحب إلى العاصمة
أك��د المناض��ل عبدالله غان��م أبو غان��م أحد 
مش��ائخ أرحب أن الوضع في أرح��ب خطير جدًا 
ومهدد باالنفجار .وحذر في رس��الة بعثها لألخ 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- من 
انتق��ال المع��ارك بي��ن الحوثيين واإلص��الح إلى 
العاصمة صنع��اء .. ج��اء ذلك في رس��الة بعثها 
الس��بت المناضل عبدالله أبو غان��م لألخ رئيس 

الجمهورية..
 »الميثاق« تنشر نصها:

األخ رئي��س الجمهوري��ة المش��ير/ عبدرب��ه 
منصور هادي    األكرم

بعد التحية:

الموقف في أرحب في غاية الخطورة ونس��عى 
مع إخواننا مش��ائخ أرحب لتهدئة الصراع القائم 
بي��ن الحوثيين واإلص��الح والموقف مت��أزم بين 
الجانبين فإذا استمر االقتتال نخشى أن يتجاوز 
حدود أرحب إلى ح��دود العاصمة.. نأمل اصدار 
توجيهاتك��م للحكوم��ة بالقي��ام بواجباتها مع 
االستعانة ببعض المشائخ ونفضل ان يكونوا من 
مشايخ خوالن وآنس وبني الحارث نظرًا ألهمية 

الموضوع..والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم/ عبدالله غانم أبو غانم

أحد مشائخ أرحب

مؤتمر مأرب يطالب بالتصدي للعناصر التخريبية ومعالجة مطالب أبناء المحافظة
ج��دد ف��رع المؤتم��ر الش��عبي العام 
بمحافظة مأرب رفضه وإدانته الشديدة 
لكافة أعم��ال اإلره��اب والتخريب التي 
تس��تهدف إق��الق الس��كينة العام��ة 
واس��تهداف المصال��ح والمنش��آت 

الحيوية.
وطالب مؤتمر مأرب - اجتماع ترأسه 
نائب رئي��س فرع المؤتم��ر بالمحافظة 

س��عود س��عيد اليوس��في، الجه��ات 
المعني��ة بالتنس��يق م��ع الش��خصيات 
االجتماعية للتصدي لعناصر التخريب 
وإلقاء القبض عليه��م وإحالتهم للقضاء 

لينالوا جزاءهم الرادع.
وأكد ف��رع المؤتم��ر بمحافظة مأرب 
على ضرورة تفاعل القيادات السياسية 
والتنظيمي��ة العلي��ا م��ع مطال��ب أبناء 

المحافظ��ة الحقوقي��ة بص��ورة عاجلة 
وإيج��اد الحل��ول المناس��بة الحت��واء 
السخط الشعبي على مستوى المحافظة 
ومديرياته��ا وال��ذي يعبر ع��ن هموم 
وحق��وق كاف��ة التكوين��ات والش��رائح 
االجتماعي��ة، وذل��ك أس��وة بالمطالب 

الحقوقية ألبناء المحافظات األخرى.

الكتلة البرلمانية بلحج تناشد الرئيس رفض استقالة المحافظ
> طالبت الكتلة البرلمانية بمحافظة لحج االخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- رفض استقالة محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي في 
الظرف الراهن الذي تمر به البلد والمحافظة خصوصًا.وناشدت كتلة لحج في رسالة بعثتها -السبت- للرئيس هادي بتوجيه الجهات المعنية في 

الحكومة بتوفير كافة المتطلبات واالحتياجات الخاصة بالمحافظة والتي سبق التوجيه بها من قبله والتزمت الحكومة بتنفيذها.
ولفتت الرسالة الى ان محافظة لحج تعيش اوضاعًا أمنية صعبة تتطلب اهتمامًا اكبر من الدولة ومساندة من كافة قوى المجتمع.

خاطئون

مثير لالشمئزاز
حديثهم الدائم عن الوفاء وراحته النفسية..

والخيانة هي رفيقهم الذي ال يفارقهم..
ارتداؤهم القناع تلو القناع..

الوجه الذي أمامهم ال يجيد تمييز األقنعة..
تسترهم المفتعل بالدين.. وتذكرهم المفاجئ للحالل..

بع��د انتهائهم م��ن لعبة الح��رام وتش��بعهم منه حد 
التخمة..

خفضهم لجبين طاهر م��ن أجل الوصول الى جبين فتاة 
ليل..

تغيير اتجاه عجلة قيمهم في الحياة..
للوصول الى محطة نجاة مؤقتة..

حماسهم في إلقاء محاضرة تربوية عن سعادة األسرة، 
وأسرهم خلفهم مشتتة..

اعتقادهم المريض أن صمتك ضعف وترفعك سذاجة..
وهدوء انسحابك هزيمة!!

وضع أصابعهم في عينيك بقسوة..
رغم علمهم ويقينهم أنهم أغلى ما نظرت هذه العين 

اليه..
ضرباته��م المتوالية عل��ى ظهرك.. حت��ى يتأكدوا أن 

كسرك لن يرفعك عن األرض..
سردهم لحكايات مفضوحة تنبعث رائحة الكذب منها 

بقوة..
إ صرارهم على الهدم قبل الرحي��ل.. والرحيل بصورة 

مشوهة..
خلطهم بين قطرة الحب وبياض تفاصيلها..

وخطيئة الحب وسواد طقوسها..
اعتقادهم الواهم أن الحياة ستتوقف عند أقدامهم..

وان الخلود قد يكون لغير الله..

انتزاعهم للقمة من فم سواهم.
برغم أنه ال مكان لها في أفواههم.

تماديهم في طغيانهم وتجاهلهم..
ونسيانهم »ان الله يمهل وال يهمل«..

د. محسن العامري


