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في برقية عزاء ألسرته وكل أبناء قبيلة ذي محمد األوفياء..

في برقية عزاء ألسرته وكل أبناء قبيلة ذي حسين وقبائل دهم األبية ..

الزعيم :المناضل عبدالله دارس كان من الرجال
القالئل المدافعين عن الحـــق
بعث الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية
عزاء ومواساة في وفاة اللواء المناضل
الجسور عبدالله بن ناجي دارس ..جاء
فيها:
األخ الشيخ /ناجي بن عبدال له دارس
األخ المهندس /أحمد بن عبدالله
دارس
وإخوانهما وكافة آل دارس وكل أبناء
قبيلة ذو محمد األوفياء حياكم الله
بحزن عميق ..وأسى بالغ تلقينا نبأ
وف��اة والدكم المناضل السبتمبري
الكبير اللواء البطل عبدالله بن ناجي
دارس الذي انتقل إلى رحمة الله بعد
عمر حافل بالعطاء والنضال في سبيل
الوطن ودفاعًا عن الثورة والجمهورية
والوحدة ،حيث كان من الرجال القالئل الذين قاتلوا ببسالة وشجاعة،
وأفنى حياته في كل سهول وجبال وصحارى الوطن دفاعًا عن الحق
والجمهورية ،وانتصارًا إلرادة شعبنا اليمني
وعن قيم ومبادئ الثورة ً
العظيم الذي ناضل طويال لالنعتاق من االستبداد والظلم والحكم
اإلمامي الكهنوتي ،ولم يتردد المرحوم يومًا ما في تلبية نداء الوطن في
كمقاتل مقدام أو
أداء الواجب بكل إخالص وتفان ونكران للذات ،سواء
ّ
أثناء قيادته للجيش الشعبي الذي كان سندًا للقوات المسلحة واألمن
في معارك التصدي لفلول اإلمامة والمرتزقة الذين أرادوا إعادة عجلة
التاريخ إلى ال��وراء ،وخاصة في ملحمة السبعين يومًا الذي كان أحد
أبطالها في الدفاع عن عاصمة الثورة والجمهورية والوحدة حتى تم
تحقيق االنتصار الشامخ للنظام الجمهوري الخالد ولإلرادة اليمنية

ّ
الحرة في الثورة والحرية والديمقراطية ،وواصل
مسيرته النضالية البطولية في مواجهة أعمال
التخريب وترسيخ األمن واالستقرار وفي الدفاع
عن الوحدة اليمنية المباركة.
كما كانت للفقيد إسهاماته في العمل اإلداري
في سلك ال��دول ُ��ة من خ�لال المناصب ومواقع
المسئولية التي أسندت إليه كمحافظ لعدد من
محافظات الجمهورية ،وعمل بكل تفان لخدمة
المواطنين وتنمية مناطقهم.
لقد خسر الوطن برحيل اللواء المناضل الصبور
عبدالله ب��ن ناجي دارس وخ��س��رت القوات
ّ
المسلحة واألمن والقوات الشعبية واحدًا من
أبرز المقاتلين الشجعان الذي لم يتهاون في
أداء الواجب ،ولم يساوم قط حول المبادئ التي
آمن بها ،فكان صلبًا عنيدًا أمام كل محاوالت
اإلغراء حتى توفاه الله سبحانه وتعالى واختاره
إلى جواره .اننا ونحن نعزيكم جميعًا ًفي رحيل اللواء المناضل عبدالله
بن ناجي دارس ،فإننا نعزي أنفسنا أوال ونعزي الوطن وكل زمالء ومحبي
الفقيد باسمي شخصيًا ..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار
المؤتمر الشعبي ّالعام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،
لنسأل المولى -جلت قدرته -أن يسكنه فسيح جنانه ،وأن يتغمده
بواسع رحمته ومغفرته ،وأن يلهمكم جميعًا ..إنه على كل شيء قدير..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

علــــــي عبـــدالله صـالـــــــح
رئيـــس الجمهوريـــــة السابــق
رئيـــس المؤتمــر الشعبــي العـام

الزعيم يتلقى برقية شكر وتقدير
من والد فقيد الوطن المناضل علي خودم
تلقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس
المؤتمر الشعبي العام -برقية شكر وتقدير
على مواساته وتعزيته بوفاة المناضل علي
محمد خ��ودم عضو اللجنة العامة للمؤتمر
محافظ محافظة المهرة ..
وجاء في البرقية التي بعث بها والد الفقيد
واخوانه وأبناؤه :أنهم يعبرون عن خالص
ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر للزعيم ع��ل��ي عبدالله
صالح الهتمامه بالفقيد سواء اثناء مرضه او
في مراسيم التشييع والدفن  ..فإلى نص
البرقية:
االخ الزعيم والمناضل الوحدوي الكبير /
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي
العام
حفظكم الله ورعاكم
بعد التحية والتقدير..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
اننا اسرة فقيد الوطن المرحوم علي محمد
خودم -محافظ محافظة المهرة -نتقدم الى

شخصكم الكريم ومن خاللكم الى قيادات
المؤتمر الشعبي العام في اللجنة العامة
واألمانة العامة وفروع المؤتمر بالمحافظات
بأسمى آيات الشكر والتقدير على االهتمام
الكبير ال��ذي ابديتموه س ً
��واء في مراسيم
تشييع جثمان الفقيد المرحوم واالهتمام في
متابعة حالته الصحية في االردن الشقيق أو
من خالل برقيات التعازي التي تلقيناها بوفاة
المغفور له -باذن الله تعالى ..سائلين المولى
عز وجل ان يسكنه فسيح جناته..
وإننا نهنئكم بالسالمة والعافية ونجاتكم
م��ن م��ح��اول��ة االغ��ت��ي��ال اآلث��م��ة م��ن أول��ئ��ك
المجرمين الذين يحاولون استهداف الوطن
وأمنه واستقراره..
ف��ح��م��دًا ل��ل��ه ع��ل��ى سالمتكم ويحفظكم
ويجزيكم الله خير الجزاء ويحفظ اليمن من
كل مكروه ..إنه سميع مجيب..

اخوانكم /والد المرحوم وابناؤه واخوانه
محافظة المهرة

المؤتمر يدين محاولة اغتيال الزايدي
ويدعو لسرعة ضبط الجناة
دان مصدر في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
محاولة االغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة الدائمة
الرئيسية للمؤتمر الشيخ ناجي بن علي الزايدي ،عبر
إطالق وابل من الرصاص على موكبه أثناء مشاركته في
أحد األعراس بالعاصمة صنعاء.
وأوضح المصدر أن هذه المحاولة تندرج في إطار
االستهداف المتواصل للمؤتمر الشعبي العام وقياداته
وكوادره ،والتي كان آخرها الكشف عن مخطط اجرامي
خطير يستهدف حياة رئيس المؤتمر الزعيم علي
عبدالله صالح وأسرته وقيادات المؤتمر وأحزاب
التحالف الوطني التي تتردد على منزله.
لمساع مستميتة تبذلها بعض األطراف لوأد التسوية
مشيرًا إلى أن هذه المحاوالت تشير
ٍ
السياسية وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وجر البالد للمربع األول خدمة
ألهدافها وأجندتها الشيطانية.
وحمل المصدر األجهزة األمنية كامل المسئولية عن كشف مالبسات واقعة االعتداء على
القيادي المؤتمري الشيخ ناجي الزايدي وتقديم الضالعين في محاولة االغتيال ومن يقف
خلفهم للعدالة ،ومحاسبة المتقاعسين عن تحمل مسئولياتهم أيًا كانت صفتهم خاصة
والحادثة وقعت داخل المدينة السياحية والتي تحاط بإجراءات أمنية مشددة.
معبرًا عن تضامن المؤتمر الشعبي العام الكامل مع الشيخ الزايدي والذي سبق وأن تعرض
لعدد من محاوالت االغتيال ،وأمنياته للمصابين من مرافقيه الشفاء العاجل.
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الشيخ حمود بن ناجي الشايف كان
ً
بطـال ثوريًا وقياديًا مؤتمريًا متميزًا
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء
ومواساة في وفاة الشيخ المناضل حمود
بن ناجي الشايف عضو مجلس الشورى..
جاء فيها:
األخ الشيخ /عبدالجبار حمود الشايف
وإخوانه وكافة آل الشايف وكل أبناء ذو
حسين وقبائل دهم األبية ..حياكم الله
بحزن عميق وأس��ى بالغ تلقينا نبأ
وف��اة والدكم الشيخ المناضل حمود
بن ناجي الشايف عضو مجلس الشورى
ال��ذي انتقل إل��ى رحمة الله بعد عمر
حافل بالعطاء والنضال في سبيل الوطن
والثورة والجمهورية والوحدة ،حيث كان أحد أبطال الثورة
الذين ساهموا في الدفاع عنها وترسيخ النظام الجمهوري
واالستقرار وفي الدفاع عن الوحدة اليمنية المباركة،
واألمن ً
ّ
وكان مثاال للشيخ والمناضل واإلداري المتميز حيث عمل
بعد ذلك في أكثر من موقع إداري وساهم في إرساء قواعد
اإلدارية التي تحمل
اإلدارة المحلية الحديثة من خالل المواقع ً
مسئولياتها ..كما كان عضوًا نشطًا وفاعال في المؤتمر

القربي :المؤتمر يرفض أي
التفاف على مخرجات الحوار
الخاصة بالنساء
التقى الدكتور أبو بكر القربي
عضو اللجنة العامة رئيس دائرة
العالقات الخارجية في المؤتمر
الشعبي ال��ع��ام م��ع األس��ت��اذة
فتحية عبدالواسع الخبيرة
القانونية لمنتدى النساء للحوار
وعدد من عضوات مؤتمر الحوار
الوطني من المكونات السياسية
ال��ي��وم بمقر اللجنة الدائمة
للمؤتمر الشعبي العام .وناقش
اللقاء الذي حضرته عضو اللجنة العامة رئيس دائرة المرأة فاطمة
الخطري ونائب رئيس دائرة المرأة سامية فضل عددًا من القضايا
المتعلقة بحقوق النساء والتي يجب أن تكون محور اهتمام لجنة صياغة
الدستور.
وجدد الدكتور القربي موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت فيما
يتعلق بحقوق النساء ،مؤكدًا أن المؤتمر يرفض أي اتفاقات تلتف
على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بحقوق النساء والتي تم
التوافق عليها خالل المؤتمر.
وطمأن عضو اللجنة العامة للمؤتمر الحاضرات من أن المؤتمر كان
وسيظل داعمًا للمرأة ولحقوقها في كل الظروف وفي مختلف المراحل،
وأنه مع االلتزام بمخرجات الحوار الوطني المتصلة بحقوق المرأة.

الشعبي العام وقياديًا متميزًا ،ومن
بعده أوالده وأحفاده وكل الشرفاء
من آل الشايف وقبائل ده��م الذين
بذلوا جهودًا كبيرة في إرساء قواعد
هذا التنظيم الذي يمثل الوسطية
واالعتدال ِّ
ويعبر عن آمال جماهير
الشعب اليمني.
اننا ونحن نعزيكم جميعًا في رحيل
والدكم باسمي شخصيًا..
وباسم ق��ي��ادات وهيئات وأعضاء
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
أحزاب التحالف ّالوطني الديمقراطي،
لنسأل المولى -جلت قدرته -أن يسكنه
فسيح جنانه ،وأن يتغمده بواسع
رحمته ومغفرته ،وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان ..إنه
على كل شيء قدير ..إنا لله وإنا إليه راجعون،،

علــــــي عبـــدالله صـالـــــــح
رئيـــس الجمهوريـــــة السابــق
رئيـــس المؤتمــر الشعبــي العـام

الزوكا يلتقي نائب رئيس جامعة
ايلز انترناشيونال
التقى األستاذ عارف عوض الزوكا
األمين العام المساعد لقطاع الشباب
والتعليم بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر
صباح األسبوع الماضي بالدكتور شاهر
الصقور نائب الرئيس الدولي لجامعة
ايلز انترناشيونال.
وق��د ج��رى خ�لال اللقاء بحث أوجه
ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن الجامعة
والمؤتمر الشعبي العام والمتمثل في
إمكانية قيام الجامعة بتأهيل الكوادر
القيادية العليا للمؤتمر وإدراجهم
ضمن برنامج التعليم المفتوح في
درج��ات الماجستير والدكتوراه إلى
جانب عمل عقد دورات تدريبية
متخصصة م��ن ق��ب��ل معهد أي��دل��ي
البريطاني بمانشستر بالك بيرن.
وق��د رح��ب األمين العام المساعد
للمؤتمر بالمفوض الدولي لجامعة ايلز
انترناشيونال مثمنا حرص الجامعة
على دع��م تأهيل ق��ي��ادات المؤتمر
ف��ي برنامج التعليم المفتوح لنيل
ال��درج��ات العليا لدرجة الماجستير

والدكتوراه وكذا الدورات المتخصصة
وأكد بان المؤتمر يرحب بهذا التعاون
ويتطلع إلى تنفيذه قريبا.
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء األس����ت����اذة ف��اط��م��ة
الخطري رئيس دائرة المرأة للتدريب
والتأهيل عضو اللجنة العامة واألستاذ
فاهم الفضلي مدير المكتب الفني
لمكتب رئيس المؤتمر عضو اللجنة
ال��دائ��م��ة الرئيسية وق��ن��اف المراني
ممثل الجامعة باليمن.

المؤتمر يدين جريمتي اغتيال مذيع واستهداف مخرج تلفزيوني
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام جريمة
اغتيال اإلعالمي عبدالرحمن احمد حميد
ال��دي��ن ،ومحاولة استهداف حياة المخرج
التلفزيوني إبراهيم األب��ي��ض ،في حادثين
منفصلين ،نفذتهما عناصر إجرامية ارهابية
في العاصمة صنعاء.
وأعتبر المصدر أن هذه األعمال االجرامية
تأتي في سياق مخطط تنفذه العناصر االرهابية

والتكفيرية لخلق فتنة طائفية وتمزيق النسيج
االجتماعي وجر البلد لسيناريوهات دموية ال
يحمد عقباها ،كما تهدف إلرهاب االعالميين
وإعاقة وسائل االعالم عن اداء رسالتها النبيلة
ودوره���ا ف��ي التحذير م��ن مخاطر االره��اب
والتطرف .
وطالب المصدر األج��ه��زة األمنية سرعة
ضبط الجناة الذين يقفون وراء الجريمتين

وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل
والرادع ،وتوفير الحماية الالزمة لإلعالميين
والمنابر االعالمية والصحفية .وعبر المصدر
عن تعازي المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد
وأنصار ،ومواساتها إلى أسرة ًوزمالء الشهيد
عبدالرحمن حميد الدين ،سائال المولى عز وجل
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح
جناته. .إنا لله وإنا اليه لراجعون.

مؤتمر الجزائر :نطالب اللجنة األمنية بسرعة كشف المتآمرين للشعب
دانت قيادة وأعضاء وكوادر فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهورية
الجزائر ،المخطط اإلجرامي الغادر والجبان الذي استهدف الزعيم علي
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام.
اإلرهابي
وقال فرع المؤتمر بالجزائر -في بيان صادر عنه :إن هذا الفعل
ّ
والجبان والمتمثل بشق نفق من شارع صخر إلى منزل الزعيم ،ال يدل إال
على الحقد الدفين والنفوس المريضة المنهزمة التي لطالما حاولت وبكل
الطرق والوسائل ان تغتال الوطن وتنال من رجاله وزعاماته األوفياء من
أفنوا حياتهم من أجل رفعة وعزة الوطن وأبنائه.
وجاء في البيان :إن الحاقدين والمتآمرين على الزعيم الصالح وعلى

المؤتمر وقياداته لطالما حاولوا تكرارًا ومرارًا أن ينالوا من شخص
الزعيم ومن المؤتمر ولكنهم يفشلون يومًا بعد يوم ويستمر سقوطهم
ويفضح الله غدرهم وخبثهم وعداءهم للوطن وأبنائه.
مؤكدين أن الزعيم والمؤتمر وقياداته وكوادره وأنصاره وحلفاءه
صامدون صمود جبال نقم وعيبان وشمسان ،وما زادتنا األحداث إال
قوة وصالبة ،ولم ولن نتنازل يوما عن الدفاع عن الوطن ومقدراته
ومكتسباته.
وطالب مؤتمر الجزائر اللجنة األمنية بسرعة مالحقة الجناة والكشف
عنهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

