
18متابعات االثنين:  22 / 12 / 2014م  العدد:  (١٧٤٠)
30 / صفر / 1436هـ

تعازينا آل االشعري
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة

 والدكم عبدالحكيم شمسان األشعري
 طيب الله ثراه، وإذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل ال 

يسعنا أمام قضاء الله وقدره إال أن نعرب لكم ولألسرة الكريمة عن 
خالص عزائنا وعميق مواساتنا لكم ولكل محبي الفقيد.. 

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان..

«إنا لله وإنا إليه راجعون»

أخوكم/ ياسر أحمد العواضي
األمين العام المساعد للشؤون التنظيمية

مل التهاني القلبية نزفها للشاب الخلوق

حميد حسين الحظا
سكرتير معهد الميثاق للتدريب 

والدراسات والبحوث 

بمناسبة الخطوبة..
 فألف ألف مبروك

المهنئون:
محمد أنعــــــم
خالد الجبوبي

عدنان عبدالقوي الشميري
علي عبدالله رسام

عامر الحظا
عبدالرحمن المتوكل

        وكافة موظفي معهد الميثاق 
         وفرع المؤتمر بأمانة العاصمة

تعازينا آل الزودي

خالص العزاء والمواساة الى االخ محمد محمد الزودي
 واالخ صالح محمد الزودي وذلك بوفاة والده محمد 

الزودي  وابنه اسيد محمد الزودي .. للفقيدين الرحمة 
والمغفرة والهلهما الصبر والسلوان..

نسأل الله ان يسكنهما فسيح جناته.. 

انا لله وانا اليه راجعون

االسيفون:
العزي الصلوي واوالده

الشيخ صالح الحيدري واوالده
الشيخ يحيى زاهر واوالده

يعزي بوفاة  الشيخ عبدالواسع نعمان

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام ببرقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ 
عبدالواسع عبدالجبار نعمان الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة 
حافلة بالعطاء والعمل لخدمة الوطن والمجتمع.وأشاد الزعيم في 
برقية العزاء التي بعث بها إلى شقيق الفقيد الشيخ محمد عبدالجبار 
نعمان وولده األخ الشيخ أمين عبدالواسع نعمان وإلى كافة آل النعمان 

بمواقف الفقيد وإسهاماته اإلجتماعية.
معبرًا عن خالص العزاء وصادق المواساة للجميع في هذا المصاب 
الجلل وذلك باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, سائًال 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه.. 
ويسكنه فسيح جناته, ويعصم قلوب أبنائه وأسرته وكل محبيه 

وأصدقائه بالصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون .

..ويعزي بوفاة الشيخ علي الكثيري

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي بن 
محمد الحفيلة الكثيري شيخ آل كثير في المملكة العربية السعودية 
واحــد الشخصيات الوطنية واالجتماعية المؤثرة والفاعلة في 
حضرموت الذي انتقل الى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء 

لخدمة الوطن والمجتمع.
واشــاد الزعيم في البرقية التي بعث بها الــى نجل الفقيد االخ 
عبدالله علي الكثيري وإخوانه، والى الشيخ عبدالله صالح الكثيري 
في حضرموت وكافة آل الكثيري بمناقب الفقيد ومواقفة الوطنية 

والوحدوية ودوره االجتماعي المتميز.
معبرًا عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، 
وذلك باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائًال المولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه، ويسكنه فسيح 
ه واسرته وكل محبيه واصدقائه بالصبر  جنانه، ويعصم قلوب أبناء

والسلوان، وأن ال يريهم أي مكروه في عزيٍز لديهم.
 لله وإن اليه راجعون

ّ
إنا

..ويعزي في وفاة المناضل عبدالقوي شاهر
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

تعزية في وفاة المناضل عبدالقوي محمد شاهر جاء فيها :
األخ جالل عبدالقوي محمد شاهر وإخوانه

وكافة آل شاهر   الصبيحة لحج      حياكم الله
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الجسور الشيخ 
عبدالقوي محمد شاهر شيخ مشائخ الصبيحة وأحد مناضلي الثورة 
اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤أكتوبر عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام الذي انتقل إلى جوار ربه وهو يتلقى العالج في إحدى 
مستشفيات جمهورية مصر العربية بعد عمر حافل بالعمل والنضال 
من أجل انتصار إرادة شعبنا اليمني األبي في التحرر من االستعمار 
واالنعتاق من حكم االستبداد والتخلف اللذين عانى في ظلهما شعبنا 
كل أنواع الظلم واالستغالل واالستبداد والقهر، وكان والدكم -رحمه 
الله- في مقدمة صفوف المناضلين وأبلى بالًء حسنًا أثناء العمل الفدائي 

والكفاح المسلح ضد المستعمر.. وفي معارك الدفاع عن الثورة.

لقد خسر الوطن اليمني برحيله مناضًال كبيرًا.. ووحدويًا بارزًا عمل 
بكل إخالص من أجل تحقيق وحدة الوطن والدفاع عنها، وشخصية 
اجتماعية فاعلة كانت له أدوار متميزة في الجوانب االجتماعية 

وإصالح ذات البين في األوساط االجتماعية.
إننا نشاطركم أحزانكم في رحيل والدكم ونعبر لكم عن خالص 
ــك باسمي شخصيًا وباسم قيادات  الــعــزاء وعميق المواساة وذل
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائًال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
وغفرانه ورضوانه.. ويسكنه فسيح جنانه، ويعصم قلوبكم جميعًا 

بالصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

..و يعزي بوفاة الشيخ سالم غفينة
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة باستشهاد الشيخ سالم غفينة 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مجزر بمحافظة مأرب 

جاء فيها :
األخ الشيخ محمد بدران ُرقيب

األخ الشيخ محسن سالم غفينه ُرقيب 
وإخوانه وكافة آل رقيب بمأرب حياكم الله

بألم عميق.. وأسى كبير تلقينا نبأ استشهاد الشيخ سالم غفينه 
ُرقيب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مجزر بمأرب 
األمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الذي امتدت إليه يد الغدر 
واإلثم والعدوان والخيانة لتغتال قياديًا مؤتمريًا بارزًا, وشخصية 
اجتماعية مرموقة قدم خدمات جليلة للوطن والشعب والثورة 
والجمهورية والوحدة وأسهم بكل الصدق واإلخالص في االرتقاء 
بالوطن من خالل مواقعه اإلدارية التي تحمل مسئولياتها, رافضًا كل 
أنواع العنف والتطرف واإلرهاب, مجسدًا وسطية المؤتمر واعتداله, 
مكرسًا طيلة حياته لثقافة التسامح والمحبة واإلخاء واإلصالح بين 

الناس.
إن استشهاد الشيخ سالم غفينه ُرقيب ال يمثل خسارة فقط 
ألسرته وأبناء قبيلته وإنما هو اغتيال للقيم واألخــالق ولثقافة 
التعايش والتآلف والقبول باآلخر التي يتحلى بها اليمنيون مهما كانت 
اختالفاتهم, كما أن رحيله يمثل خسارة فادحة للمؤتمر الشعبي 
العام الذي تستهدف قياداته وكوادره من خالل تلك األعمال الغادرة 
والمستهجنة والمدانة التي ال شك أنها ستعود بالوبال والشر على من 
يخطط لها ويقوم بتنفيذها.إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم 
في استشهاده نعبر لكم عن صــادق التعازي والمواساة باسمي 
شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, ونسأل الله العلي القدير 
أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه الدرجات العلى 
في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا, وأن يعصم قلوبكم جميعًا وكل آل ُرقيب بالصبر والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون .

اخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر الشعبي 

..ويعزي بوفاة القاضي حمود االرياني
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي العالمة 
حمود بن يحيى االرياني ، وتطرق رئيس المؤتمر الشعبي العام الى 

عدد من مناقب الفقيد الراحل طوال مسيرته العملية في سلك القضاء 
والعمل الوطني بشكل عام ،فيما يلي نص البرقية :

األخ/ حسان حمود بن يحيى االرياني واخوانه 
وكافة آل االرياني

ببالغ الحزن وعميق األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم القاضي العالمة 
حمود بن يحيى االرياني رحمه الله .. والذي وافاه األجل وانتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص، في 
خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، في سلك القضاء الذي 
ة وإخالص وكان مثاًال للقاضي النزيه والعادل  عمل فيه بكل كفاء
المقتدر الملتزم بقيم العدل والحق واالنصاف وترسيخ شرع الله في 
سندت إليه ، وان ذلك لم يكن 

ُ
كل مواقفه وأعماله والمسئوليات التي أ

غريبًا على القاضي حمود االرياني.
 فهو سليل أسرة علم وفقه وقضاء وسياسة نبغ منها علماء وفقهاء 
وقضاة مجتهدون وسياسيون محنكون خدموا الوطن بكل تفان 
ونكران للذات في كل مراحل ومنعطفات النضال والعمل الوطني، 
جوا 

ُ
وتعرضوا لشتى أنواع المخاطر وتحملوا مرارات السجون التي ز

فيها بسبب مواقفهم الوطنية ونضالهم المستميت من أجل التخلص 
من حكم االستبداد والطغيان والظلم والتخلف، ودافعوا بكل بسالة 
ــه الوطنية الحرة وليس أدل  عن قضايا الشعب وانتصروا الرادت
على ذلك تلك الهامة والقامة الوطنية الشامخة المناضل والسياسي 
المحنك القاضي العالمة عبدالرحمن بن يحيى االرياني رئيس المجلس 
الجمهوري األسبق -رحمة الله تغشاه- الذي رحل من الدنيا بسجل 
ناصع وتاريخ سياسي ونضالي حافل سيظل ملهمًا لالجيال وقدوة 
في الحكمة واالجتهاد والنزاهة والورع واالخالص حيث كان رجل 

دولة من الطراز الرفيع.
إننا ونحن نشاطركم جميعًا أحزانكم برحيل والدكم المغفور 
له القاضي حمود بن يحيى االرياني لنعبر لكم عن صادق تعازينا 
وعميق مواساتنا في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمي شخصيًا وباسم 
إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 

وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .
 سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلهمكم جميعًا وكل أصدقائه 

ومحبيه الصبر والسلوان..
( إنا لله وإنا إليه راجعون)

.. ويتلقى رسالة شكر من حسان االرياني 
هذا وقد تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 
برقية شكر وعرفان على مواساته أسرة آل االرياني بوفاة القاضي حمود 

بن يحيى االرياني.. جاء فيها:
فخامة األخ/ علي عبدالله صالح األكرم

رئــيــس الجمهورية السابق - رئــيــس المؤتمر الشعبي العام        
حياكم الله،،

ببالغ الغبطة والعرفان تلقينا تعزيتكم الكريمة في وفاة والدنا 
المغفور له بإذن الله فضيلة القاضي حمود بن يحيى االرياني، والتي 
كان لها عظيم األثر في نفسي ونفس كافة أفراد أسرة آل االرياني 
في تخفيف مصابنا الجلل، وليس هذا غريبًا عنكم وأنتم معروفون 
بوفائكم لرجال اليمن المخلصين ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظكم 
من كل مكروه وأن يمدكم بالصحة والعافية وأن ال يريكم مكروهًا 
في عزيز لديكم إنه سميع مجيب. وتفضلوا بقبول خالص العرفان 

واالمتنان والتقدير،،

أخوكم - حسان حمود بن يحيى االرياني

يحيى علي نوري

زيف وخداع اجتماع عدن
لم يكن اللقاء الــذي عقد بمدينة عدن وتم وصفه اعتباطًا باللقاء 
المؤتمري إال مجرد صورة تلفزيونية اراد معدوها ايهام الرأي العام 
بوجود فعاليات مؤتمرية في المحافظات الجنوبية مناوئة لالمانة العامة 

للمؤتمر الشعبي العام ولجنته الدائمة الرئيسية واللجنة العامة.
والريب ان مدخالت هذا اللقاء لم تكن في اغلبيتها ذات صلة بالفعاليات 
المؤتمرية المعبرة عن رأي المؤتمريين وتطلعاتهم ..والذين تحددهم 

ات التنظيمية. بدقة لوائح المؤتمر المنظمة للقاء
ولكون معدي هذا اللقاء المزيف والتضليلي قد اسموه بلقاء ممثلي 
مؤتمرات فروع المؤتمر في المحافظات الجنوبية فانهم قد كشفوا 
بوضوح زيفهم وخداعهم امام الوسط المؤتمري العريض وامام الرأي 
العام اليمني بل وقدموا انفسهم كمعاول هدم هدفهم االول واالخير 
هو االضرار بالوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام خدمة ألجندة 
ومصالح ضيقة التستهدف المؤتمر فحسب وانما تستهدف الوطن 

ووحدته.
ولكي نقدم الصورة الكاملة لهذا الزيف والخداع الذي يمارس اليوم 
بأسم الفعاليات المؤتمرية في المحافظات الجنوبية.. البد لنا من االشارة 
هنا الى المدخالت الحقيقية التي يحددها النظام الداخلي للمؤتمر 
كشرطية اساسية النعقاد أي مؤتمرات فروع المؤتمر في المحافظات 
وهــى مدخالت من االهمية بمكان مايجعلها تعبر عن الفعاليات 

المؤتمرية بل وتضمن مشاركتها في مؤتمرات الفروع.
حيث نجد ان مؤتمر فرع المحافظة يتكون من فعاليات مختلفه منها :

١- اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية بالمحافظة.
٢- اعضاء اللجنة الدائمة المحلية.

٣- رئيس واعضاء قيادة فرع المحافظة.
٤- مجموع قيادات فــروع الدوائر والمديريات الواقعة في اطار 

المحافظة.
٥- قيادة الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالحافظة.

٦-  وكالء المحافظة والوكالء المساعدين من اعضاء المؤتمر.
٧ - اعضاء المجلس المحلي من اعضاء المؤتمر.
٨- رئاسة الهيئة االستشارية لفرع المحافظة.

٩- شاغل اعلى منصب قيادي في االتحادات والنقابات بالمحافظة 
من اعضاء المؤتمر .

١٠- قيادة فرع المؤتمر بالجامعة.
١١- رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات واالمين من اعضاء 

المؤتمر.
١٢- رؤساء الهيئات التنفيذية وامنا عموم المجالس المحلية في اطار 

المحافظة من المؤتمر .
والريب ان هذه المدخالت لمؤتمر المحافظة لم نجد ها اي حضور في 

فعالية عدن بأستثناء اعداد تعد بأصابع اليد.
وهــذا يعني ان القاعة التي عقد بها مايسمي بفروع المحافظات 
الجنوبية لم تكن لتستوعب اعضاء مؤتمر محافظة عدن فقط، فما 
بالنا هنا والمعدين قدموا المشهد على ان الحضور يمثل ثمانية فروع 
رئيسية تمثل المحافظات الجنوبية بما فيها فرعي سيئون وسقطرى.

وهو جمع لو حدث الحتاج الى قاعة كبري حتي يتم االستيعاب االمثل 
لكل الفعاليات المحددة الئحيًا بمدخالت مؤتمرات الفروع.

ولعل الصورة هنا والقاعة التي التقطت فيها خير دليل على الزيف 
والتضليل الذي مارسه لالسف عدد بسيط جدًا من اعضاء المؤتمر 
والذين حاولوا عبثًا شق المؤتمر وتعريض وحدته للخطر.. وهى محاولة 
بائت بالفشل بأعتبار ان االغلبية الساحقه من ممثلي مؤتمرات الفروع 
بالمحافظات الجنوبية لم تحضر هذا اللقاء ولم تتفاعل مع كل الدعوات 
التي حاول معدي اللقاء جرها الى مستنقع مناكفاتهم خدمة ألجندتهم 
الضيقة التي تتنافي مع مثل وقيم الميثاق الوطني وادبيات ولوائح ونظم 
المؤتمر الشعبي العام بل واالهداف والمبادئ التي قام المؤتمر من أجلها 

خدمة للوطن والشعب.
خالصة.. الصورة هي صــورة تلفزيونية ارادهــا الرئيس هــادي أداة 
تضليل وخداع للرأي العام المحلي والخارجي حتى يوحي للجميع ان هناك 

مؤتمريون يقفون الى جانبه.

استشهاد وجرح (٦٣٢) جنديًا من قوات االمن الخاصة خالل العام ا لجاري
نــفــذت قـــوات األمـــن الــخــاصــة وفــروعــهــا في 
المحافظات خالل العام الجاري اكثر من ١١٤ 
ألــف تحركا ومهمة أمنية متنوعة ،فــي إطــار 
مهامها للحفاظ على األمن واالستقرار ومكافحة 
اإلرهاب والجريمة وضبط مرتكبيها ، منها ٧٩ 
ألف مهمة أمنية و٤٣٣١ تحركا قتاليا و٧١٦٠ 
حملة أمنية، باإلضافة إلى تنفيذ ٣٨٢٨ دورية.
وأوضــح قائد قوات األمن الخاصة اللواء الركن 
عبد الرزاق المروني أن الجهود األمنية التي بذلها 
رجال قوات األمن الخاصة العام الجاري أسفرت 
عن ضبط ٦٢١ قطعة سالح وعبوات متفجرة 
متنوعة ،والــقــبــض على ١٥٣ مطلوب أمنيا 
،وضبط ١٧ سيارة مطلوبة في قضايا أمنية في 
أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ، باإلضافة 
إلــى تحقيق نجاحات أمنية أخــرى تكرست في 
جانب مهم منها في مكافحة اإلرهاب وعناصره 
اإلجرامية ومالحقتهم في عدد من المحافظات .
وقــال اللواء المروني " ان قــوات االمــن الخاصة 
قــدمــت تضحيات جسيمة فــي سبيل القيام 

ــحــفــاظ عــلــى األمــن  بــمــهــامــهــا الــوطــنــيــة فــي ال
واالستقرار ومكافحة اإلرهاب والجريمة ، حيث 
شهد عام ٢٠١٤م استشهاد ١٥٢ ، وجرح 
ــطــال خــالل  ٤٨٠ آخــريــن مــن منتسبيها األب

العمليات االمنية ".
وأكد أن كل التضحيات والتحديات الجسيمة 
لن تثني قوات االمن الخاصة عن مواصلة القيام 
بمهامها في الــذود عن أمــن واستقرار الوطن 
والمواطن ،والتصدي بحزم وصرامة لعناصر 

اإلرهاب وتخليص الوطن من شرورهم.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تخريج 
تــســع دفـــع متخصصة فــي مــجــاالت مكافحة 
اإلرهاب والتدخل السريع وفض الشغب وغيرها 
من التخصصات األمنية ،وذلك في إطار اهتمام 
قيادة وزارة الداخلية بالتدريب والتأهيل النوعي 
لمنتسبي قوات األمن الخاصة ،وبما يمكنهم من 
تحقيق المزيد من النجاحات األمنية خالل العام 

القادم ٢٠١٥م .

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي بوفاة عدد من القيادات الوطنية البارزة


