
البيضاء: استكمال 
ملفات ٥٤ سجينًا

ناقشت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام 
بمحافظة البيضاء، تقارير فرق النزول الميداني 
لة من أعضاء اللجنة لألفراج عن 

َّ
للسجون المشك

المغرر بهم المستفيدين من قرار العفو العام.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها -األربعاء- 
برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، أسماء 
٥٤ من المغرر بهم الستكمال ملفاتهم من 
اجل البت في اإلفــراج عنهم، كما اطلعت على 
التظلمات المقدمة إلى سكرتارية اللجنة الفرعية.

وتطرقت اللجنة إلى الجوانب المتعلقة باستكمال 
عودة أهالي منطقة بركان بمديرية مكيراس إلى 
ل من اللجنة الفرعية 

َّ
منازلهم عبر الفريق المشك

والقرار السابق الصادر بهذا الخصوص.
وأكد محافظ البيضاء ضرورة سرعة البت في 
ــرار العفو العام  ملفات مــن ينطبق عليهم ق
من المغرر بهم لإلفراج عنهم بحسب اللوائح 

المنظمة لذلك.
وشـــدد على أهمية تكاتف جــهــود قــيــادات 
السلطة المحلية والتنفيذية وأعــضــاء اللجنة 
الفرعية للعفو العام لالطالع على أحــوال كافة 
السجناء والمحتجزين على ذمة التعاون مع قوى 
العدوان والملتزمين بالعودة إلى صف الوطن 

لإلفراج عنهم.

العدد:  
(١٨٣٨)

 26 / ديسمبر / 2016م  
27 / ربيع أول / 1438هـ

7االثنين: 

اإلفراج عن ١٠٠٠ شخص تنفيذًا لقرار العفو العام
تواصل اللجان الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي األعلى أعمالها في المحافظات..  

وخــالل األيام الســبعة الماضية أعلن االفراج عن ١١٥ شــخصًا من المغرر بهــم والمضبوطين بتهمة اعمال 
تساند العدوان وتستهدف األمن واالستقرار وذلك في محافظات صنعاء وريمة والبيضاء.. إلى التفاصيل:

الزعيم يعزي بوفاة الشيخ الرضي
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق - رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبده مشلي 

الرضي.. جاء فيها:
 األخ الشيخ/ محمـــد مشلــي الرضــي

عضو مجلس النواب - عضو اللجنة الدائمة
وكافة آل الرضي بمحافظة حجة            الكـــرام

بحزن عميق.. وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبده مشلي الرضي الذي 
انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ُعمر حافل بالعطاء والنضال في خدمة الوطن 
والمجتمع، حيث كان -رحمه الله- من الشخصيات االجتماعية البارزة الذين 
كان لهم نشاط فاعل، ومن الذين بذلوا جهودًا كبيرة في ترسيخ األمن 

واالستقرار في المحافظة.
إننا ونحن نعزيكم جميعًا في رحيله باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
نسأل 

َ
وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، ل

ت قدرته- أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته 
ّ
المولى -جل

ومغفرته، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه على كل شيء قدير..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

... ويعزي بوفاة الشيخ حمد ُرقيصان
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمد بن صالح ُرقيصان.. جاء فيها:
 األخ الشيخ/ محمد بن صالح ُرقيصان
األخ/ عبدالله حمد بن صالح ُرقيصان

    وإخوانه.. وكافة آل ُرقيصان بمحافظة مأرب       حياكم الله
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن صالح ُرقيصان 
الذي اختاره المولى -عز وجل- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 

والعمل الجاد في خدمة الوطن والمجتمع بكل إخالص وصدق وتفاٍن، حيث 
كان -رحمه الله- أحد الشخصيات االجتماعية المعروفة في الدماشقة 
بمحافظة مأرب، الذي كان لهم دور مشهود في خدمة الوطن واإلصالح 
بين الناس والمحافظة على أمن واستقرار الوطن والدفاع عنه وعن كل 
المكاسب والمنجزات التي تحققت لبالدنا في ظل األمن واالستقرار، كما 
كان من القيادات المؤتمرية البارزة والنشطة وعمل جاهدًا على تجسيد 

توجهات المؤتمر الشعبي العام في الواقع الُمعاش..
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في مصابكم الجلل، ونبعث إليكم 
ولكافة مشائخ وأعيان مأرب األوفياء بصادق التعازي وعميق المواساة 
باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 

َ
الشعبي العام، ل

وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
 إنا لله وإنا إليه راجعون.

... ويعزي بوفاة الشيخ سعيد العاقل
بعث رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواسأة بوفاة الشيخ سعيد محمد العاقل 

جاء فيها :
األخ الدكتور/ عبدالسالم سعيد العاقل
وإخوانه.. وكافة آل العاقل    حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم- المرحوم بإذن الله تعالى- 
الشيخ سعيد محمد العاقل الذي وافــاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء 
والعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.. حيث كان رحمه الله من 
الشخصيات االجتماعية البارزة التي كان لها إسهامات كبيرة في العمل 

االجتماعي والحفاظ على األمن واالستقرار في الوطن.
ر لكم عن صادق  نعبِّ

َ
إننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل.. ل

التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 

وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

إّنا لله وإّنا إليه َراِجعون ،،

... وُيعزي بوفاة القاضي العالمة محمد الصرمي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العالمة محمد محمد 

الصرمي.. جاء فيها:
األخ/ أحمد محمد محمدالصرمي

وإخوانـه.. وكافة آل الصرمي   الكــــرام
لقد تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم الفاضل القاضي العالمة 
محمد محمد الصرمي عضو جمعية علماء اليمن، وأحد قضاة وعلماء اليمن 
المجتهدين الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 
والعمل الُمخلص في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة في مجال 
القضاء وخدمة الِعلم، حيث كان -رحمه الله- من القضاة الذين اتسموا 
بالنزاهة واإلخالص، عمل بتفاٍن وصدق مع الله ومع الوطن والناس.. ومع 
نفسه في نصرة الدين اإلسالمي الحنيف بإعالء كلمته وتجسيد مفاهيمه 

وتعاليمه وقيمه السمحاء، والفصل في قضايا الناس بالعدل.
نتوجه إلى المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد 

َ
إننا إذ نشاطركم أحزانكم ل

بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يجزيه 
خير الجزاء، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون

'... ويعزي بوفاة المناضل فضل الداعري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل فضل عبدالكريم غازي 

الداعري.. جاء فيها:

األخ/فضل بن فضل عبدالكريم الداعري.. وإخوانه
وكافة آل الداعري    حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الكبير فضل عبدالكريم 
غازي الداعري الذي اختاره المولى -عز وجل- إلى جواره بعد صراع طويل مع 
المرض، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني الصادق في سبيل الوطن والنضال من 
أجل االنتصار للثورة والدفاع عنها وعن نظامها الجمهوري الخالد، فقد كان -رحمه 
الله- من الرعيل األول الذين لبوا نداء الواجب لنصرة الثورة السبتمبرية منذ أيامها 
األولى وكان من أبرز القادة الذين شاركوا في خوض معارك الشرف والدفاع عن 
الثورة في جبال صنعاء والمحابشة تحت قيادة الشهيد راجح بن غالب لبوزة، كما 
كان الفقيد من أوائل مفجري ثورة أكتوبر المجيدة وكان عضوًا في مجلس قيادة 
الثورة في جبهة ردفان الشرقية، وقاد العديد من المعارك ضد القوات البريطانية 
ر فيها أروع المالحم 

ّ
في جبل بطه ذي ردم وحبيل المصداق ونقيل الربوه، سط

البطولية كما كان من أبرز المطلوبين لدى القوات البريطانية نظرًا لدوره الثوري 
والنضالي الكبير والمؤثر والذي تكللت جهوده وجهود رفاقه االحرار ببزوغ فجر 

االستقالل العظيم في ٣٠ نوفمبر١٩٦٧م..
لقد خسر الوطن برحيل المناضل الجسور فضل الداعري واحدًا من رجاله 
األوفياء المخلصين الذين ظلوا متمسكين بمواقفهم ومبادئهم، منحازين للوطن 
وللثورة والوحدة، عمل بإخالص وتفاٍن ونكران للذات وكان مثاًال للمناضل 
ع عن سفاسف األمور ورفض االرتهان لألجنبي ولكل 

ّ
الوطني النزيه الذي ترف

أنواع العماالت.
إننا بهذا المصاب الجلل واألليم لنتوجه إلى كافة أفراد أسرة الداعري ولكل 
مناضلي الوطن اليمني بصادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين الله -عز 
وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح ِجنانه.. إنه 

على كل شيء قدير..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

أخوكم /
علي عبـدالله صـالـح
رئيس الجمهورية األسبق
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

ريمة: اإلفراج عن الدفعة الثانية وتشكيل فرق 
ميدانية للجبين وبالد الطعام ومزهر

.. ويدعو المغرر بهم لالستفادة 
من الفترة المتبقية

«الميثاق»:  الشريف لـ

قرار المجلس السياسي حقق أهدافه وحريصون على نشر ثقافة التصالح والتسامح في المجتمع

إطالق سراح ٣٦ من المغرر  بهم بصنعاء

أفرجت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة 
ريــمــة -الخميس- عــن الدفعة الثانية مــن المغرر بهم 

وعددهم ٢٥ شخصًا.
وأثناء االفــراج اشار محافظ ريمة رئيس اللجنة الفرعية 
بالمحافظة حسن عبدالله العمري الى أن هذه الدفعة سبقتها 
دفعة أولى تم اإلفراج عنها قبل أيام لعدد ٢٠ من المغرر 

بهم.
وبين أن اللجنة الفرعية بالمحافظة والفرق الميدانية 
بالمديريات ماضية في اإلفراج عن بقية المغرر بهم على 
مراحل ودفعات قادمة تنفيذا لقرار المجلس السياسي األعلى.
واكد المحافظ العمري أنه سيتم خالل األيام القادمة بدء 
التواصل مع اللجان الفرعية بالمحافظات االخرى من اجل من 
تم حجزهم من المغرر بهم وهم من ابناء المحافظة ليتم 

االفراج عنهم بصورة عاجلة تنفيذًا لقرار العفو العام..
وكانت الفرق الميدانية المنبثقة عن اللجنة الفرعية 
لتنفيذ قرار العفو العام أقرت خطط برنامجها الميداني 
وآلية استقبال المغرر بهم في مديريات الجين وبالد الطعام 
ومزهر وذلك بالتنسيق مع المشائخ والوجهاء والشخصيات 

االجتماعية.

ــــك جــــدد رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــــى ذل إل
الرئيسية لتنفيذ قــرار العفو العام 
خالد عبدالوهاب الشريف دعوته 
المغرر بهم والمشمولين بالقرار 
الى االستفادة من الفترة المتبقية 
ومراجعة لجان االستقبال لمنحهم 
وثيقة كف خطاب وعــدم التعرض 
ــذيــن استجابوا  أســـوة بــزمــالئــهــم ال
وعـــادوا الــى أرض الوطن ليمارسوا 
حياتهم الطبيعية في إطار الحماية 

التي كفلها القانون.
جــاء ذلــك خــالل لقاء رئيس اللجنة 
الرئيسية لتنفيذ قــرار العفو العام 
وزيــرة حقوق اإلنسان علياء فيصل 
الشعبي، األحد، حيث اطلع الشريف 

على المهام التي أنجزتها الـــوزارة 
في إطار التنسيق المشترك لتنفيذ 

قرارات العفو العام.
ــات  ــب ــطــل ـــقـــاء ال ـــل ـــرض ال ـــع واســـت
والتظلمات والشكاوى التي استقبلتها 
وزارة حقوق اإلنــســان خــالل الفترة 
الماضية من المحتجزين على ذمة 
مساندة العدوان وكذا تقارير سير 
عمل لجان االستقبال الفرعية وما 
ات لتنفيذ قــرار  اتخذته مــن إجـــراء

العفو العام.
حضر الــلــقــاء وكــيــل وزارة حقوق 
اإلنسان علي تيسير، وعضو اللجنة 
الرئيسية لتنفيذ قــرار العفو العام 

نايف مجيديع.

< أكــد رئــيــس اللجنة الرئيسية 
ــرار الــعــام الــعــام االستاذ  لتنفيذ ق
خالد عبدالوهاب الشريف أن أعمال 
اللجان الفرعية في أمانة العاصمة 
والمحافظات حققت نجاحًا كبيرًا 
في إشاعة ثقافة التسامح والتصالح 
وفــي تعزيز وحــدة الصف الوطني 
وتحصين النسيج المجتمعي من 
ــة مــحــاوالت اخــتــراق تستهدف  أي

تمزيقه.
«الميثاق» إلى  الفتًا في تصريح لـ
اإلفــراج عن قرابة ١٠٠٠ شخص 
مــن المغرر بهم فــي المحافظات 
والمضبوطين على ذمة قضايا تساند 
العدوان وتبّني أعمال مخالفة للقانون 

وتضر باألمن واالستقرار.
وأضـــــــاف: أن هـــــؤالء اســتــجــابــوا 
لصوت العقل وعادوا الى مناطقهم 
لــمــمــارســة الــحــيــاة الطبيعية في 

المجتمع.
ـــف: إن تــطــبــيــق  ـــشـــري وقــــــال ال

قــرار العفو الــعــام حظي باهتمام 
المنظمات اإلنسانية الدولية التي 
أشــادت بهذه الخطوة ورأت أنها 
أثبتت في مضامينها جدية المجلس 
السياسي األعلى وحرصه على تنمية 

عالقة السالم في أوساط المجتمع.
ـــى الــنــتــائــج  ــشــريــف ال وتـــطـــرق ال
اإليجابية لتنفيذ قرار العفو العام 

وانعكاسها على حياة الناس وبدرجة 
أســاســيــة فــي جــانــب تعزيز األمــن 

واالستقرار والسلم.
وقــال: تمكن الــقــرار من تخفيف 
المخاطر  والتحديات التي أوجدتها 
ـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة الــراهــنــة  ال
التي تعيشها بالدنا جــراء العدوان 
السعودي وسعيه الستغالل البعض 
ــهــم لــإلنــجــرار وراء نـــوازع  وإغــرائ

عصبية ومذهبية مقيتة.
ورأى رئيس اللجنة أن المشاركة 
المجتمعية الواسعة ألبناء الوطن من 
أبناء القبائل والمشائخ والشخصيات 
االجتماعية ومساندتهم جهود قرار 
المجلس السياسي األعــلــى بالعفو 
الــعــام حققت االســتــفــادة الكاملة 
للجميع وتمت فــي إطــار حضاري 
يؤسس لمفهوم ضرورة التخلي عن 
الممارسات السيئة في حل الخالفات 
وتغليب المصلحة الوطنية العليا 

على ما عداها.

صعدة تعقد اجتماعها األول

عقدت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام 
بمحافظة صعدة -االثنين الماضي- اجتماعها األول 
بحضور محافظ المحافظة محمد جابر عوض وعدد 

من وكالء المحافظة.
واستعرض االجتماع مهام وأعمال اللجنة، كما 
تمت مناقشة بعض األمور المتعلقة بالمغرر بهم 

والموقوفين من أبناء محافظة صعدة.
وأقــر االجتماع تشكيل لجنة الستقبال طلبات 
العائدين ومناقشة قضايا الموقوفين ومتابعة عمل 

اللجنة العامة.
وأكد المشاركون في االجتماع أهمية الدور الذي 
يقع على عاتق اللجنة خالل هذه المرحلة االستثنائية 
.. داعين المغرر بهم إلى االستفادة من قرار العفو 

العام والعودة إلى صف الوطن .
كما أقر االجتماع دراسة الحاالت المنظورة أمام 
اللجنة والبت فيها والتنسيق مع األمــن والقضاء 
والــجــهــات ذات الــعــالقــة بخصوص القضايا التي 

تستدعي اطالع النيابة عليها.

أفرجت اللجنة الفرعية لتنفيذ قــرار العفو العام 
بمحافظة صنعاء -األربعاء- بحضور وزير الدولة عضو 
اللجنة الفرعية نبيه أبو نشطان عن ٣٦ من المغرر 

بهم من أبناء المحافظة على ذمة مساندة العدوان.
وأثناء اإلفراج أكد الوزير أبو نشطان، الحرص على 
منح المغرر بهم خــارج الوطن أو من ينوب عنهم 
فرصة تقديم طلب العفو إلى اللجنة .. داعيًا المغرر 

بهم الى االستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى 
حضن الوطن.

فيما دعــا وكيال المحافظة حميد عاصم ويحيي 
جمعان المغرر بهم إلى االستفادة من قــرار العفو 
العام للعودة إلى أهلهم ومناطقهم والوقوف إلى جانب 
أبناء الشعب اليمني في الدفاع عن عزة وكرامة وحرية 

اليمن واليمنيين .
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