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رئيس المؤتمر يعزي 
 بوفاة الدكتور مطهر 

عبدالله االرياني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ببرقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور مطهر عبدالله 
االرياني الذي وفاه األجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء 

في خدمة الوطن والثورة والجمهورية.
وعبر الزعيم عن بالغ األس��ى والحزن وص��ادق التعازي 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أح��زاب التحالف الوطني 

الديمقراطي.. 
وفي البرقية التي بعث بها إلى الدكتور غسان مطهر 
االرياني وإخوانه.. وإلى الدكتور عبدالكريم علي االرياني 
مستشار رئيس الجمهورية.. نائب رئيس مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل.. النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
وإلى كافة آل االرياني الكرام - سائاًل المولى - عزوجل - 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه.. وأن 
يسكنه الجنة ويلهم أهله وذوي��ه وكل محبيه وأصدقائه 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة
 ناصر القادري

 
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة ناصر أحمد 
القادري الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 
خدم الوطن خاللها بكل إخ��الص وتفاٍن في سلك القوات 

المسلحة.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى أحمد ناصر أحمد القادري وإخوانه وكافة آل القادري عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
-عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذوي��ه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة الشيخ 
محمد الثابتي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالله 
الثابتي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

في خدمة الوطن.
وعّبر الزعيم علي عبدالله صالح في برقية العزاء التي بعث 
بها إلى نجل الفقيد أحمد محمد عبدالله الثابتي وإلى شقيق 
الفقيد الشيخ علي عبدالله حسين الثابتي وكافة آل الثابتي 
بمحافظة مأرب عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة الشيخ 
عبدالله الورافي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات 

وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي إلى األخ أمين علي الورافي 
األمين العام للمجلس المحلي بمحافظة إب وكافة آل الورافي 
في وفاة الشيخ عبدالله أحمد علي الورافي الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن 

والمجتمع..
وعّبر الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في 
هذا المصاب الجلل، سائاًل المولى -عزوجل-أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم 

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

.. ويعزي باستشهاد 
الصويدر

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد علي هادي 
الصويدر أحد قيادات األمن السياسي في محافظة عدن 
واستشهاد ولده المهندس محمد علي هادي اللذين امتدت 
إليهما يد الغدر واإلثم لتغتالهما في عمل إرهابي مقيت من 

قبل عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي.
وأع��رب الزعيم علي عبدالله صالح عن بالغ األل��م لهذا 
الحادث اإلرهابي اإلجرامي، مشيرًا إلى أن الشهيد ونجله 
كانا من العاملين بإخالص في خدمة الوطن والحفاظ على 
األمن واالستقرار والسكينة العامة والتصدي لكل األعمال 
اإلجرامية التي تهدف إلى زعزعة األم��ن واالستقرار في 
الوطن اليمني س��واء من قبل تنظيم القاعدة أو من قبل 
من يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة، التي هي منهم براء.

وع��ّب��ر ف��ي برقية ال��ع��زاء وال��م��واس��اة التي بعث بها إلى 
نجلي الشهيد ياسر والدكتور مروان علي هادي الصويدر 
واخوانهم وكافة آل الصويدر عن صادق التعازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني، 
ت قدرته- أن يتغمدهما بواسع رحمته 

ّ
سائاًل المولى -جل

ومغفرته.. وأن يسكنهما الجنة في الدرجات العال مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن 
يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي في وفاة الشيخ
 أحمد االعذل 

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاةالشيخ أحمد علي ناصر 
األعذل الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى 
ناصر أحمد علي األعذل وإخوانه وكافة آل األعذل عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف 
الوطني، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة المهندس
 مفيد الجرموزي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس مفيد علي 
الجرموزي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

في خدمة الوطن..
وعّبرالزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى 
العقيد غالب علي الجرموزي وإخوانه وكافة آل الجرموزي 
عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، 

سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جناته.. ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة العالمة 
عبدالرحمن الغزالي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة باسمه.. وباسم قيادات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إلى محمد عبدالرحمن 
الغزالي وإخوانه وكافة آل الغزالي في وفاة فضيلة الشيخ 
العالمة عبدالرحمن سليمان الغزالي، الذي توفاه الله تعالى 
بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الدين اإلسالمي 

الحنيف وتعليم أحكامه وقواعد الشريعة السمحاء..
معربًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا 
ت قدرته-أن يتغمد الفقيد 

ّ
المصاب الجلل، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جناته.. ويلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي ال العجر في وفاة  
احمد محسن العجر

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة أحمد محسن 
العجر الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

في خدمة الوطن.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث 
بها إلى عبدالله محسن أحمد العجر عضو مجلس النواب 
وكافة آل العجر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ
 محمد ناصر زياد

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد ناصر علي 
زياد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في 

خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى عبدالحميد محمد ناصر زياد وإخوانه وكافة آل زياد 
بمنطقة الحدا عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا..وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة القيادي 
المؤتمري صالح عيظه

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي في المؤتمر 
الشعبي العام صالح عيظه خالد الجلب أحد الشخصيات 
االجتماعية.. وأحد أعيان منطقة بني زياد -الحدا- الذي 
انتقل إلى ج��وار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة 

الوطن.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى توفيق صالح عيظه الجلب وإخوانه وكافة آل الجلب -بني 

زياد- بمديرية الحدا عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أح��زاب 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 في استشهاد 
الشيخ علي شطيف

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ علي محمد 
بن علي بن خالد شطيف الذي استشهد في اعتداء إجرامي 
غادر استهدفه ومرافقيه الذين استشهد أحدهم وجرح 

عدد آخر في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث 
بها إلى والد الشهيد الشيخ محمد بن علي شطيف وكافة 
أفراد األسرة وآل شطيف الكرام عن صادق التعازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أح��زاب التحالف 
��ت ق��درت��ه- أن 

ّ
الوطني الديمقراطي، س��ائ��اًل المولى -ج��ل

يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه الجنة 
في ال��درج��ات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. ويلهم كل أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.إنا لله وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي في وفاة الشيخ 
علي الحميدي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية ع��زاء وم��واس��اة في وف��اة الشيخ علي حسين 
الحميدي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 

في خدمة الوطن.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث 
بها إلى محمد علي الحميدي وإخوانه وكافة آل الحميدي عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
-عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذوي��ه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي محمد سعيد 
اليوسفي بوفاة نجله

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى األخ محمد 
سعيد اليوسفي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
مأرب -محافظة مأرب- في وفاة نجله »علي« الذي انتقل إلى 

جوار ربه وهو في ريعان شبابه..
وعّبر األخ الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة 
في هذا المصاب الجلل، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم 

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

.. ويعزي في وفاة الحاج 
محمد الثور

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج محمد 
عبدالله الثور الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 

بالعطاء في خدمة الوطن..

وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث 
بها إلى العقيد عابد محمد عبدالله الثور مدير المتحف 
الحربي وإخوانه وكافة آل الثور عن صادق التعازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أح��زاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عز وجل- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 
ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة اللواء 
طيار عبدالله الكميم

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية ع��زاء ومواساة في وف��اة اللواء طيار 
عبدالله صالح الكوز الكميم الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 
حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، حيث خدم الوطن 
في سلك القوات الجوية.. وكان من أوائل الطيارين الذين 
ساهموا في بناء وتطوير القوات الجوية ومن الذين شاركوا 
في الدفاع عن الثورة والجمهورية.. وعلى وجه الخصوص 
أثناء ملحمة السبعين يومًا التي حوصرت خاللها عاصمة 
الثورة والجمهورية والوحدة صنعاء.. وبفضل تضحيات 
وصمود األبطال من أبناء القوات المسلحة واألمن.. والمقاومة 
الشعبية وك��ل الشرفاء من أبناء الوطن تم دح��ر الحصار 

وتحقيق االنتصار الشامخ للثورة والجمهورية..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى نجل الفقيد وليد عبدالله صالح الكوز الكميم وإخوانه 
وإلى شقيق الفقيد اللواء محمد صالح الكوز الكميم وكافة آل 
الكوز الكميم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ّ
سائاًل المولى -جل

ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

..و يعزي في وفاة الشيخ 
سلطان الزريقي

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سلطان 
سيف الزريقي أحد الشخصيات اإلجتماعية بمنطقة الصنعه 
في الزريقة محافظة تعز الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 

حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى نجل الفقيد عبدالله سلطان الزريقي وإخوانه.. وشقيق 
الفقيد بجاش سيف الزريقي وإخوانه وكافة آل الزريقي 
بمحافظة تعز عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله 

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

.. ويعزي في وفاة يحيى 
نصار مدير القصرالجمهوري

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة يحيى حسن 
نصار مدير القصر الجمهوري الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث 
بها إلى نجل الفقيد محمد يحيى نصار وإخوانه وكافة آل 
نصار 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.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..

أنتقل إل��ى رحمة الله المقدم علي حسن شعب شقيق الزميل 
الصحفي محمد حسن شعب.

وكان الفقيد من اوائل الذين هبوا للدفاع عن ثورة سبتمبر المجيدة 
إلى جانب شرف االسهام في العديد من األدوار الوطنية.

إعالميو المؤتمر الشعبي العام يتقدمون للزميل محمد حسن شعب 
بخالص العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل 
أن يسكن الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..

انا لله وانا اليه راجعون..

إعالميو المؤتمر يعزون الزميل شعب بوفاة شقيقه

دان  المؤتمر الشعبي العام محاولة 
االغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة 
ال��دائ��م��ة ال��دك��ت��ور منصور الواسعي 
في محافظة تعز.. وق��ال بيان صادر 
عن األم��ان��ه العامة ان ه��ذه المحاولة 
االجرامية ماهي إاّل ج��زء من مخطط 
إره��اب��ي يستهدف ك���وادر المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام وك���ذا تعكير الحياة 
السياسية كما ت��ن��درج ضمن أعمال 
ها الدفع  التصعيد التي يسعى من وراء
نحو مزيد من التأزيم وحملت االمانة 
العامة ق��ي��اده المحافظة واألج��ه��زة  
لبة  لكاملة مطا لمسئولية ا األمنية ا
بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم العادل..
يذكر ان الدكتور منصور الواسعي نائب عميد كلية الحقوق بجامعة تعز 
اصيب الخميس الماضي بطلقات نارية من مسلحين مجهولين يستقالن دراجة 
نارية بمنطقة وادي الدحي بعد مغادرته للحرم الجامعي بحبيل سلمان، كما 
اصيب مدير مكتبه صبري مغلس الذي كان معه في السيارة وقد تم نقلهما 

الى المستشفى لتلقي االسعافات والتدخالت الجراحية الالزمة.

المؤتمر يدين محاولة اغتيال
 الدكتور الواسعي في تعز

مؤتمر البيضاء
 يدين  االعتداء على

 مدير مدرسة 7يوليو 
ادان المؤتمر  الشعبي العام وحلفاؤه في محافظة البيضاء 
وفروع مديريات رداع االعتداء الهمجي التعسفي الذي تعرض 
له القيادي التربوي االستاذ/محمد احمد عبدربه الظاهري مدير 

مدرسة 7يوليو النموذجية بمدينة رداع..
 وذلك من قبل  وكيل المحافظة سنان جرعون ومرافقيه اثناء تواجد 
األستاذ محمد الظاهري وعدد من عقال واهالي المنطقة في منزل الوكيل 

جرعون لمناقشة أوضاع ومشاكل المنطقة.. 
واوضح بيان صادر عن المؤتمر واحزاب التحالف في المحافظة انه 
اثناء النقاش حول اوضاع المنطقة  ونتيجة الختالف وجهات النظر فقد 
تعرض االستاذ الظاهري الي اعتداء بضربة في رأسه بأعقاب البنادق من 

قبل جرعون ومرافقه وعلى اثر ذلك سقط مغشيًا عليه.. 
وطالب مؤتمريو البيضاء قيادة المحافظة ممثلة ب��األخ /محافظ 
ات القانونية حيال هذا االعتداء السافر على  المحافظة اتخاذ االج��راء
قيادي تربوي ومربي فاضل عمال بأحكام القانون وصونا للحقوق حتى ال 

تتفاقم المشكلة ..

قيادة محافظة إب تنجح في إنهاء حرب »الرضمة«

في إط��ار الجهود المتواصلة والمبذولة 
لحل قضية الحرب بمديرية الرضمة بمحافظة 
إب التقى  القاضي أحمد عبدالله الحجري عضو 
اللجنة العامة محافظ المحافظة ومعه األخ الشيخ 
عبدالواحد محمد صالح عضو اللجنة الدائمة وكيل 
أول المحافظة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة واألخ العميد محمد صالح السياني 
قائد اللواء )55( مدفعية بالمنطقة العسكرية 
السابعة ومدير عام مديرية الرضمة بالمشايخ 
والوجاهات والشخصيات االجتماعية بمديرية 
الرضمة وبحثوا معهم عملية تعزيز األم��ن 

واالس��ت��ق��رار بالمديرية، وح��ل القضية وانهاء 
ال��ح��رب.. كما التقوا م��ع االط���راف المتنازعة 
والمتحاربة بالمديرية وحثهم على ض��رورة 
الجلوس على طاولة الحوار لحل كافة القضايا 
والمشاكل وتحكيم العقل والمنطق النهاء 

القضية حفاظًا على الجميع.
كما قام االخ محافظ المحافظة ومعه الشيخ 
عبدالواحد صالح وكيل أول المحافظة بزيارة 
ميدانية تفقدية الى المواقع والمتاريس المترتبة 
م��ن قبل الطرفين وت��م تسليمها ال��ى القوات 
العسكرية واالمنية وتم انزال المجاميع المسلحة 

الذين كانوا متمترسين فيها وسلموا كافة المواقع 
للجهات العسكرية وذلك لتثبيت االمن بالمديرية 
واخراجها من دوامة الصراع واالقتتال، هذا وقد 
وجه االخ المحافظ الجهات االمنية تعزيز أمن 
مديرية الرضمة بقوات أمنية لترسيخ دعائم 
االمن واالستقرار بالمديرية ومنع تكرار حدوث 
أي مواجهات مسلحة مرة اخرى وتطبيق النظام 
والقانون على الجميع دون استثناء وقد لقيت هذه 
ات والمساعي ترحيب كبير من قبل كافة  االجراء

ابناء المديرية..
نافع مسعد الحنحنة- 
مدير مكتب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة


