
دان المؤتمر الشعبي العام بكل تكويناته    
واستنكر بشدة االعتداء المسلح على 
منزل األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي اقدم 
عليه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة 
وأطلقوا واباًل من الرصاص من سالح رشاش على 
منزل األمين العام المساعد للمؤتمر في أمانة 
العاصمة في ساعة مبكرة من صباح السبت قبل 

الماضي.
وفيما هنّأ المؤتمر رئيس كتلته الوزارية 
الدكتور احمد عبيد بن دغر االمين العام المساعد 
على نجاته وأف��راد أسرته أكد المؤتمر ان هذا 
االعتداء جريمة سياسية مقصودة تهدف الستفزاز 
قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر ومحاولة 
ترهيبهم لتغيير مواقفهم الوطنية والثابتة 
والنيل من صمودهم األسطوري في حماية 
الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية واألمن 
واالستقرار والسكينة العامة والسلم االجتماعي.

واعتبر المؤتمر استهداف الشخصية الوطنية 
والقيادي المؤتمري الرفيع وعضو حكومة الوفاق  
د.أحمد بن دغر إنما يأتي ضمن حملة اغتياالت 
ممنهجة تنفذها قوى التطرف والتعصب واإلرهاب 
وذه��ب ضحيتها المئات من ق��ي��ادات وك��وادر 
وأنصار المؤتمر وأح��زاب التحالف الوطني في 
جرائم اغتيال سياسي متفرقة منذ تفاقم األزمة 
السياسية في بالدنا ونزوع أطراف دينية وقبلية 

وعسكرية نحو العنف مطلع العام الماضي.
وأوضح المؤتمر أن العدوان على منزل بن دغر 
يأتي بعد ساعات من تعرض األخ عبد القادر 
هالل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر ورئيس 
هيئته التنفيذية بأمانة العاصمة لمحاولة اغتيال 
واعتداء مشابه في إطار المخطط اإلجرامي الذي 
دأبت بعض القوى على تنفيذه منتهجة العنف 
وسيلة لغايات 
سية  سيا

مستمرئة الدماء وإثارة الفوضى وإقالق السكينة 
العامة.

وقال المؤتمر إن ما تعرض له األمين العام 

المساعد لقطاع الفكر والثقافة واإلع��الم من 
اعتداء إرهابي يأتي أيضًا بعد أن قدم الدكتور 
احمد عبيد بن دغ��ر وزي��ر االت��ص��االت وتقنية 
المعلومات تقريرًا إلى مجلس الوزراء في اجتماعه 
األخير كشف فيه عن تورط بعض الجهات واألفراد 
في عملية نهب المال العام واإلضرار بالمصلحة 
العامة وفضح تلك الجهات واألف��راد وتأكيده 
بأنهم لن يستطيعوا إسكاته عن القيام بواجبه 

في الحفاظ على المال العام.
وفي هذا الصدد حّذر المؤتمر الشعبي العام 
من عواقب التصعيد الخطير ضد قيادات المؤتمر 
وكوادره الفاعلة في مختلف المواقع التنفيذية 
والتنظيمية داعيًا في نفس الوقت أعضاء المؤتمر 
وأنصاره في عموم مديريات وقرى محافظات 
الجمهورية إلى التحلي بأقصى درج��ات ضبط 
النفس وتفويت الفرصة على محاوالت أطراف 
سياسية مشاركة في الحكم والتسوية السياسية 
ويظهر من تكرار عملياتها التصعيدية ضد قيادات 
المؤتمر أنها تسعى لتفجير األوضاع وإعاقة مسار 
التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية وإفشال جهود القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية  في إخراج الوطن من األزمة والسير 

به إلى بر االمان.
وفيما جدّد المؤتمر إدانته ورفضه كافة اشكال 
العنف واإلرهاب وتمسكه بالحوار كسبيل وحيد 
لحل الخالفات وصندوق االنتخابات كطريق آمن 
وسلس لتحقيق التداول السلمي للسلطة وبوابة 
العبور للدولة المدنية، طالب في نفس الوقت 
حكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية واللجنة 
عن  لكاملة  ا مسئوليتهم  بتحمل  لعسكرية  ا
استهداف قيادات المؤتمر وتفاقم حالة االنفالت 
األمني في أمانة العاصمة وعدد من محافظات 

الجمهورية.
وعبّر المؤتمر الشعبي العام عن قلقه البالغ 
الستمرار انتشار ميليشيات مسلحة تتبع قوى 
دينية وقبلية وعسكرية في مناطق سكنية 
بالعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تمارس مهام 
تعد من اختصاصات أجهزة الدولة على مرأى 

ومسمع من الحكومة واللجنة العسكرية.
واستغرب المؤتمر الصمت المريب لحكومة 
الوفاق إزاء حادث كهذا تعرض له قيادي في 
حزب رئيسي شريك في الحكومة وعضو قيادي 
في الحكومة نفسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
رئيس الكلتة الوزارية للمؤتمر وأحزاب التحالف 

الوطني.
وفيما طالب الحكومة بتحمل مسئوليتها حّذر 
المؤتمر أولئك الدمويين من التمادي في غيهم 
والمساس بالوحدة الوطنية مراهنين على صبر 
أعضاء المؤتمر ومعتقدين أن مسلسل االغتيال 
السياسي لقيادات المؤتمر وكوادره المختلفة في 

مختلف المناطق سوف يمر مرور الكرام.
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في بيان شديد اللهجة  للمؤتمر:

محاولة اغتيال بن دغر وهالل جريمة مدبرة

بن دغر: يخطئ من يعتقد ان باألعمال 
الخرقاء سيغير مواقفنا وقناعاتنا

هالل: إحدى الجهات 
األمنية حاولت اغتيالي 

أطلق مسلحون  نيران اسلحتهم الرشاشة على  منزل الدكتور أحمد  
عبيد بن دغر االمين العام المساعد للمؤتمر  وزير االتصاالت الكائن 
في االصبحي   جنوب العاصمة صنعاء  في ساعة متأخرة من مساء السبت قبل 
الماضي بواسطة رشاش، حيث أطلق مجهولون وابل من الرصاص 

على المنزل..
و قال الدكتور احمد عبيد بن دغر  األمين العام المساعد 
للمؤتمر في تصريح  لموقع المؤتمر نت :أن 
مجهولين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا وابال 
من الرصاص من سالح رشاش على منزله 
في ساعة مبكرة من صباح ي��وم السبت 

الموافق 27 اكتوبر والذوا بالفرار .
واوضح الدكتور بن دغر أن إطالق النار كان 
في الهواء ولم يخلف أي إصابات أو أضرار 
بالمنزل، واصفا حادث االعتداء ب� »الرسالة 
التحذيرية« التي يخطئ من يعتقد انه قادر 
على تغيير مواقفنا وقناعاتنا عبر هذه 

التصرفات الخرقاء .
بدوره، دان المؤتمر الشعبي العام االعتداء 
على منزل الدكتور أحمد عبيد بن دغر _ 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام، واصفا االعتداء بالعمل الجبان الذي 
يؤكد إفالس من يقف خلفه ..محذرا من 

عواقب هذا التصعيد الخطير .
وحمل المؤتمر الشعبي العام الحكومة 
ووزارة الداخلية واألجهزة األمنية كامل 
المسئولية في حماية ق��ي��ادات المؤتمر 
الشعبي العام ومالحقة من ارتكبوا جريمة 
التي  الجهات  ومعرفة  اليوم وضبطهم 

تدفعهم ومحاسبتهم بصورة عاجلة .

هذا وكان االستاذ عبد القادر هالل  
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر امين 
العاصمة قد قام  عقب جريمة محاولة اغتياله 
بنشر تفاصيل مهمة على صفحته في الفيس 

بوك جاء فيها :
كان اإلعالم قد تناول موضوع إطالق النار 
مساء) أمس الساعة الثانية عشر والنصف من 
فجر االربعاء  ( بمنطقة باب اليمن أود أواًل أن 
أعلمكم أنني أؤمن بما تؤمنون به ) قل لن 
يصيبنا إال ما كتبه اهلل لنا ( واثق بما تثقون به 
وأسأل اهلل المولى تعالى أن يجعل كل أعمالنا 

خالصة لوجهه الكريم .
أوض��ح أن��ه بينما كنت أن��ا واألخ / رئيس 
نقابة عمال النظافة محمد المرزوقي وبعض 
اإلخوة اإلداريين نزور اإلخوة المخلصين في 
قيادة األمانة المتواجدين من وكالء وهيئة 
إدارية وأعضاء المجلس المحلي في الميدان 
نا  لتفقد فة  لنظا ا طق  منا و ت  يا ير لمد با
جاهزية الخدمات وهم يشاركون ويشرفون 
على أعمال المجلس المحلي بالمديريات 
كاألشغال والنظافة في رفع مخلفات األسواق 
بعد منتصف الليل الستقبال العيد باألجواء 
المناسبة وصلنا إلى منطقة باب اليمن و عند 
نزولي من السيارة وعلى بعد خطوات من 
السيارة فوجئنا بدراجة نارية أتت مسرعة 
من جهة باب السالم وعليها شخصين توقفا 
أمامنا وقام أحدهم بإطالق النار إلى األعلى 
باتجاهنا وبعون اهلل وثم بيقظة الحراسة 
الشخصية تم السيطرة على الموقف بعد 
عراك ومقاومة شديدة منهما و تم اإلمساك 

بهم عند محاولتهم الهروب دون أي خسائر.

أنهما  أتضح  تفتيشهما  وبعد 
يتبعان أحد الجهات األمنية و من 
ثم وجهت بتسليمهم إلى قسم 
باب الحرية , أقرب مركز شرطة , أما 

بقية المعلومات سأتركها للمحققين 
.

وأؤكد أن من يعرقل مسيرة شعبنا لن 
يستطيع أن يسلب منه إرادته بالمضي 

نحو التقدم واالزدهار ولن يتمكن بعون اهلل 
المساس بأمن واستقرار البلد ، وان مثل هذه 

اإلرهاصات ستفشل بإرادة اهلل تعالى الذي 
جنب اليمن وأهله االنزالق في الفتنة .

واتقدم بالشكر لكل من إتصل بنا عبر الهاتف 
او عبر الرسائل لإلطمئنان على سالمتي وعلى 
رأسهم فخامة األخ رئيس الجمهورية / عبد ربه 

منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء محمد 
سالم باسندوة.

: وك���ل ع���ام وان��ت��م 
بخير

أخوكم عبد القادر علي 
هالل الدبب .

حذرت من إدخال اليمن في أزمة جديدة

فروع المؤتمر ومنظمات مدنية تدين استهداف بن دغر وهالل 
عبرت قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي العام  

على مستوى محافظات الجمهورية عن غضبها 
واستنكارها الشديدين للعمل االجرامي الذي استهدف 
منزل الدكتور احمد عبيد بن دغر االمين العام المساعد 
للمؤتمر واالستاذ عبدالقادر هالل عضو اللجنة الدائمة امين 

العاصمة.
وحذر مؤتمر إب في بيان من محاولة بعض القوى استخدام 
االغتياالت العاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وخلط األوراق من 
خالل االحداث التي تعيد الوطن الى مربع الصراعات والعنف.

فيما أعرب مؤتمر سقطرى عن استغرابه من 
صمت الحكومة حيال هذه األعمال االرهابية 

وط��ال��ب االج��ه��زة المختصة بمتابعة الجناة 
وتقديمهم للعدالة.

وفي سياق متصل حمل مؤتمر محافظة 
الجوف حكومة الوفاق الوطني مسئولية 
االعتداءات الهمجية التي تزيد يومًا بعد 

ومسمع يوم وتطال قيادات واعضاء المؤتمر على مرأى 
الجميع.. مشيرًا الى تزامنها  مع قرب موعد الحوار الوطني 

بهدف خلق أزمات جديدة نحن في غنى عنها.
بدوره أكد مؤتمر حجة ان سياسة االرهاب والتخويف 
لن تزيد قيادة وقواعد المؤتمر إال تماسكًا وثباتًا مع 

الوطن والمواطن.
وثمن اعضاء وأنصار مؤتمر حضرموت 
المواقف الوطنية المسئولة لألمين 
العام المساعد الدكتور احمد عبيد 
بن دغر وعبدالقادر هالل عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر.. مؤكدين تضامنهم 

الكامل وتأييد ومباركة جهودهما وحرصهما على المصلحة 
الوطنية وتحقيق االمن واالستقرار واعانة رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي على اخراج بالدنا من األزمة 

الطاحنة.
وأعلن مؤتمر الحديدة وقوفه صفًا واح��دًا في وجه كل 
التصرفات العدوانية واالفكار الشيطانية المريضة.. مؤكدًا 
أن رسالة المؤتمر ستظل الحب والسالم والحوار.. مطالبًا 
الجهات المسئولة بتحمل مسئولياتها كاملة في سرعة ضبط 

المعتدين.

االعتداء على منزل 
بن دغر جريمة 
سياسية مقصودة 
أطراف مشاركة في 
الحكم وراء التصعيد ضد 
قيادات المؤتمر 

نحذر الدمويين من عواقب 
التصعيد وندعو المؤتمريين 

إلى ضبط النفس
محاولة االغتيال تأتي 

بعد كشفه تورط جهات 
في نهب المال العام

.. ويدين محاولة اغتيال هالل
دانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة جريمة محاولة االغتيال  

التي تعرض لها األستاذ عبدالقادر هالل أمين العاصمة رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر بالعاصمة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، 
أثناء قيامه بواجبه الوطني في متابعة سير أعمال النظافة بالعاصمة صنعاء بمنطقة 

»باب اليمن« في ساعة متأخرة من مساء األربعاء الموافق 24 اكتوبر .
واعتبرت األمانة العامة للمؤتمر الحادث عمال إرهابيا استهدف شخصية وطنية 
وقيادي مؤتمريا ، مؤكدة انه يأتي في إطار سلسلة حمالت االغتياالت الممنهجة 
التي استهدفت وتستهدف قيادات المؤتمر الشعبي العام وكوادره والتي راح ضحيتها 
المئات من قيادات وكوادر المؤتمر في مختلف مناطق اليمن بين شهيد وجريح ، 
وامتداد لعمليات اإلقصاء الممنهج لقيادات المؤتمر وكوادره الفاعلة في مختلف 
المواقع التنفيذية والتنظيمية وانعكاس لحمالت اإلساءة والتشويه والتحريض التي 
يتعرض لها المؤتمر في وسائل اإلعالم التابعة ألطراف سياسية مشاركة في الحكم 

وشريكة في التسوية السياسية .
وقال بيان لألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صدريوم  الجمعة 26 اكتوبر :إن 
محاولة اغتيال هالل تثير الكثير من التساؤالت سيما وأنها تأتي بعد تعرضه لحملة 
إعالمية تحريضية من قبل قوى سياسية على خلفية مناشدته لرئيس الجمهورية 
بإخراج المعسكرات ومخازن األسلحة من أحياء أمانة العاصمة ، وهو ما يكشف بجالء 
الجهات التي تقف خلف تلك المحاولة الفاشلة ووراء كل عمليات التصعيد الرامية 
لتفجير األوضاع وإحباط مسار التسوية السياسية والعودة بالبالد للمربع األول من 

األزمة .

وأكد المؤتمر في بيانه وقوفه بجانب األستاذ عبدالقادر هالل ودعمه في كل 
الخطوات واإلجراءات التي يتخذها بغية انتشال العاصمة من الحالة المأساوية التي 
هي فيها ومساعيه تطبيع األوضاع وبخاصة ما يتعلق بإخراج المعسكرات من أمانة 
العاصمة وضبط مظاهر انتشار األسلحة والمسلحين وإعادة االستقرار والسكينة 

وتوفير الخدمات األساسية للمواطنين .
واعتبرت األمانة العامة للمؤتمر محاولة االغتيال عمال يضاف إلى قائمة طويلة 
من األحداث التي تؤثر على سير تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة 

وتؤثر على سير إجراءات التحضير للحوار الوطني .
وجاء في بيان المؤتمر : وانه لمن دواعي القلق أن تأتي محاولة اغتيال أمين 
العاصمة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية النعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي 
يعد هالل احد ابرز أعضاء اللجنة الفنية للتحضير له ،وهو ما يجعل األمانة العامة 
للمؤتمر تعبر عن قلقها العميق إزاء استمرار حالة االنفالت األمني في العاصمة 
صنعاء والكثير من محافظات الجمهورية وضعف اإلج��راءات المتخذة من قبل 
وزارة الداخلية واألجهزة األمنية في القيام بواجباتها في تحقيق األمن واالستقرار 
،واستمرار انتشار المليشيات المسلحة التابعة لقوى دينية وقبلية وعسكرية في 
مناطق من العاصمة صنعاء دون أن تتخذ الحكومة واللجنة العسكرية إجراءات بحقها .

وحملت األمانة العامة للمؤتمر حكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية المسؤولية 
الكاملة عن استمرار حالة االنفالت األمني ، وطالبت بسرعة التحقيق مع المتهمين 
في جريمة محاولة اغتيال هالل وكشف النتائج للرأي العام وتقديمهم إلى القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل .


