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31مارس 
-مصرع جنديين وإصابة آخر برصاص 

مسلح مجهول بالضالع.
-امرأة تقتل طفلها بذمار في حادث 

عبث بالسالح 
-م��س��ل��ح��ون م��ج��ه��ول��ون يختطفون 
ضابطا أمنيا م��ن وس��ط مدينة عتق 

بشبوة.
¶    ¶    ¶

1ابريل 
-استشهاد جنديين ومقتل 2من 
القاعدة وضبط 4 في هجوم على نقطة 

جبل راس بالحديدة
-ثالثه قتلى في قصف طائره بدون 

طيار لسيارة في المحفد - ابين
-مسلحون مجهولون يستهدفون مقر 

قوات األمن الخاصة بإب
-مقتل ضابط وسط مدينة تعز.

-مسلحون قبليون ينصبون نقاط 
تفتيش لمنع أبناء شبوة م��ن  دخول 
حضرموت بعد اختطاف ابن احد التجار 

الحضارم.
-أش��خ��اص بمالبس نسائيه يهربون 
سجينًا من سجن غرب االمانه بصنعاء.

¶    ¶    ¶
2 ابريل 

-مجندو جامعة اإلي��م��ان يحاصرون 
لجنة م��ن ال��دف��اع داخ���ل مقرالفرقة 

"المنحلة" ويمنعونها من اداء عملها 
-مقتل 17 شخصًا وسقوط العديد 
من الجرحى في هجوم انتحاري بسيارة 
لعسكرية  ا لمنطقة  ا ع��ل��ى  مفخخة 

الرابعة بعدن
-إص���اب���ة 2 ف���ي اش��ت��ب��اك��ات ج��ن��وب 

العاصمة صنعاء على ارضية.
-مسلحون مجهولون يحاولون اقتحام 
معسكر األمن المركزي. بمحافظة إب.

-مسلحون يطلقون  نار كثيف على 
م��ن��زل رج���ل االع��م��ال اح��م��د مهيوب 
عبد الله الجمل  في منطقة عصيفرة 

بمحافظة تعز. 
- أب يقتل ابنه بعد سحله خلف 

سيارته بمحافظة حجه
-جرح 4 بينهم نساء في تجدد 
المواجهات بين قبيلتي آل أسلم 

والمصعبين بشبوة.
-س��ق��وط 8 ق��ت��ل��ى ب��ذم��ار في 
م���واج���ه���ات ب���ي���ن ال��ح��وث��ي��ي��ن 
واالصالحيين وال��ت��ي ت��دور منذ 

يومين بين الطرفين..
-مقتل وإصابة اثنين من ابناء 
منطقة المرزوح بصبر محافظة 

تعز.
¶    ¶    ¶
3 ابريل 

-اع��ت��داء تخريبي على خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية مأرب - صنعاء

-م��ج��ه��ول ي��رم��ي قنبلة على حافلة 
بالتواهي عدن ويجرح عددا من ركابها.

-ق����ت����ل����ى وج�����رح�����ى ف��ي 
اشتباكات بمديرية بيحان  
آل فرجي و آل هادي بشبوة.

- نجا العقيد علي الحيمي 
من محاولة اغتيال في شارع 
ال��م��ط��ار ش��م��ال العاصمة 

صنعاء. 
-إصابة شخصين برصاص 
مسلحين في الحوبان بتعز.

¶    ¶    ¶

4 ابريل 
-م��ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة ج��ن��ود 
في هجوم للقاعدة استهدف نقطة 

عسكرية للجيش بحضرموت
-اختطاف طفل بشبوة إلجبار قبيلته 

على سداد مديونية
- اطالق النار على منزل الشيخ قناف 
علي أحمد المراني عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء.

-خالف في لعبة كرة قدم بالحديدة 
يؤدي إلى مقتل شخص.

-مقتل شخص وإصابة آخر في إطالق 
نار بين شخصين بمقر "اإلص��الح" في 

حجة.
¶    ¶    ¶

5 ابريل 
-إصابة مدير مكتب اللواء علي محسن  
االح��م��ر وث��الث��ة م��ن مرافقيه بعبوة 

ناسفة بصنعاء.
-اخ��ت��ف��اء ال��ط��ف��ل ام��ج��د ال��ب��ح��ري في 
ظ���روف غامضة منذ ستة اي���ام أثناء 
خ��روج��ه إل��ى ال��م��درس��ة ب��ش��ارع بغداد 

بالعاصمة صنعاء.
-مقتل شخصين وإصابة اخرين في 
اشتباكات مجاميع مسلحة على طريق 

تعز - صنعاء.
-مقتل الطفله ندى باقص برصاصة 

طائشه بالحديدة.
-نجاة العقيد ف��واز محمد ح��زام من 

الموت بواسطة عبوة ناسفة.
-مسلحون يقيمون نقطة تقطع على 
الطريق العام في منطقة بالد الروس 

بصنعاء.
-مقتل وإصابة 6 بمدينة حجة إثر 

خالف على توزيع دية قتيلين.
- مسلحون يختطفون الضابط في 
البحث الجنائي بتعز المالزم / عبدالله 

ناصر الشحطلي.
-م��س��ل��ح��و ال��ق��اع��دة ي��داه��م��ون حي 

الزعفران بعدن.
¶    ¶    ¶

6 ابريل 
-عناصر مسلحة تسيطر على مبنى 

المخابرات في المكال- حضرموت.
-ق��ت��ي��ل ف��ي م��واج��ه��ات مسلحة على 

قطعة أرض بتعز.
-نجاة القيادي المؤتمري الشيخ فيصل 
هبه الحميدي من محاولة اغتيال في 

محافظة اب.
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الجندي في مؤتمر صحفي:

اإلرهاب يحصد يوميًا خيرة أعضاء المؤتمر ومنتسبي الجيش واألمن
جرائم اإلرهاب أدت الستشهاد )235( مؤتمريًا في أبين والبيضاء

 دان الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني االستاذ عبده محمد الجندي الحملة المسعورة التي 
يشنها حزب اإلصالح ضد رئيس الجمهورية بهدف ارغامه 

على زج القوات المسلحة في حرب مع أنصار الله.
وأكد الجندي في المؤتمر الصحفي الذي عقده- الخميس 

الماضي- بصنعاء سالمة موقف رئيس الجمهورية..
وقال: إن بعض االطراف تحاول اليوم توريط الدولة في حرب 
سابعة.. وأضاف: خاضت الدولة ستة حروب مع الحوثي وقالوا 
إن تلك الحروب كانت عبثية وان من يقف خلفها هو الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح وأنه كان يشعلها بتلفون ويوقفها 
بتلفون.. وأبدى الجندي استغرابه من مساعي حزب اإلصالح 
إلى اقحام الدولة في حرب سبق ان وصفوها بالعبثية، مستنكرًا 
تصريحات اللواء حميد القشيبي قائد اللواء )310( مدرع والتي 

قال فيها: إن عمران ستكون مقبرة ألنصار الله.
موضحًا ان الصراع القائم بين الحوثي واإلص��الح ليس حربًا 
مذهبية وال قبلية كما ي��روج لها اإلخ���وان وإنما هي حرب 
سياسية بامتياز بين اإلص��الح وأنصار الله، كل طرف يريد 
ان يثبت وجوده.. مؤكدًا أن ال صلة للمؤتمر الشعبي العام بما 

يحدث في عمران..
وقال الجندي: لو كان المؤتمر الشعبي العام طرفًا في الحرب 
بين اإلصالح والحوثيين كما يروج اإلخوان لتغيرت الموازين 

وحسم الصراع في بضعة أيام- كما قال الزعيم..
مبينًا رفض المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف لهذا الصراع ويدعو 

الطرفين إلى نبذ العنف وحل الخالف بالوسائل السلمية وعبر الحوار 
وان يتفرغ الجميع لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

��ي ع��دد الشهداء الذين 
ّ
واستعرض الجندي في كشف أول

سقطوا من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام برصاص 
العناصر اإلرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، حيث 
بلغ عددهم )235( شهيدًا معظمهم من محافظتي أبين 
والبيضاء.. مبيًا انه لم يتم حتى اآلن إلقاء القبض على أي من 
درج شهداء المؤتمر ضمن 

ُ
الجناة.. متسائاًل: ال ندري هل أ

شهداء الوطن أم ال؟!
وأض��اف: المؤتمر الشعبي العام كل يوم يقدم للوطن من 
خيرة أعضائه وهم جزء ال يتجزأ من تلك التضحيات التي 
يقدمها أبناء القوات المسلحة واألمن والتضحيات التي يقدمها 

الشعب اليمني بشكل عام..
وح��ذر القيادي المؤتمري من خطر نمّو اإلره��اب وتزايد 

عدد العمليات اإلرهابية.. منوهًا إلى أنه ال يكاد يمر اسبوع إاّل 
والوطن أمام عمل إرهابي وضحايا جدد..

وتطرق الجندي إلى ما كان يروجه اإلخوان في عهد الرئيس 
السابق بأن المؤتمر الشعبي العام يتهاون مع اإلرهاب.. موكدًا 
أن المؤتمر أكبر المتضررين من العمليات اإلرهابية.. وأضاف: 
ال ندري لماذا ال يطال اإلره��اب عناصر اإلص��الح بالرغم من 

تزايد عدد الهجمات اإلرهابية..
وب��ارك الجندي نجاة قائد المنطقة الرابعة من العملية 
اإلرهابية التي استهدفت قيادة المنطقة في عدن.. مشيدًا 
ببطوالت الضباط والجنود الذين تصدوا ببسالة للعناصر 
اإلرهابية واحبطوا مخططهم اإلج��رام��ي بعد أن اجترحوا 

ملحمة بطولية بكل ما تعنيه الكلمة..
ودعا القيادي المؤتمري حزب اإلصالح إلى انتهاج المصداقية 
والموضوعية، وقال: إذا اردتم ان تكسبوا ثقة الناس عليكم 

بالمصداقية والموضوعية واالعتراف باآلخر وبحقه في الحياة 
والحرية والوظيفة فبدونه ال يمكنكم أبدًا أن تدخلوا قلوب 
الناس في وقٍت العالم كله يغلي من اإلخوان المسلمين ويعمل 

على ادراجهم في قوائم اإلرهاب..
وقال: على إخوان اليمن مراجعة أنفسهم واالستفادة من 

تجارب غيرهم واالبتعاد عن األساليب االستفزازية..
وحذر القيادي المؤتمري حكومة الوفاق من االتجاه لفرض 
جرعة سعرية جديدة.. وقال: إنها ستكون القاتلة وكارثة 
حقيقية على الشعب ال��ذي لم يعد ق��ادرًا على تحمل هذه 
السياسات.. وتسائل الجندي عن الزيادة في الموارد التي وعد 

بها اإلخوان والتي كانوا يروجون لها قبل وبعد 2011م..
داعيًا وزير المالية صخر الوجيه اإلفراج عن موازنة مركز 

بنك الدم المعني بعالج مرض سرطان الدم »اللوكيميا«..
وشن القيادي المؤتمري هجومًا الذعًا على وزير الشؤون 
القانونية لتعيين نفسه رئيسًا للجنة ما يسمى بقانون استعادة 
األموال المنهوبة.. وقال: إن تشكيل اللجنة برئاسة المخالفي 
وعضوية عدد من وزراء المشترك سيكون مدخاًل لتصفية 

الحسابات السياسية والشخصية..
واشاد الناطق المؤتمري بالجهود التي يبذلها وزير الداخلية 
عبده الترب، وقال: نرحب بكل الجهود الوطنية لحفظ األمن 
واالستقرار والعمل بصدق بعيدًا عن الحزبية وهذا ما لمسناه 

من الوزير الترب..
وجدد الجندي التأكيد على وقوف المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف مع األشقاء في الخليج وعلى رأسهم المملكة 
العربية السعودية واإلمارات والبحرين في مواجهة اإلرهاب.. 
مؤكدًا أن أمن اليمن جزء ال يتجزأ من أمن الخليج والوطن العربي 

والعالم بشكل عام..
كما دعا الجندي فريق األمم المتحدة في اليمن إلى تحديد 
معرقلي التسوية السياسية والرافضين لتنفيذ قرارات رئيس 

الجمهورية..
منوهًا إلى رفض اللواء علي محسن تسليم مقر الفرقة أولى 

مدرع رغم مرور عام على صدور القرار..

أكد األستاذ عبده الجندي- الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،  
أن المؤتم��ر الش��عبي العام هو اكبر المتضرري��ن من االرهاب.. وأن المؤتمر يق��دم كل يوم ضحايا جراء 

العمليات االرهابية إلى جانب ضحايا القوات المسلحة واألمن.
مستعرضًا في مؤتمر صحفي عقده األربعاء الماضي بصنعاء، كشف "أولي" يضم قائمة بضحايا المؤتمر الشعبي 
العام الذين سقطوا بين قتيل وجريح جراء العمليات االرهابية منذ اندالع ازمة العام 2011م وعددهم )235( 
قيادي��ًا وعض��وًا في عدد من محافظات الجمهورية، دون أن يتم حتى الس��اعة القبض عل��ى أي من منفذي تلك 

العمليات االرهابية.
 »الميثاق«- فيصل الحزمي

ال ندري هل أدرج شهداء المؤتمر 
ضمن شهداء الوطن ولماذا ال يطال 

اإلرهاب عناصر اإلصالح!!
المؤتمر وحلفاؤه يدعون اإلصالح والحوثيين لنبذ العنف والتفرغ لتنفيذ مخرجات الحوار

فرض جرعة سعرية جديدة كارثة حقيقية على اليمن
ندعو فريق األمم المتحدة لكشف المعرقلين والرافضين لقرارات رئيس الجمهورية

مؤتمر وتحالف المحويت يستنكرون 
افتراءات إعالم حزب االصالح ضد المحافظ

المحويت -سعد علي الحفاشي
لشعبي  لمؤتمر ا استنكر ا
العام وأحزاب التحالف الوطني 
ال���دي���م���ق���راط���ي ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ال��م��ح��وي��ت م��ات��ش��ن��ة وس��ائ��ل 
إع���الم ح���زب االص����الح وعلى 
رأسها قناة سهيل الفضائية 
ات كاذبة  ات وادعاء من افتراء
ضد شخص محافظ محافظة 

ال���م���ح���وي���ت 
ال����م����ن����اض����ل 
العميد احمد 
ع��ل��ي محسن 
وال��زج باسمة 
كذبا وافتراء 
في الخالفات 
ال����ق����ب����ل����ي����ة 
ال��ت��ي حدثت 
م����وخ����را ف��ي 
مديرية عين 
ب��م��ح��اف��ظ��ة 

شبوة..
وأك��د المؤتمر وحلفاؤه أن 
م��ح��اف��ظ ال��م��ح��وي��ت ي��م��ارس 
لمحافظة  ا ف��ي  ته  مسئوليا
ول��م يحدث إط��الق��ًا ان غ��ادر 
المحويت الى محافظة شبوة 
م��ن��ذ وف����اة شقيقة السفير 
محمد علي محسن في ديسمبر 

من العام الماضي2013م..
معتبرين الحملة اإلخوانية 
على المحافظ ت��ن��درج ضمن 
األع��م��ال التحريضية والتي 
يمارسها اإلخوان ضد القيادات 
المؤتمرية لتشويه سمعتهم 
ومحاولة النيل من أدواره��م 

الوطنية ومواقفهم البطولية 
الرافضة للعنف والفوضى.

وقال مؤتمريو وحلفاء وأنصار 
المؤتمر في المحويت في بيان 
لهم: لقد عرفنا العميد احمد 
علي محسن منذ مجيئه لهذه 
المحافظة رجل سلم يرفض 
ك���ل أن�����واع واش���ك���ال العنف 
والفوضى وكلما من شأنه ان 
يثير الخالفات 
وال���ف���رق���ة بين 
الناس أو اذك��اء 
ال������ن������زاع������ات 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ك��م��ا 
ح����اول����ت ق��ن��اة 
س�������ه�������ي�������ل 
ت������ص������وي������ره 

للناس.
وحمل البيان 
ح���زب االص���الح 
م����س����ئ����ول����ي����ة 
ال�����ت�����ب�����ع�����ات 
الخطيرة التي قد تنجم عن 
قيام وسائل إعالمه بتبني مثل 
ه���ذه ال��ح��م��الت التحريضية 
والزائفة وماتسببه من تشويه 
ات للشرفاء والمخلصين  وإساء
من أبناء الوطن خاصة في مثل 
هذه الظروف االستثنائية التي 
تمر بها البالد والتي يفترض أن 
تنصب فيها الجهود مخلصة 
م��ن اج��ل العمل على تنفيذ 
م���خ���رج���ات م��ؤت��م��ر ال���ح���وار 
الوطني ال أن تتجه لتحريض 
ال���م���واط���ن���ي���ن ع���ل���ى ال��ع��ن��ف 

والفوضى.


