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استهداف ١١ قياديًا مؤتمريًا واستشهاد ٣ خالل اسبوع

.. وتستمــر المؤامــرة
على مدار األيام المنصرمة نجا محافظ محافظة ذمار االستاذ 
يحيى العمري من االغتيال اثناء زيارته لهيئة مستشفى ذمار 
العام، إذ اطلقت مجاميع مسلحة النار باتجاهه وجرحت أحد 

مرافقيه.
واعتبر المؤتمر وحلفاؤه والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي 
بمحافظة ذمار أن استهداف يحيى العمري- رئيس المجلس 
المحلي رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام- يمثل 
بـــادرة خطيرة تهدد األمــن والسلم االجتماعي والنيل من 

الشخصيات الوطنية والقيادات المؤتمرية.
وثمنوا في بيانات لهم األدوار الوطنية والمتميزة للعمري في 
تثبيت دعائم األمن واالستقرار بالمحافظة، وحرصه على لم 

شمل أبنائها وتوحيد كلمتهم..
وفي محافظة لحج استشهد الجمعة القياديان المؤتمريان 
مختار عبدالسالم هــزاع- عضو اللجنة الدائمة المحلية مدير 
عام مكتب وزارة المغتربين بلحج، وأحمد محمود قايد- عضو 
قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة مسئول دائرة االتصال والتواصل 

والــخــدمــات عضو المجلس 
المحلي بمديرية تبن..

جريمة االغتيال اإلرهابية 
نفذها مسلحون يستقلون 
دراجـــة نــاريــة فــي الطريق 
العام بين منطقتي الحوطة 

وصبر.
ـــد الــمــؤتــمــر وحــلــفــاؤه  وأك
ــحــج أن دمـــاء  بــمــحــافــظــة ل
شهدائه لن تذهب هدرًا ولن 
يقف المؤتمريون مكتوفي 
ــــدي، وحــمــلــوا األجــهــزة  األي
األمنية مسئولية استمرار 
استهداف أعضاء المؤتمر.. 
وطالبوا بسرعة ضبط الجناة 

وتقديمهم للعدالة..
ـــب آخـــــر اغـــتـــال  مــــن جـــان
مــســلــحــون بــمــحــافــظــة لحج 
الــقــيــادي الــمــؤتــمــري صالح 
ــه شـــهـــاب شقيق  ــل ــدال عــب
ــمــؤتــمــري علي  ــادي ال ــي ــق ال

عبدالله صالح شهاب..
وأشــارت مصادر محلية أن القيادي المؤتمري اغتيل السبت 
برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية في الشارع الرئيسي 

لمدينة الحوطة بلحج.
أما في محافظة الضالع فقد نجا األستاذ أحمد عبادي المعكر- 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عضو مؤتمر الحوار- من االغتيال 
صباح األربعاء الماضي على يد مجموعة مسلحة، وأصيب اثنان 

من مرافقيه.
واستنكر المؤتمر وحلفاؤه في الضالع وإب وريمة وأبين وذمار 
وصنعاء وشبوة ولحج ومأرب محاولة اغتيال القيادي المؤتمري 
المعكر.. مؤكدين في بيانات لهم إلى أن هذه الجريمة لم تكن 
األولى فقد سبقها عدد من الجرائم المماثلة راح ضحيتها عدد 

من كوادر المؤتمر على وجه الخصوص.
وطالبوا األجهزة األمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم 
للعدالة، وكشف من يمول ويقف وراء هذا المخطط اإلجرامي 

الذي يستهدف قيادات المؤتمر.

وفي محافظة الحديدة تعرض رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 
(١٦١) مديرية الميناء المهندس صالح حميد شرف لمحاولة 
اغتيال األربعاء الماضي حين اطلق مسلحون يستقلون دراجة 

نارية الرصاص عليه عقب خروجه من المسجد..

وأشار مؤتمر وتحالف الحديدة في ادانته للجريمة إلى أن محاولة 
اغتيال شرف واحدة من سلسلة الجرائم التي تستهدف قيادات 
وكوادر المؤتمر.. وحملوا األجهزة المختصة كامل المسئولية عن 
حياة وسالمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة (١٦١) وكل قيادات 

وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر بالحديدة.
وفي محافظة مأرب نجا األخ أحمد ناجي الشدادي- عضو هيئة 
الرقابة التنظيمية للمؤتمر بالمحافظة- من االغتيال، حيث اطلق 
مسلحون النار عليه ظهر السبت أثناء مروره في طريق مفرق سد 
مأرب وقد نجا بأعجوبة، فيما تعرضت سيارته ألضرار فادحة..

وفي محافظة تعز تمكن مواطنون من انقاذ القيادي المؤتمري 
ورجــل األعمال عبدالحفيظ محمد طه الــذي تعرض الجمعة 
لمحاولة اخــتــطــاف فــي جــولــة وادي الــقــاضــي، إّال أن تجمهر 
المواطنين اثناء مقاومة طه للخاطفين افشل مخططهم وتم 
القبض على أحد افراد المجموعة المسلحة السبعة والسيارة التي 

كانوا يستقلونها..
وفي أمانة العاصمة نجا الشيخ سلطان بن علي بن عبدالله 
ابوعوجاء من محاولة اغتيال استهدفته، وأصيب اثنان من 
مرافقيه، بانفجار عبوة ناسفة في سيارته بمنزله الكائن في 

العاصمة صنعاء.
وأوضــح الشيخ أبــو عــوجــاء- عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر 
الشعبي العام.. عضو قيادة فرع 
المؤتمر بمديرية العشة- محافظة 
عمران، أن عبوة ناسفة انفجرت ، 
مساء األحــد، في سيارته وأصابت 
اثنين من مرافقيه بجروح خطرة 
ــســيــارة بــشــكــل كامل  ودمــــرت ال

وأحدثت أضرارًا بالمنزل. 
وأوضــح أن مجهولين على متن 
ـــواجـــدوا لحظة  دراجــــة نــاريــة ت
االنفجار بالقرب من المنزل وحاول 
مرافقوه ضبطهم، إال أنهم الذوا 

بالفرار.
وأكــد الشيخ أبوعوجاء أن هذه 
ــن تثنيه عن  االعــمــال الــقــذرة ل
مواقفه الوطنية الصادقة والواضحة 
تجاه القضايا الوطنية ولن يخضع 
للترهيب.. معتبرًا أن محاوالت 
اغتيال لقيادات المؤتمر الشعبي 
العام والشخصيات الوطنية هو 
عــــدوان خطير ولـــن يــمــر مــرور 

الكرام.

يواجــه عديــد من قيــادات المؤتمر الشــعبي العام فــي كل يوم خطر المــوت جراء اســتمرار مخطط   
االغتياالت التي تســتهدف أرواح المؤتمريين حيث استشــهد منذ أزمة العام ٢٠١١م إلى اآلن المئات 

من قيادات وأعضاء المؤتمر برصاص قوى التطرف واإلرهاب.

دانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واستنكرت بشدة جريمة االغتيال الغادرة 
التي نفذتها عناصر ارهابية بمحافظة لحج، مساء الجمعة، وأسفرت عن استشهاد اثنين 
من قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، وهم مختار عبدالسالم هزاع- عضو 
اللجنة الدائمة المحلية.. مدير عام مكتب وزارة المغتربين بالمحافظة، والقيادي أحمد 

محمود قايد- عضو قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة.. مسئول دائرة االتصال والتواصل 
والخدمات.. عضو المجلس المحلي بمديرية تبن. 

وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر- في بيان اصدرته- أن جريمة االغتيال التي 
نفذتها عناصر ارهابية تندرج في سياق مخطط يستهدف المؤتمر الشعبي 
العام منذ ازمة العام ٢٠١١م، وراح ضحيته المئات من خيرة قيادات وكوادر 

المؤتمر وفروعه بالمحافظات.
البالد تؤكد وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة التي تأتي في ظروف دقيقة وحساسة تمر بها 

ه لفرض  انتهاج االطراف التي تقف خلفها للغة العنف واالحتكام للقوة وضيقها باآلخر ومحاولتها الغاء
اجندتها التي ال تمت للمصلحة الوطنية بصلة.

وحذر البيان من استمراء تلك االطراف لهذه الممارسات والتي اخذت منحى تصاعديًا وخطيرًا 
مؤخرًا منذ الكشف عن مخطط الغتيال رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح عبر 

حفر نفق من شارع صخر الى  اسفل منزله، مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام لن يقف مكتوف االيدي إزاء 
هذه الجرائم االرهابية وسيتخذ كل التدابير الالزمة لحماية قياداته وكوادره ومنتسبيه.

وشــدد البيان على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكًا بالخيارات السلمية لمواجهة كل 
المخططات التي تستهدفه وتستهدف قياداته وكوادره ولن ينجر للمربع الذي تريده قوى الشر 

والتطرف واالرهاب. 
ودعا البيان وزارة الداخلية وإدارة األمن بمحافظة لحج إلى القيام بواجبها  في حماية األمن والسلم 
االجتماعي وسرعة ضبط العناصر التي نفذت هذه الجريمة االرهابية ومن يقف خلفهم 
وتقديمهم للعدالة، وسرعة الكشف عن مالبسات كل الجرائم التي استهدفت قيادات 
المؤتمر وفي مقدمتها جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وجريمة حفر نفق اسفل 

منزل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام. 
وتوجهت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام -في ختام بيانها- بالتعازي الحارة 
ألسرتي القياديين المؤتمريين ولقيادة وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام فرع 
محافظة لحج.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنهما فسيح جناته مع االنبياء والصديقين ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا اليه راجعون.

اللجنة العامة للمؤتمر تدين جريمة اغتيال اثنين من قيادات المؤتمر بلحج

المؤتمر سيتخذ التدابير الالزمة لحماية قياداته وكوادره ومنتسبيه

.. ويعزي بوفاة يحيى رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب أحمد عبدالله العزاني
الهندوانة

.. ويعزي باستشهاد الطيار محمد الضبيع
بعث الزعيم علي عبد الله  

صالح - رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة أحمد عبدالله العزاني - عضو 
مجلس النواب الذي انتقل إلى رحمة 
الله بعد عمر حافل بالعمل الوطني 
المخلص في خدمة الوطن والثورة 
والجمهورية والـــوحـــدة, وتكرس 
النهج الديمقراطي الحر الذي اختاره 

شعبنا نهجًا ال رجعة عنه.
وأشاد الزعيم في البرقية التي 
بعث بها إلى نجل الفقيد محمد 

أحمد العزاني وإخوانه وكافة آل العزاني.. 
بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية وما بذله 

من جهود في الجوانب الخدمية 
والتنموية، معبرًا عن خالص 
التعازي وصادق المواساة لكل 
أســـرة الفقيد باسمه وباسم 
ــات وأعــضــاء  ــئ ـــادات وهــي ـــي ق
ــمــؤتــمــر الشعبي  ـــصـــار ال وأن
العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي في هذا المصاب 
الجلل , سائًال المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ــه.. ويسكنه فسيح  وغــفــران
جناته، ويلهم كل أهله وذويه 

ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون .

بــعــث الــزعــيــم علي  
عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، برقية 
عــزاء ومواساة في وفــاة االخ/ 
يحيى الهندوانه الــذي وافته 
المنية بعد عمر حافل بالعطاء 
والعمل الوطني المخلص من 
أجــل خــدمــة الــوطــن والــثــورة 

والجمهورية والوحدة.
وأشــار الزعيم في البرقية 
التي بعث بها الى شقيق الفقيد 
حمود الهندوانه وأبناء وأسرة 

الفقيد وكــافــة آل الهندوانه 
بمناقب الفقيد وبالجهود التي 
بذلها لخدمة المواطنين من 

خالل مكانته االجتماعية.
وعــبــر الــزعــيــم عــن صــادق 
التعازي وعميق األسى في هذا 
المصاب الجلل سائًال المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه 
فسيح جــنــاتــه ويــلــهــم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.
 لله وإّن إليه راجعون ..

ّ
 إنا

بعث الزعيم / علي عبد الله صالح  
- رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ببرقية عزاء ومواساة في استشهاد المالزم 
أول طيار/ محمد صالح ناصر الضبيع الذي 
اســتــشــهــد فــي حــــادث ســقــوط الــطــائــرة 
التدريبية التي كان يقودها في مطار تعز 

.. ولقي ربه وهو في ريعان شبابه.
مشيدًا بأدوار الشهيد في خدمة الوطن 
وفي القيام بواجبه الوطني في سلك القوات 

الجوية منذ التحاقه حتى استشهاده.
وعبر الزعيم في برقية العزاء التي بعث 

بها إلى والــد الشهيد الحاج / صالح ناصر الضبيع 
وأســرة الشهيد وكافة آل الضبيع في الضالع عن 

خالص العزاء وعميق المواساة 
في هــذا المصاب الجلل باسمه 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ــوطــنــي  ــف ال ــال ــح ــت وأحـــــــزاب ال
الديمقراطي, سائًال المولى عز 
وجل أن يتغمد الشهيد بواسع 
رحمته وغــفــرانــه وأن يسكنه 
ــدرجــات العلى فــي الجنة مع  ال
النبيين والصديقين والشهداء 
وحسن أولئك رفيقا , وأن يعصم 

قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون


