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مصدر بمكتب رئيس المؤتمر:

العالقة للمؤتمروقياداته بأي اعتصامات

مواقفنا واضحة بشأن االرهاب والداعمين للقاعدة
س��خ��ر م� �ص ��در اع�ل�ام���ي ف���ي م �ك �ت��ب رئ �ي��س
ال � �م� ��ؤت � �م� ��ر ال� �ش� �ع� �ب���ي ال � � �ع� � ��ام م��ن حملة
التي
االف� �ت���راءات ال�ب��اط�ل��ة والمضللة
تقوم بها بعض االطراف الفاشلة،
ومن ذلك الترويج لتهم كاذبة
ت��زع��م فيها ب ��أن الزعيم
علي عبدالله صالح رئيس
المؤتمر الشعبي العام يقف وراء
االعتصامات أو الدعم ألعمال
العنف واإلره��اب من عناصر
تنظيم القاعدة.
وأك��د المصدر أن
تلك المزاعم كاذبة
وسبق تفنيدها ،وأنه
يتم ترويجها أله��داف
س�ي��اس�ي��ة م�ك�ش��وف��ة ال
تخفى على لبيب ..وقال:
لقد دأبت هذه األطراف
ووس��ائ �ل �ه��ا االع�لام �ي��ة
على ت��ردي��د مثل هذه
ال �م��زاع��م واألك ��اذي ��ب
المثيرة للسخرية بهدف
الدس الرخيص واالساءة
وتشويه مواقف المؤتمر
الشعبي العام وحلفائه
وقيادتهم ف��ي الوقت
الذي يعلم الجميع من الذين يقفون وراء العناصر
االرهابية ويعملون ضد أبناء القوات المسلحة واألمن
والمواطنين االب��ري��اء ف��ي محافظات حضرموت
وصنعاء ومأرب والجوف وغيرها من مناطق الوطن
ومن الذي يقدم لهم الدعم السخي بالمال والسالح

ويستخدمونهم لتحقيق اجنداتهم المشبوهة ضد
الوطن والشعب.
وقال :إن موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
وقيادتهم واضحة ازاء الصراع الراهن من االطراف
المتنازعة وقد سبق وان اك��دوا م��رارًا بأنهم غير
منحازين ألي طرف ويدعون تلك األطراف إلى انهاء
صراعاتهم وحل خالفاتهم عبر الحوار والتفاهم
السلمي وبعيدًا عن أساليب العنف.
وأض���اف ال �م �ص��در :ل�ي��س ب�غ��ري��ب ع��ن تلك
والمتطرفة أن ترمي غيرها
األطراف الفاشلة ً
عمال ّبالمثل القائل "رمتني
بما ترتكبه ّ
بدائها وانسلت" هي نفسها التي
ت��ق��دم ن�ف�س�ه��ا ل�ل�ج�ه��ات
االجنبية المرتبطة
بها المعلومات
ال �م �ظ �ل �ل��ة دون
وج��ود أي أدل��ة أو
براهين موثوق فيها
لهدف تشويه مواقف
ال�م��ؤت�م��ر الشعبي ال�ع��ام
وق �ي��ادت��ه وم �ح��اول��ة االض ��رار
بهم.
ودع��ا المصدر تلك األط��راف
المتآمرة وال�ت��ي ل��م تستفد من
دروس الماضي وم��ا ق��ادت إليه
ال��وط��ن م��ن ك� ��وارث م�ن��ذ أزم��ة
2011م وحتى اآلن الى تقديم أدلتها ،اذا كانت
مثل تلك االدلة والبراهين ولتطلع الرأي العام
تمتلك ً
عليها بدال من أساليب الزيف واألكاذيب والدس
الرخيص والمكشوف واالتهامات الباطلة.

المؤتمر
يجدد
دعوته ألطراف
الصراع بإنهاء
صراعهم
بالحوار واالبتعاد عن العنف
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ً
في تطور خطير ..سقوط  19قتيال وجريحًا في تفجيرات بعمران

المؤتمر والتحالف يدينون تفجيرات عمران ومحاولة اغتيال الحيدري
تفجيرات عمران مؤشر خطير يهدد بانزالق اليمن إلى حرب مدمرة
دان المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني
الديمقراطي عملية التفجيرات التي استهدفت الخميس
مسيرة في محافظة عمران ،معتبرين أن هذه التفجيرات
تمثل مؤشرًا خطيرًا قد يؤدي إلى انزالق البالد إلى أتون
حروب وصراعات ستكون لها تداعيات خطيرة على
األمن واالستقرار والسلم االجتماعي.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضهم المطلق
لكل أعمال العنف والتطرف واإلرهاب التي تنفذها القوى
اإلرهابية ،ومن يمولها ،ويدعمها ،ويساندها ُيعد مشاركًا
في هذه الجرائم التي تستهدف إزهاق األرواح البريئة
ونشر الفوضى والخراب.
وط��ا ل��ب المؤتمر الشعبي ا ل�ع��ام والتحالف الوطني
الديمقراطي األجهزة األمنية اتخاذ اإلج��راءات الالزمة
لتوفير األمن والحماية للمشاركين في المسيرات السلمية
وللمواطنين بشكل عام باعتبار ذلك واجبًا دستوريًا
وقانونيًا عليها.
كما دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني
الديمقراطي بشدة محاولة االغتيال اإلرهابية التي تعرض
لها العميد أمين مجاهد الحيدري مدير عام مديرية
مسور في شارع األربعين في العاصمة صنعاء ما أدى إلى
إصابته بعدة أعيرة نارية أسعف على إثرها إلى إحدى
المستشفيات.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن هذه المحاولة
اإلرهابية تأتي في إطار عملية االستهداف الممنهج
للقيادات والكوادر الوطنية والمؤتمرية والتي تسعى
القوى اإلرهابية من خاللها إلى نشر العنف والفوضى،
محملين الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية استمرار
االنفالت األمني ،وما ينتج عنه من اختالالت تؤثر على
أمن واستقرار وسكينة المجتمع.

نجدد رفضنا ألعمال العنف
ونحمل الداخلية مسؤولية
حماية المسيرات السلمية
مشددين على ضرورة أن تقوم تلك األجهزة األمنية
بدورها في كشف ومالحقة وضبط الجناة الذين يقفون
خلف محاولة اغتيال مدير مديرية مسور ،ومن يقفون
خ�ل��ف ال�ت�ف�ج�ي��رات ال �ت��ي شهدتها محافظة ع�م��ران
وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

بشرطة محافظة عمران قد ذكر
هذا وكان مصدر أمني ُ
أن سبعة مواطنين قتلوا وأصيب  12آخرين جراء انفجار
عبوات ناسفة وضعت في مواقع مختلفة بمدينة عمران..
موضحًا حسب وكالة سبأ أن التفجير األول وقع اثناء
مرور مسيرة لجماعة الحوثي والثاني جوار مدرسة عائشة
للبنات والتفجير الثالث في جولة الدائري ،وقد اسفر عنها
مقتل عرفات محمد الحوثي ،صالح صالح العقيلي ،فؤاد
نبيل الوجرة ،أبو الحسن ..نور الدين الشهراني ،حمزة
محمد الحازي ،عبده علي المنتصر..
ولفت المصدر إلى أن المصابين  12شخصًا ثالثة منهم
نقلوا إلى العاصمة نظرًا الصاباتهم البالغة ،واسعف البقية
إلى مستشفى عمران..

استمرار مخطط تصفية قيادات وأعضاء المؤتمر

مؤتمر البيضاء يدين جريمة
اغتيال  3من كوادره
دان ف��رع المؤتمر الشعبي العام
بمحافظة البيضاء مسلسل االستهداف
لكوادره في المحافظة.
وأشار بيان لفرع المؤتمر هناك إلى
تعرض ك��وادره للقتل وض��رب النار
عدد منهم وتفجير محال
على منازل ٍ
تجارية.
ووص��ف البيان األوض��اع األمنية في
البيضاء وخصوصًا مدينة رداع -أكبر
مدن المحافظة -بأنها سيئة.
ً
وانتقد ما اعتبره غيابًا كامال لدور
األجهزة األمنية في الحفاظ على أرواح
وممتلكات المواطنين في المحافظة.
وطالب البيان الحكومة ممثلة بوزارة

الداخلية بتدارك ما تبقى من وجود
للدولة في البيضاء.
وف��ي مسلسل االس�ت�ه��داف��ات أف��اد
مصدر محلي بتعرض منزل أحد أعضاء
المؤتمر الخميس لقذيفة «آر بي جي»،
إضافة لمحال تجارية تابعة لمواطنين
ينتمون للمؤتمر.
واس �ت �ش �ه��د األرب � �ع� ��اء ال �ق �ي��ادي
المؤتمري عبدالله عزي.
وقبله بيومين استشهد اثنان من
كوادر المؤتمر.
يشار الى أن محافظة البيضاء تعد
بعض مناطقها معاقل لعناصر تنظيم
القاعدة.

برلمانيو ومؤتمريو عمران
يدينون محاولة اغتيال الحيدري
دان فرع المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس النواب بمحافظة عمران محاولة
االغتيال التي تعرض لها الخميس العميد أمين مجاهد الحيدري مدير عام مديرية
مسور.
وطالبوا في بيان صادر عن فرع المؤتمر والنواب والوجاهات في المحافظة
األجهزة األمنية االضطالع بمسؤوليتها في مالحقة الجناة وضبطهم وتسليمهم
للعدالة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وحمل البيان وزارة الداخلية أية تداعيات قد تنجم عن أي تهاون في التعامل
بجدية مع القضية.
مشيرين إلى أن محاولة االغتيال هذه تأتي في إطار اإلستهدافات الممنهجة
مساع خائبة للتأثير على الدور الفاعل
التي تطال كوادر المؤتمر الشعبي العام في ٍ
والريادي للمؤتمر الشعبي في المشهد السياسي اليمني.
وجاء البيان :إن تكرار حاالت االستهداف للكوادر الوطنية بمن فيها كوادر
المؤتمر الشعبي العام ناجمة عن فشل الحكومة في أداء واجباتها في إعادة األوضاع
األمنية إلى حالتها الطبيعية.
وأك��د البيان أن مثل تلك األعمال اإلجرامية لن تثني المؤتمر وك��وادره عن
اإلستمرار في أداء دورهم الوطني والعمل لخدمة الوطن والشعب.
وكان العميد الحيدري قد تعرض لمحاولة اغتيال في شارع األربعين بصنعاء
أصيب خاللها بعدة أعيرة نارية أسعف على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة

مصدرمسئول :االعتداء على كوادر المؤتمر في الجوف محاولة لجره للصراع

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني
الديمقراطي االعتداء الذي تعرضت له عدد من منازل قيادات وكوادر
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف.
وأوض��ح المصدر أن المؤتمر ليس طرفًا في الصراع الدائر منذ
أشهر في محافظة الجوف بين مليشيات تتبع حزب اإلصالح وجماعة
الحوثي ،وأن موقف المؤتمر كان واضحًاً من تلك االحداث وعبر عنه
في البيان الصادر عن اللجنة العامة بشأن مجمل األوضاع التي تمر
بها البالد.

مشيرًا إلى دعوة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه االطراف المتقاتلة
وقف فوري لإلقتتال وإعطاء الفرصة للحوار
في الجوف ومأرب الى ٍ
والتفاهم والبدء في مصالحة بين طرفي النزاع تهيئ لحلول دائمة
على مستوى الوطن والقبول بدعوة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
الى مصالحة وطنية شاملة بين جميع القوى.
وأعتبر المصدر أن استهداف قيادات المؤتمر وكوادره في مناطق
الصراع -محافظة الجوف -تكشف عن نوايا مبيته لجر المؤتمر
الشعبي العام للصراع الدائر هناك ،وهو مايرفضه المؤتمر وحلفائه.

مجددا التأكيد على أن تلك االعتداءات تأتي في سياق االستهداف
الممنهج للمؤتمر وقياداته وكوادره منذ أزمة العام 2011م والتي
راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
وحمل المصدر السلطة المحلية واألجهزة األمنية بمحافظة الجوف
وكافة األجهزة المسئولة للدولة كامل المسئولية ازاء تلك االعتداءات،
ودعاها لتحمل مسئولياتها في ضبط األمن والسلم وحماية حياة
المواطنين وممتلكاتهم بمختلف انتماءاتهم وضبط العناصر الخارجة
عن النظام والقانون ايًا كانت صفتها.

مؤتمر رداع يدين استهداف منزل القيادي المشرقي ويطالب بضبط الجناة
دان فرع المؤتمر الشعبي العام بمدينة رداع
محافظة البيضاء بشدة محاولة االستهداف
لمنزل الشيخ صالح عبدالله المشرقي -عضو
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ،بصاروخ
لو في حي الصافية وسط مدينة رداع.
واعتبر مؤتمر رداع -في بيان صادر عنه ،أن
استهداف منزل الشيخ المشرقي يأتي في إطار
مخطط االستهداف الممنهج الذي طال ويطال
ال�ق�ي��ادات وال �ك��وادر المؤتمرية ف��ي مختلف
المحافظات منذ اندالع األزمة السياسية في
اليمن مطلع العام 2011م وال��ذي أدى إلى
استشهاد وإصابة المئات من قيادات وكوادر
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام.
وحمل البيان القوى اإلرهابية والظالمية
المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف
ق�ي��ادات المؤتمر الشعبي ال�ع��ام ،م��ؤك�دًا أن
المؤتمر كان وسيظل يرفض العنف واإلرهاب

بكافة أشكاله خصوصًا العنف الذي يستخدم
لتحقيق أهداف سياسية من قبل القوى التي
تمارسه .
وش��دد البيان على ض��رورة تحمل السلطة
المحلية واألجهزة األمنية بمحافظة البيضاء
ومنطقة رداع مسؤوليتها في الكشف عن
ال�ق��وى التي ت�م��ارس ه��ذا العنف واإلره ��اب،
وسرعة إج��راء تحقيق في حادثة استهداف
منزل الشيخ صالح المشرقي وكشف من يقف
خلفها وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة .
كما طالب البيان قيادة السلطة المحلية واللجنة
االمنية بالمحافظة اتخاذ كافة االج��راءات الالزمة
لضبط المعتدين ولكشف ال��دواف��ع واألس�ب��اب
لهذا االعتداء الجبان وض��رورة تفعيل اجراءاتها
االمنية إلنهاء االن�ف�لات االمني ال��ذي تعاني منه
محافظة البيضاء بشكل عام ومدينة رداع على
وجه الخصوص.

المؤتمر يعزي الشيخ محسن داوود
وأخوانه بوفاة شقيقهم

بعثت االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء الى الشيخ /محسن احمد داوود واخوانه
بوفاة الشيخ/احمد محمد داوود.
نص البرقية:
تلقت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام نبأ وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى -الشيخ /أحمد
محمد داوود ..وبهذا المصاب األليم نبعث بأصدق التعازي والمواساة لألخ الشيخ /محسن احمد
داوود واخوانه..
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم
اهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

المؤتمر يعزي الشيخ محمد المصلي
وأخوانه بوفاة والدهم
بعثت االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء الى الشيخ  /محمد منصور المصلي
واخوانه في وفاة والدهم الشيخ /منصور حسين المصلي.
نص البرقية:
تلقت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام نبأ وفاة -المغفور له بإذن الله تعالى -والدكم
الشيخ /منصور حسين المصلي  ..وبهذا المصاب األليم نبعث اليكم أص��دق التعازي
والمواساة بهذا المصاب الجلل ..
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته
ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

