
1-ع����ب����دال����ج����ل����ي����ل ي��ح��ي��ى 
عبدالرحمن حيدرة

2-محمد علي ناصرالجيالني
3-القاضي علي محمد زبارة

4-محمد العزب

5-حسين القطيني
6-لطف عبدالله احمد ريشان

7-عبدالجليل المهدي
8-بسام قائد بشير

9-عبدالله صالح شوخ

10-صالح محسن صالح العزب
11-علي حمدان خرصان

12-حسين عبدالله
13-مجهول 
14-مجهول

اليم��ن   يكت��وي  ب��������ن��ار  االره��اب
> ح��ذر المؤتمر الش��عبي العام وحلفاؤه من خطورة األعمال اإلرهابية التي تصاعدت موجته��ا خالل األيام الماضية.. منبهًا إلى أنها جزء 

ا حدث من انفالت أمني سهل تحرك األنشطة اإلرهابية.. من مخطط إلطالة أمد األزمة.. وحملوا األجهزة األمنية المسئولية الكاملة عمَّ
وخ��الل ادانتهم لمجزرة التحرير اإلرهابية واالعت��داء اإلرهابي الغادر على نقطة الغبر بحضرموت وكذا االعتداءات اإلرهابية على عدد 
من المباني األمنية والحكومية والعس��كرية في مدينة البيضاء، جدد المؤتمر وحلفاؤه دعوتهم الصطفاف وطني واس��ع لمحاربة اإلرهاب 
والتطرف فكرًا وممارس��ة.. مؤكدين أن كل قيادات المؤتمر وحلفاءه س��يظلون صفًا واحدًا لمس��اندة المعركة ضد اإلرهاب س��يما وأن 

المؤتمر أول من اكتوى بنار اإلرهاب، وسقط من أعضائه مئات الشهداء والجرحى في جرائم إرهابية خالل الثالثة األعوام األخيرة.

دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
ات اإلرهابية التي وقعت األربعاء  الديمقراطي االعتداء
الماضي على ع��دد من المباني األمنية والحكومية 
والعسكرية في مدينة البيضاء والتي اسفرت عن 

استشهاد وإصابة العشرات من الجنود.
وج��دد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه التأكيد 
على وقوفهم ومساندتهم للقيادة السياسية ممثلة 
بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعلى للقوات المسلحة ولمنتسبي المؤسسة 
العسكرية واألم��ن��ي��ة ف��ي المعركة ض��د اإلره���اب، 
مؤكدين أن كل قيادات وك��وادر المؤتمر وحلفاؤه 
كانوا وال يزالون وسيظلون يقفون صفًا واحدًا لمساندة 
المعركة ضد اإلرهاب والتطرف، سيما وأن قيادات 
وك��وادر المؤتمر هم أول من اكتوى بنار اإلره��اب 
وسقط منهم المئات من الشهداء والمصابين في 

أعمال إرهابية خالل األعوام الثالثة األخيرة.
ودع��ا مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام كافة القوى السياسية إلى اصطفاف وطني واسع 

لمحاربة اإلرهاب والتطرف فكرًا وممارسة والوقوف 
خلف أبناء القوات المسلحة واألمن في المعركة ضد 
اإلره���اب حتى تحقيق االنتصار عليه واستئصال 
شأفته باعتبار ذلك واجبًا دينيًا، ووطنيًا، ودستوريًا.
وأضاف المصدر: إن المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي يؤكدون أن مواقفهم 
المبدئية والثابتة ضد االره��اب والعنف والتطرف 
بكافة اشكاله وان��واع��ه كانت وستظل نابعة من 
أدبياتهم وشعورهم بالمسئولية الوطنية بأن خطر 
االره��اب والقاعدة ال يشمل طرفًا دون آخر بل هو 
خطر يتهدد أم��ن واستقرار البلد بل والمنطقة 

والعالم بأسره ولذلك فهم يقفون 
ضد االرهاب والتطرف سواء القاعدة 

او غيرها من التنظيمات االرهابية..
ودعا المصدر أبناء محافظة البيضاء 
وك��ل أبناء اليمن إل��ى رص الصفوف 
ورفع درجة الوعي والتبليغ عن كل 
م��ن تسول ل��ه نفسه العبث ب��أرواح 
األبرياء والممتلكات العامة والخاصة 
وزعزعة األمن واالستقرار واإلضرار 

بمصالح الشعب والوطن.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

التحالف عن خالص العزاء والمواساة ألسر الشهداء 
الذين طالتهم يد الغدر واإلرهاب، مطالبين الحكومة 
بتوفير الرعاية واالهتمام بأسرهم،مترحمين على 
الشهداء سائلين المولى ع��ز وج��ل أن يتغمدهم 
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين 

والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا..

األعمال اإلرهابية جزء من مخطط إلطالة أمد األزمة نساند رئيس الجمهورية والجيش واألمن يف محاربة اإلرهاب

أسماء ضحايا التفجري االنتحاري يف ميدان التحريراسماء شهداء االعتداء االرهابي على نقطة الغرب بحضرموت
اسماء الشهداء يف مستشفى الجمهوري

اسماء الشهداء يف مستشفى الكويت 

اسماء الشهداء يف مستشفى العسكري

اسماء الشهداء يف مستشفى الثورة

1- الجندي / علي المعمري
2- الجندي / جهاد العلي 
3- الجندي ياسر الغسمي
4- الجندي محمود...... 
5- الجندي وليد الدياني 

6- الجندي / محمد الجرادي 
7- الجندي / سليمان سراج 

8- الجندي / حسن بن جسار 
9- الجندي / محمد المشكي

10- الجندي / يحي زمرة
11- الجندي / يوسف الواسعي

12- الجندي / عدنان سلمان
13- الجندي / علي السادسي
14- الجندي / محمد المذرب

15- الجندي / علي المناوش 
16- الجندي / محمد شرواح

17- الجندي / يحي مقبل
18- الجندي / وهيب النهاري

19- ال��ج��ن��دي محمد محسن 
عوض يزيد

20- الجندي صالح أحمد عوض 
باعجزه. 

15-يوسف عبدالرحمن ابو طالب
16-يوسف محمد الزين

17-عبدالرحمن حسن احمد ابو طالب
18-محمد صالح عايض

19-خالد علي علي ابوحسين

20-ناصر علي هادي الراشد
21-حميد يحيى احمد درهم سويدي

22-صالح علي باكر
23-تركي هدشان

24-م��ج��ه��ول الهوية صغير 

السن بدون راس

25-عيسى سالم الفقيه الجابري
26-احمد عبدالله القاسمي

27-زين العابدين عبدالله العقار
28-رمزي عبدالرحمن عياش

29-حيدر مبخوت عبدالله الشاذلي

30-محمد عبدالرحمن قاسم ياسين
31-حسين ياسين عبدالواسع الدفعي

32-مجهول الهوية
33-طفل مجهول الهوية

34-حمزه عبد الله الجيالني
35-محمود احمد حزام

36-علي محمد عامر الضبي
37-عبدالرحمن احمد صالح حطبه
38-فاخر دحان صالح صالح النجار

39-ياسر محسن القاسمي
40-حمزه عبدالكريم شرويد

41-علي محمد محسن عامر
42-حسين علي حاتم النجار

43-عبد الرحمن احمد صالح حطبه

44-علي محمد محمد عامر
45-باسم القاسمي

46-حمزه عبدالله الجيالني
47-محمود حسين الجيالني

48-اشالء بشرية
49-حسين علي عبدالله االضحياني
50-حسين يحيى حسين الظفري

51-علي حسن الضحياني
52-عبدالله باحله
53-حازم الذيب

عبر المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني عن ادانتهم 
واستنكارهم الشديدين للعمل االرهابي الجبان الذي طال االرواح البريئة 
خالل التجمع السلمي في ميدان التحرير الخميس الماضي وانتهك السلم 

العام وعكر السكينة العامة للمجتمع.
وحملت اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الدولة 
واالجهزة المختصة المسئولية الكاملة عما حدث من انفالت أمني سهل 

تحرك االنشطة االرهابية.

وطالبت سرعة تعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة.. 
مشيرة الى ان االرهاب ال يخدم االهداف الوطنية وإنما هو جزء من مخطط 
إطالة امد االزمة ووضع مزيد من العراقيل امام الشعب المتطلع للخروج 

من هذه االزمة.
وأكدت اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن 
االعمال االرهابية المدروسة لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة سيره 
نحو تحقيق اهدافه المشروعة في االمن واالستقرار والتنمية واعادة بناء 

من مكانًا الئقًا لكل اليمنيين.
ّ
الدولة اليمنية الحديثة التي تؤ

وفي السياق ذاته دانت اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي االعتداء االرهابي الغادر على نقطة الغبر« الواقعة غرب 
مدينة المكال بحضرموت وال��ذي ادى الى استشهاد 19جنديًا وجرح 

13آخرين من افراد النقطة.

  نحمل الدولة واألجهزة األمنية 
مسئولية االنفالت األمني الذي 
سهل تحرك أنشطة اإلرهابيين

اإلرهاب حصد 
المئات من قيادات 
وكوادر المؤتمر

املؤتمر وحلفاؤه يدعون الصطفاف وطني واسع ضد قوى الشر والتطرف

االثنين:  13 / 10 / 2014م  
19 / ذو الحجة / 1435هـ

العدد:  )1730(
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العيد 51 لثورة اكتوبر :
لقد ملَّ شعبنا الصراعات والحروب وإراقة الدماء، ويتطلع 
اليوم، بكل لهفة، إلشراقة فجر يمن جديد، يسوده األمن 

واألمان واالستقرار، وتظلله مشاعر األخوة والمحبة 
والتعاضد بين جميع أبنائه.

نشرت مصادر تابعة النصار الله اسماء ضحايا التفجير االنتحاري الذي نفذه عنصر من القاعدة في 
ميدان التحرير ..   اعلنت وزارة الداخلية الليلة أسماء شهداء الجريمة اإلرهابية الغادرة التي أستهدف الخميس 

أفراد نقطة العبر في منطقة بروم بمحافظة حضرموت والتي أسفرت عن إستشهاد 20 
فردًا وإصابه 13 آخرين.   فيما يلي اسماء الشهداء :


