
- اغتيال القيادي المؤتمري بمنطقة همدان محمد حمود 
سعد على يد احد المسلحين.

-اغتيال القيادي المؤتمري غيالن زهره في محيط القصر 
الجمهوري بصنعاء.

- استشهاد عبدالله الغرباني ومرافقه بمدينة تعز.
- االعتداء على االستاذ محمد درهم الغزالي عضو قيادة 

المحافظة.
- تعرض منزل القيادي المؤتمري أ/ علي الزنم العتداء 

واطالق رصاص.
- االعتداء على عضو اللجنة العامة المناضل عبدالله غانم.

ات مختلفة على منازل قــيــادات مؤتمرية في  - اعــتــداء
الجوف.

- االعتداء على الصحفيين محمد عبدالكريم القليصي 
وعبدالكريم المدي.

ات  ــــــداء ــــــت - اع
إرهــابــيــة تعرضت 
لـــــهـــــا قــــــيــــــادات 
ــــر فــي  ــــم ــــؤت ــــم ال

عمران.
- االعـــــــتـــــــداء 
االجرامي على مقر 

المؤتمر بالضالع.
- االعــتــداء على 
ـــزل الـــقـــيـــادي  ـــن م
عبدالسالم الضلعي 

في عمران.
- االعـــــــتـــــــداء 
ــزل رجــل  ــن عــلــى م
ـــــال عــضــو  ـــــم االع

اللجنة الدائمة يحيى الحباري.
- اقتحام قناة «اليمن اليوم» ونهب محتوياتها.

- محاصرة واغالق جامع الصالح.
- االعتداء على نجل الشيخ محمد بن ناجي الشايف.

على النائب وعضو كتلة المؤتمر حسين سود  - االعتداء
هفج. 

- االعتداء على مندوبي قناة «اليمن اليوم» بسبب تغطية 
ازمة المشتقات النفطية.

- القيادي المؤتمري الشيخ حسن عبدالعزيز ينجو من 
محاولة اغتيال وسط العاصمة.

- اغتيال القيادي المؤتمري سالم بن غفينه رئيس فرع 
المؤتمر بمديرية مجزر محافظة مأرب ونجله وأحد مرافقيه 

بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها في سيارته.
- القيادي المؤتمري اشــرف احمد الصالحي ينجو من 

ممحاولة اغتيال في إب.
ــرصــاص على  - مسلحان على دراجـــة نــاريــة يطلقان ال

المؤتمري علي الخياري في الضالع.
- استشهاد عبدالحميد حميد القاضي وناصر قائد الجادعي 

بحجة.
- الشيخ بن عزيز يتعرض لمحاولة اغتيال واصابة عدد من 

مرافقيه وسط العاصمة صنعاء.
- اصابة القيادي المؤتمري عبدالله الجمالي في محاولة 

اغتيال بمدينة البيضاء.
- استشهاد الشيخ علي حميد السوري برصاص مسلحين 

في مدينة البيضاء.
- محاولة اغتيال الوزير السابق شايف عزي صغير بشارع 

المطار.
- تعرض قاسم لطف اليوسفي لمحاولة اغتيال بحي 

صوفان.

- اغتيال علي ابراهيم الحبري بشارع الخمسين بالعاصمة.
- اغتيال مدير مؤسسة الكهرباء السابق واحــد قياديي 
المؤتمر  المهندس عبد الرحمن سيف اسماعيل، وسط 

العاصمة صنعاء على يد مسلحين مجهولين.
- محاولة اغتيال الصحفي محمد المشخر برصاص مسلح 

واصابته بطلقة في رجله برداع.
- محاولة اغتيال القيادي ابراهيم الفاشق عضو مجلس 

النواب.
- اغتيال د.محمد مطهر غبش في مقر عمله.

- مدير امن حرض العقيد صــادق المقبلي ينجو من  
محاولة اغتيال واصابة مرافقه.

- مدير مديرية المكال سالم صالح عبدالحق ينجو من 
محاولة اغتيال واصابته بقدمه.

- الشيخ عقيل حزام فاضل نائب رئيس مؤتمر إب  ينجو 
من محاولة اغتيال.

- محاولة اغتيال القيادي المؤتمري الشيخ عبدالوارث 
العمري..

- القيادي المؤتمري عبدالملك آل قاسم ينجو من 
محاولة اغتيال من مسلحين في إب.

- اغتيال احمد الدميني رئيس قسم كبار المستهلكين 
في مؤسسة الكهرباء بتعز.

- اغتيال محمد طاهر الشامي ونجليه ومرافقيه.
- القيادي المؤتمري الشيخ عابد راجح ينجو من محاولة 

اغتيال جوار وزارة المالية.
- الشيخ حسين الصرابي امين عام 
الحيمة ينجو من محاولة اغتيال بعبوة 

ناسفة.
ــدري مــديــر  ــحــي ــن ال ــي - الــعــمــيــد ام
عــام مديرية مسور عمران ينجو من 

محاولةاغتيال.
- اغتيال المؤتمري عبدالله عزي 
ادريس برصاص مسلحين على دراجة 

نارية برداع.
- اغتيال نائب مدير مــرور البيضاء 
العقيد عامر وامين الصندوق لقمان 

برصاص مسلحين.

- محاولة اغتيال الشيخ احمد ناجي الشدادي عضو هيئة 
الرقابة بمؤتمر مارب.

- استشهاد القيادي المؤتمري  في لحج مختار عبدالسالم 
هزاع والقيادي المؤتمري أحمد محمود قائد.

- استشهاد رجــل االعــمــال الــحــاج علي حسين الــمــاوري 
برصاص مسلحين برداع.

- صالح شرف رئيس المؤتمر بالدائرة١٦١ في الحديدة 
ينجو من محاولة اغتيال.

- رئيس المؤتمر بالضالع احمد المعكر ينجو من محاولة 
اغتيال واصابة ٢من مرافقيه.

- اغتيال فازع البعيثي برصاص مسلحين على دراجة نارية 
وسط مدينة ذمار.

- محاولة اغتيال  رئيس المجلس المحلي بدمت سلطان 
احمد فاضل 

- محاولة اغتيال المهندس هشام شرف عبدالله وزير 
التعليم العالي سابقًا عضو اللجنة الدائمة

- محاولة اغتيال المحافظ يحيى العمري بذمار.
- نجاة القيادي الشيخ سلطان أبوعوجاء من محاولة اغتيال 

وإصابة ٢ من مرافقيه.
- الشيخ ناجي بن علي الزايدي عضو اللجنة العامة للمؤتمر 

ينجو من محاولة اغتيال واصابة ٣ من مرافقيه.
- الشيخ نبيل حسين الجرب رئيس فرع المؤتمر بعبس 

ينجو من محاولة اغتيال.
- اغتيال الشيخ صالح يحيى الطيري وشقيقه في كمين 

بمفرق عزان العرش رداع.
- محاولة اغتيال شوقي هائل محافظ تعز بعد قيام 
مسلحين باطالق وابل من الرصاص  على سيارته في نقيل 

سمارة.
- القيادي المؤتمري عادل نجاد ينجو من محاولة اغتيال 

واصابة٢ من مرافقيه.
- اغتيال القيادي المؤتمري الشيخ حسين الجابر باالصبحي 

ونهب سياته وامواله.
- تعرض علي الخوالنى لمحاوله اغتيال امام معهد الميثاق.

- القيادي احمد ردمان ينجو من محاولة اغتيال.
- اغتيال القيادي محمد الهاشمي مدير عــام السياحة 

بالضالع.
- اغتيال عبدالله المحضار من قبل مسلحين على دراجة 

نارية وسط العاصمة.
- محاولة اغتيال نجل عبدالله السعيدي عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي ورئيس الدائرة القانونية للمؤتمر 

بمحافظة إب.
- اغتيال الشيخ مــراد الصعر برصاص مسلحي  االخــوان 

في عمران.
- النائب احمد العقاري ينجو من محاولة اغتيال بانفجار 

عبوة ناسفة في بوابة منزله بالعاصمة.
- القيادي المؤتمري الشيخ محمد المصري ينجو من محاولة 

اغتيال جوار وزارة الدفاع.
- صالح الشعري نائب االمــن السياسي في إب ينجو من 

اغتيال.
- محاولة اغتيال الشيخ محمد حميد البعني احد قيادات 
المؤتمر في محافظة إب بعد اطــالق النار عليه من قبل 

مسلحين على متن دراجة نارية.

- الشيخ عبدالعزيز الوائلي وكيل محافظة إب ينجو من 
محاولة اغتيال.

- اغتيال القيادي المؤتمري عبدالله ابو طالب امين مجلس 

االثنين:  29 / 12 / 2014م  العدد:  (١٧٤١)متابعات
710 / ربيع أول / 1436هـ

عــام ثقيـــــــل علـى المؤتمر
2014

بدون أدنى شك ان العام ٢٠١٤م كان ثقيًال جدًا على المؤتمر الشعبي العام ولم يقل بشاعة عن 
سابقيه ٢٠١١- ٢٠١٢ -٢٠١٣م حيث لم يمر فيه يوم واحد بدون مؤامرة او اعتداء او اغتيال 

او تهديد او اقصاء و.. و.. الخ على المؤتمر الشعبي العام وقياداته واعضائه وحلفائه.
تلقى المؤتمر عام ٢٠١٤م ضربات قوية ومؤلمة خلفت دماًء ودمارًا وخسائر فادحة..

في عام ٢٠١٤م طبخت المؤامرات ضد المؤتمر الشعبي العام وقياداته على نار هادئة.. ومورست 
بحقه كل الجرائم واألعمال االرهابية واألفعال المشينة والمؤامرات الدنيئة واألساليب الخبيثة.

مر ٢٠١٤م ثقيًال على المؤتمر الشعبي العام بكل معاني ودالالت الــوزن، حيث استباح 
المتآمرون عليه كل شيء وتــجــاوزوا كل قيم ومبادئ وأخــالق وشنوا عليه أبشع الحمالت 
ــواع السياسات  التحريضية والممارسات االقصائية وااللغائية وانتهجوا ضــده أســوأ أن

واالستهدافات واالستفزازات وتطاول عليه كل قزم وخائن..
كأنه لم يكن للمتآمرين والمفلسين والواهمين في عام ٢٠١٤م سوى المؤتمر الشعبي العام فكشروا 

ضده أنياب الشر ومخالب الحقد محاولة منهم الجتثاثه انهاكًا واهانة تحت رعاية رسمية..
وألن المؤتمر الشعبي عصي على الكثير تتالشى أمامه األعوام وتتحطم عليه االقزام إال ان المنحرفين 
سياسيًا وشذاذ اآلفاق خصصوا عام ٢٠١٤م لمحاربة المؤتمر الشعبي بكل وسائل الحقد والكراهية 

وأدوات الموت والدمار وسياسات المكر والعناد والمحاوالت البائسة والرغبات الدفينة.
ورغم تزايد شعبية وقوة المؤتمر الشعبي والتفاف الجماهير حول قيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله 

صالح رئيس المؤتمر إال ان شهية اعدائه مازالت مفتوحة الجتثاثه بأبشع طرائق العدائية.
عام ٢٠١٤م كان ثقيًال على المؤتمر الشعبي العام الذي واجه بجسارة وصالبة كل مساوئ القوم 

محاولة اغتيال الزعيم، وفرض 
عقوبات أممية على رئيس المؤتمر 

محاولة االعتداء على «بن دغر ، عبدالله غانم، 
فائقة السيد، محسن النقيب، هشام شرف»

االعتداء على قناة اليمن اليوم


