
نجا محافظ ريمة األخ علي سالم   
الخضمي م��ن م��ح��اول��ة اغتيال 
غادرة صباح أمس عندما اعترضته 
مجموعة مسلحة وهو في طريقه لحضور 
التطبيقية  والعلوم  لتربية  ا بكلية  فعالية 
وأطلقت على سيارته واباًل من النيران أدت الى 
إصابته ونقله الى المستشفى للعالج. وقال 
الخضمي في اتصال مع »الميثاق« إن مسلحين 
مجهولين نفذوا الهجوم بسيارتين اصطدمت 
االولى بسيارته في تقاطع 22مايو بمحافظة 
الحديدة، ثم تكررت المحاولة في تقاطع 
7 يوليو بواسطة سيارة أخرى  كانت تحمل 
مجموعة من المسلحين أطلقوا نيرانًا كثيفة 
على سيارته مما أدى الى إصابته في الظهر 
نقل على إثرها الى  المستشفى لتلقي العالج. 
وأكد الخضمي أن مثل هذه األعمال الغادرة 
لن تثني أبناء الوطن الشرفاء من مواصلة 

العمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين. 
وأش��ار المحافظ ال��ى أن عمليات استهداف 
قيادات المؤتمر الشعبي العام تدخل ضمن 
المخطط االنقالبي الذي ينفذه أعداء الوطن 
بهدف الوصول الى السلطة عبر التصفيات 
واالغتياالت بسبب عجزهم عن كسب ثقة 
الناس وتأييدهم في منافسة انتخابية شريفة. 
وأكد العميد علي سالم الخضمي عضو اللجنة 
العامة الذي تعرض ألكثر من أربع محاوالت 
اغتيال أن مثل هذه االعمال الخسيسة لن 
تزيد قيادات المؤتمر اال تمسكًا بمبادئ المؤتمر 
ونهجه المعتدل الذي ينبذ العنف والفوضى، 
وينشر ثقافة التسامح وال��ح��وار والتداول 

السلمي للسلطة عبر االنتخابات.
وطالب في ختام تصريحه االجهزة االمنية 
بسرعة التحرك لضبط هذه العناصر االرهابية 

وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها العادل والرادع.
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 الموافق :12 / ذو القعدة / 1432هـ 

العدد: )1575( نتطلع بكل األمل والثقة واإلخالص الى أن ينتصر 4
الجميع للمصلحة العليا للوطن والشعب ولقيم األخوة 

الوطنية الصادقة ولروح المحبة في اهلل وفي الوطن.
علي عبداهلل صالح

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

كتلة المؤتمر تشجب االعتداءات على منازل عدد من 
أعضائها وتحمل اوالد االحمر واإلصالح المسؤولية

دانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي  
العام االعتداءات التي استهدفت عددًا 
من أعضاء الكتلة من قبل عصابة أوالد األحمر 
ومليشيات المتمرد علي محسن وحزب اإلصالح.
وعبر مصدر مسئول في كتلة المؤتمر عن 
إدانته الشديدة ألعمال القصف واالعتداءات 
التي تعرضت لها منازل عدد من أعضاء كتلة 
المؤتمر وفي مقدمتهم الشيخ صغير حمود 
عزيز الذي قصف منزله من قبل عصابة أوالد 
األحمر ومليشيات المتمرد علي محسن وحزب 
اإلصالح ما أدى إلى تدمير المنزل واستشهاد 

وإصابة عدد من مرافقيه وحراسته .
كما دان المصدر قصف منازل أعضاء الكتلة 
عبده مهدي العدلة، وأحمد الزهيري، وحسين 
خميس من قبل تلك المليشيات مؤكدًا أن 
تلك االعتداءات تندرج ضمن مخططات القوى 
االنقالبية الرامية إلى تصفية خصومها عبر 

عمليات االغتياالت السياسية .
وقال المصدر: إن ما تعرض له عدد من أعضاء 
كتلة المؤتمر ومنازلهم يعكس حقيقة النوازع 

اإلجرامية للقوى االنقالبية التي تعتقد أنها 
تستطيع من خالل أعمال القتل تحقيق أهدافها 
في االنقضاض على السلطة، غير مدركة أن 
تلك األعمال باتت تضاف إلى سجل رصيدها 
الحافل بالجرائم الدموية التي ارتكبت بحق أبناء 
الشعب اليمني سواء كانوا مواطنين عاديين أو 
من المنتسبين للقوات المسلحة واألمن، أو من 
المتظاهرين أو من قيادات المؤتمر الشعبي 
العام والشخصيات المؤيدة للشرعية الدستورية 

.
وحملت كتلة المؤتمر الشعبي العام أوالد 
األحمر وعصاباتهم المسلحة والمتمرد علي 
محسن األح��م��ر ومليشيات ح��زب اإلص��الح 
المسئولية الكاملة عن استهداف وقصف منازل 
عدد من أعضاء الكتلة وما قد يترتب على ذلك 

من نتائج .
وطالبت كتلة المؤتمر أجهزة األمن القيام 
بواجباتها حيال االعتداءات التي طالت عددًا من 
أعضاء البرلمان من أعضاء الكتلة ، ومالحقة 

وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة .

علي حمزةصغيرالعدلةالزهيري

دانت اختطاف النائب الصوفي
أحزاب التحالف تحمل مليشيات اإلصالح مسئولية 

القصف الهمجي لمنازل المواطنين بتعز

دانت أحزاب التحالف الوطني ومشائخ ووجهاء  
وأعيان والشخصيات االجتماعية بمحافظة 
تعز القصف العشوائي والوحشي والهمجي 
الذي تعرضت له منازل المواطنين والمنشآت الحكومية 
واألسواق التجارية واألحياء الشعبية بمدينة تعز مساء 
أمس األول من قبل الميليشيات المسلحة التابعة للتجمع 
اليمني لإلصالح ومليشيات المنشق علي محسن والذي 
استهدف األطفال والشيوخ والنساء بمختلف أنواع األسلحة 
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وإلصاق تلك الجرائم 

باألجهزة األمنية بالمحافظة.
وأوضح البيان الصادر عنهم أن التصعيد الخطير الذي 
تقوم به تلك الجماعات المتطرفة التابعة لإلخوان 
المسلمين وعناصره المسلحة المتمثل بممارسة أعمال 
االختطاف، والتي كان آخرها اختطاف النائب صهيب حمود 
خالد الصوفي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
من قبل مليشيات الفرقة األولى مدرع بالعاصمة صنعاء..

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد الخطير في مسار األزمة 
السياسية يهدف إلى جر البلد نحو دوامة من العنف والدمار 
وتحويل مدينة تعز من عاصمة للثقافة والتنوير إلى ساحة 
للمواجهات الدموية والتدمير وتصفية الحسابات السياسية 

الضيقة.
واعتبر البيان اختطاف النائب صهيب استهدافًا واضحًا 
ألبناء تعز الشرفاء.. وحمل البيان حزب اإلصالح والمنشق 
علي محسن قائد الفرقة األولى مدرع وأوالد األحمر كامل 

المسئولية عن تعرض صهيب حمود الصوفي ألي اخطار..
مطالبًا بسرعة االفراج عنه والكف عن مثل هذه األعمال 
والممارسات المنافية لتعاليم الدين الحنيف والبعيدة عن 

أخالق وقيم وعادات أبناء الشعب اليمني. 
وأكد البيان رفض أبناء المحافظة القاطع لتلك األعمال 
اإلجرامية والعدوانية التي تقوم بها مليشيات اإلخوان 
المسلمين ومليشيات المنشق علي محسن والتي تستهدف 
من خاللها النيل من المواقف الوطنية المشرفة ألبناء 
المحافظة والذين سطروها في مختلف مراحل النضال 

الوطني دفاعا عن الثورة والوحدة والديمقراطية . 
كما استنكر البيان قيام تلك المليشيات المسلحة بأعمال 
التقطع للمواطنين ونهب وسلب ممتلكاتهم وإثارة الخوف 

والرعب في نفوس أبناء المحافظة. 
وحمل البيان ح��زب اإلص��الح )اإلخ���وان المسلمين( 
ومليشيات المنشق علي محسن مسؤولية تلك الجرائم 
وتماديهم في غيهم بحثا عن الثروة والسلطة حتى ولو 

على حساب دماء األبرياء. 
وناشد البيان جميع العقالء والشرفاء من أبناء المحافظة 
إلى التصدي لهذه المؤامرة وهذا المخطط اإلجرامي 
الذي تقوده تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون 
بهدف إضعاف وإسكات صوت أبناء المحافظة والنيل من 
تماسكهم ، وجرهم إلى مربع العنف والفوضى والتخريب 
وتدمير ما تحقق للمحافظة من إنجازات تنموية على مدى 

49 عامًا من عمر الثورة المجيدة. 

المؤتمر يستنكر محاولة اغتيال الحباري 
ويؤكد أنه ال يزال ملتزمًا بضبط النفس

مؤتمر حضرموت يقف أمام األوضاع في المحافظة
فائز بن عمرو 

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام   
بمحافظة حضرموت الساحل أمس 
اجتماعًا اعتياديًا لمناقشة األوضاع 
األمنية والسياسية والتنظيمية في بالدنا وفي 

المحافظة.
وقد ترأس االجتماع األستاذ عوض عبد اهلل 
حاتم � رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الذي 
رحب بالجميع مهنئًا بحلول أعياد الثورة سبتمبر 
وأكتوبر ، وقد اطلع رئيس الفرع الحضور على 
المستجدات السياسية واألمنية في الساحة 
الوطنية على مستوى اليمن وعلى الساحة 
المحلية مؤكدا على ان المؤتمر الشعبي العام 
اختار نهج الحوار والتفاهم والشراكة لحل جميع 
المشكالت التي تواجهها بالدنا ويرفض االحتكام 
للعنف والقتل والفوضى والتخريب ويدين هذا 
السلوك الذي لألسف سلكته أحزاب المشترك.. 
مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس أمام بعض أعضاء 
مجلسي النواب والشورى كان واضحا وكشف فيه 
أسلوب وسلوك بعض األحزاب الداعية إلى العنف 

والتي تقوم بأعمال العنف والقتل والسلب والنهب 
ويصفون أعمالهم وأفعالهم وسلوكهم اإلجرامي 

بالعنف.
ووج��ه مؤتمر حضرموت شكره ل���إلدارات 
التعليمية ومجالس اآلباء والطالب وكافة الخيرين 
الذين حرصوا على استمرار العملية التعليمية وان 
يكون التعليم السالح األقوى في مواجهة الجهل 

والتخلف .
داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى االلتزام 
بالعمل االجتماعي الخيري التطوعي وعدم 
تجييره إل��ى األغ���راض السياسية والحزبية 
والمناطقية . كما أش��اد بالبيان الصادر عن 
المجلس األه��ل��ي وال���ذي أجمعت فيه كافة 
األحزاب والقوى الوطنية والسياسية على تجنيب 
حضرموت مخاطر الفوضى والعنف واالنزالق نحو 
الصراعات مؤكدًا على ثقافة حضرموت السلمية 
والتي تحتكم للعقل والمنطق والحوار في حل 
قضاياهم ورفض المجالس والدعوات التي تريد 

جر حضرموت إلى العنف والتخريب والفوضى .
ودعا كافة األط��راف واألح��زاب والشرفاء إلى 

تحكيم العقل وتغليب مبدأ الحوار والنقاش 
واالح��ت��ك��ام إل��ى الخيار السلمي لحل جميع 

المشكالت . 
مهيبًا بقيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره في 
المحافظة والمديريات إلى اليقظة والتصدي 
لكافة دع��وات العنف والخروج على الشرعية 

والدستور والقانون .
وطالب المؤسسات العسكرية واألمنية في 
في  لوطنية  ا بمهامها  بااللتزام  لمحافظة  ا
حماية األراضي والممتلكات وعدم الزج بالقوات 

المسلحة في الصراعات الحزبية.
اللقاء األستاذ محمد احمد بامقداد  حضر 
العكبري � نائب رئيس الفرع ، واألستاذ / احمد 
محمد اسكندر � رئيس هيئة الرقابة والتفتيش 
والدكتور عبداهلل علي الخالقي � رئيس الدائرة 
السياسية ، واألستاذ محمد سالم باهبري � رئيس 
لجنة الخدمات واألستاذة اسوان بن حويل � رئيسة 
القطاع النسوي ، واألستاذ عبد السالم باعبود 
� رئيس دائرة الشباب واألستاذ / سعيد محمد 

باوزير � رئيس اللجنة التربوية .

دان مصدر مسئول في األمانة العامة  
للمؤتمر الشعبي العام محاولة االغتيال 
اآلثمة التي تعرض لها عضو اللجنة 
الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وعضو 
مجلس الشورى األستاذ يحيى الحباري  الثالثاءعلى 

أيدي عصابة أوالد األحمر في منطقة الحصبة.
وأكد المصدر أن محاولة اغتيال القيادي المؤتمري 
الحباري من قبل عصابة أوالد األحمر تقدم دلياًل 
جديدًا على نوازع العنف وشهوة القتل التي تسيطر 
على تفكير وعقليات وسلوك هذه العصابات 
وبرهانًا جديدًا على مخطط التصفية الجسدية 
وعمليات االغتياالت التي تنفذها القوى االنقالبية 

ضد الخصوم السياسيين .
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر الشعبي العام ال يزال ملتزمًا 
بضبط النفس وعدم االنجرار لمحاوالت جره إلى مربع العنف 
من قبل تلك القوى وفي مقدمتها حزب اإلصالح والقيادات 
العسكرية المنشقة وعصابات أوالد األحمر خصوصًا بعد أن 
تزايدت االعتداءات وعمليات االستهداف لكوادره وقياداته 
وآخرهم عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر عضو مجلس الشورى 

األستاذ يحيى الحباري.
وفيما هنأ المصدراألستاذ يحيى الحباري بسالمته من محاولة 
االغتيال حمل أوالد األحمر وقيادات حزب اإلصالح والمنشق 

علي محسن مسئولية استهداف الحباري 
وقيادات المؤتمر األخرى.

مطالبا في ختام تصريحه األجهزة األمنية 
بتحمل مسئولياتها الدستورية في مالحقة 

وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وكان عضو مجلس الشورى عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام األستاذ يحيى 
الحباري نجا من محاولة اغتيال على يد 
مسلحين من عصابة أوالد األحمر بمنطقة 

الحصبة بالعاصمة صنعاء.
وقال الحباري »أثناء عودتي من مجلس 
ال��ش��ورى وأن��ا ف��ي ش��ارع صعدة بداية 
شارع م��ازدا بمنطقة الحصبة في الساعة 
العاشرة والنصف من صباح الثالثاء فوجئت بمجموعة 
من المسلحين الملثمين من عصابة أوالد األحمر يطلقون 
النيران وبكثافة باتجاه سيارتي التي أصابتها عدة طلقات, 
لكن عناية اهلل ولطفه أنجتني ومن معي من هذا االعتداء 

االرهابي اآلثم«.
وأكد الحباري أنه قام عقب هذا االعتداء بابالغ نائب مدير أمن 
أمانة العاصمة ووزير الداخلية والنائب العام, مطالبا بالقبض 
على من استهدفوه وإحالتهم الى أجهزة العدالة لينالوا جزاءهم 

العادل الرادع.

الحباري

المؤتمر الشعبي العام: 

منح توكل جائزة نوبل 
للسالم انجاز للمرأة اليمنية 
الجائزة تضاف إلى انجازات المرأة اليمنية 

والتي يعود فضلها لصانع الوحدة
المؤتمر    رح��ب 

م  لعا ا لشعبي  ا
بقرار لجنة نوبل للسالم 
كل  تو ليمنية  ا بمنح 
ك��رم��ان ج��ائ��زة نوبل 
للسالم لهذا العام، وقال 
بيان صادر عن المؤتمر 
الجمعة :)لقد كان السالم 
هدفًا من أهدافنا الوطنية 
والقومية والعالمية، فقد 
دعونا ومازلنا ندعو إلى 
سالم يعيد األستقرار إلى 

بلدنا ،وبلدان أخرى مازالت 
تعيش حالة األضطراب ، وشعوبًا أخرى تحت االحتالل 
تواجه القهر ،والظلم، واإلهمال،وفي مقدمتها شعبنا 
العربي في فلسطين المحتلة(.. واعتبر المؤتمر 
الشعبي العام منح امرأة يمنية عربية جائزة على 
هذا القدر من المكانة الدولية إنجازًا جديدًا يضاف 
إلى إنجازات المرأة اليمنية التي واجهت التخلف 
واإلستعمار وكانت سندًا ألخيها الرجل في تحقيق 
اإلنجازات ،وأعظمها وأكثرها أثرا في حياتها وحياة 
المجتمع اليمني انجاز الوحدة الذي يعود الفضل 
األول في تحقيقه إلى رجل الوحدة ، ورجل السالم 
، والمساند القوي لنضال المرأة حتى تنال كامل 
حقوقها الوطنية واإلنسانية وصاحب المواقف 
الوطنية والقومية واإلنسانية النبيلة فخامة األخ 

الرئيس علي عبداهلل صالح.

الشامي: مستعدون ألي حلول لألزمة ال تتعارض 
مع الدستور والمبادرة الخليجية

أكد االستاذ طارق الشامي- رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر- أن  
القيادة السياسية لم ترفض التوقيع على المبادرة الخليجية، حتى 

يحال ملف اليمن إلى مجلس األمن الدولي.
موضحا ان القيادة على استعداد للتعامل مع أي حلول ال تتعارض مع 
الدستور والمبادرة الخليجية، وقال :نحن لم نرفض الجهود الدولية حتى 
يعملوا على تدويل ما يدور من أحداث في اليمن، كما أننا لم نتلق أي 
إشعار بذلك، ولكننا نسمع تلك األنباء من خالل ما يثار في بعض وسائل 

اإلعالم.«
وأضاف: » ان نائب الرئيس على استعداد للتوقيع على اآللية والمبادرة 
الخليجية على أال يتم وضع شروط جديدة عليها، مشيرا في تصريح لصحيفة 
»عكاظ« الى ان المعارضة ترفع كل فترة من سقف مطالبها وآخرها طلبها 

طارق الشاميإعادة هيكلة الجيش واألمن الذي يستبعد إجراؤه في فترة قصيرة.«

توكل

استهداف منزل رئيس فرع 
المؤتمر بذمار بعبوة ناسفة

ق���ال م��ص��در محلي  
بمحافظة ذمار إن عبوة 
ناسفة انفجرت أمس بجوار سور 
منزل عضو مجلس الشورى 
حسن محمد عبدالرزاق ، رئيس 
ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة، ولم تخلف أضرار، 
وأعقب ذلك إط��الق واب��ل من 
األعيرة النارية على سور المنزل 
من مسلحين يستقلون »باص« 
بعد االنفجار بعد نصف ساعة 

من اإلنفجار.

وأشار المصدر إلى أن األجهزة 
األمنية تقوم حاليا بتحقيقات 
موسعة لمعرفة الجهات التي 
تقف وراء ال��ح��ادث ال��ذي كان 
يستهدف عضو مجلس الشورى.
وح��م��ل ال��م��ص��در مليشيات 
أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية 
استهداف الشخصيات الوطنية 
وال��ت��م��ادي ف��ي إق���الق األم��ن 
والسكينة العامة وجر اليمن نحو 

حسن محمد عبدالرزاقالعنف والحرب األهلية.

نجا من محاولة االغتيال الخامسة

الخضمي: استهداف قيادات المؤتمر جزء 
من المخطط االنقالبي ولن يرهبنا

طالبان اإلصالح يحاولون اغتيال الشيخ بجاش بتعز
صرح مصدر أمني مسئول في  

محافظة تعز بأن أحزاب اللقاء 
المشترك قامت بمسيرة مسلحة بمدينة 
تعز الخميس  وقامت بإطالق النار على 
المواطنين مما أدى إل��ى اصابة عدد 

منهم.
وأوضح المصدر بأن العناصر المسلحة 
التابعة لحزب االصالح  التي كانت في 
أوساط المتظاهرين أطلقت النار على 
الشيخ بجاش علي بجاش العضو القيادي 
في المؤتمر الشعبي العام الذي كان 
يستقل  سيارته مع أوالده الذين أصيب 
ثالثة منهم في ذلك االعتداء االجرامي.

واستغرب المصدر من تلك األنباء التي 

أوردتها بعض المواقع االليكترونية 
التابعة لالصالح وتناقلتها عنها بعض 
وسائل اإلعالم والتي زعمت أن قوات 

األمن أطلقت النار على المسيرة.
مؤكدًا أن تلك األنباء  كاذبة ومضللة 
وليس لها أي أساس من الصحة، وتندرج 
ضمن حملة االفتراءات وتزييف الحقائق 
التي دأبت عليها المواقع االليكترونية 
ووسائل االعالم التابعة ألحزاب المشترك 
بهدف تضليل الرأي العام والتغطية على 
ما ترتكبه المليشيات المسلحة التابعة 
لتلك األحزاب وبالذات حزب االصالح من 
جرائم قتل وتخريب وتقطع واعتداءات 

على الممتلكات الخاصة والعامة.

الخضمي


