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تدافعت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام واعضاء مجلس النواب والشورى ووزراء وشخصيات 
اجتماعية وإعالميون االسبوع الفائت لزيارة الشيخ صغير حمود بن عزيز عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
في المستشفى والذي أصيب في محاولة اغتيال آثمة اثناء حضوره واجب تقديم العزاء بوفاة أحد 
الشخصيات بقاعة سام بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء عصر األحد قبل الماضي.. هذا وكان في 

مقدمة الجميع الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر.
«الميثاق» عن شكره وتقديره للزعيم الصالح ولكل قيادات  وعبر الشيخ بن عزيز في تصريحه لـ
المؤتمر واعضائه وأنصاره ولكل من زاروه واطمأنوا على صحته باالتصال أو بأية وسيلة من الوسائل.

الى ذلك قام الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه االمين 
العام للمؤتمر األستاذ عارف الزوكا، واألمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني، وعضو اللجنة 
العامة الشيخ محمد الشايف، والشيخ نبيل باشا، بزيارة لعضو مجلس النواب الشيخ صغير بن عزيز 

لالطمئنان على صحته وسالمته جراء تعرضه لمحاولة اغتيال آثمه اثناء قيامه بتقديم واجب العزاء.
وثمن الشيخ صغير بن عزيز اللفتة واعتبرها ليست بغريبة على قيادات المؤتمر، معبرًا عن أسفه 
لمثل هذه االعمال التي تحاول النيل من االخالق والقيم اليمنية التي تجرم الغدر في مثل هذه األماكن. 
كما تداعت قيادات واعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر طوال أيام االسبوع للمستشفى السعودي األلماني 
واالطمئنان على صحة بن عزيز: مدينين في الوقت ذاته اعمال العنف واالستهداف الممنهج الذي 

يطال قيادات واعضاء وأنصار المؤتمر..
وعلى ذلك قام األمين العام المساعد للشئون التنظيمية الشيخ ياسر العواضي بزيارة للقيادي 

المؤتمري وعضو اللجنة العامة والشيخ صغير بن عزيز.
ونشر األمين المساعد صورة على صفحته بشبكة التواصل االجتماعي «تويتر» وهو يقبل جبين 
الشيخ بن عزيز وهو في غرفة العمليات بعد عمليات جراحية أجريت له نتيجة اصابته بثالث طلقات 

نارية في عدة مواقع من جسده.
وعبر الشيخ ياسر العواضي عن تمنياته للشيخ بن عزيز الشفاء العاجل وأن يعود الى أهله ومحبيه 

وزمالئه سليمًا معافى.
كما قام عدد من االمناء العامون المساعدون وأعضاء اللجنة العامة وقيادات مؤتمرية وشخصيات 
اجتماعية بارزة بزيارات للشيخ صغير حمود بن عزيز عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو 
مجلس النواب لالطمئنان على صحته وتمنى الجميع للشيخ صغير بن عزيز والجرحى الشفاء العاجل، 

مترحمين على روحي الشهيدين.
وكان من ضمن الشخصيات التي زارت الشيخ بن عزيز وزيري الدفاع والداخلية ورئيس العمليات 

الخاصة وعدد من القادة والضباط العسكريين واألمنيين الذين اطمأنوا على صحته.
وطالبوا الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

الزعيم وقيادات وقواعد المؤتمر يهنئون بن عزيز على نجاته من االغتيال اآلثم

استشهد أمس  الشيخ سالم غفينة بن رقيب رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية مجزر بمحافظة مــأرب واصيب ثالثة من 

مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته وحالتهم خطيرة.
وقالت مصادر في فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب ان 
عبوة ناسفة انفجرت في سيارة القيادي المؤتمري الشيخ سالم غفينة 

أمين عام المجلس المحلي بالمديرية في مفرق الجوف.
هذا ودانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة جريمة اغتيال 
الشيخ سالم غفينة بن رقيب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية مجزر بمحافظة مارب وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية 

بعملية إرهابية جبانة بتفجير عبوة ناسفه بسيارته.
وأكــدت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن جريمة اغتيال 
القيادي المؤتمري الشيخ سالم غفينة عمل إرهابي جبان يأتي ضمن 
سلسلة األعمال اإلرهابية الممنهجة والمخططة الستهداف قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام والتي راح ضحيتها المئات من قيادات 
وكوادر وأعضاء المؤتمر في مختلف المحافظات منذ نشوب األزمة 

السياسية بداية العام ٢٠١١م.
وشددت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن استمرار جرائم 
استهداف واغتيال وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام تعد 
انعكاسًا الستمرار حالة االنفالت األمني وعجز الحكومة واألجهزة 
المعنية في الدولة وقيادات السلطات المحلية عن القيام بواجباتها 
في توفير األمــن واالستقرار، مشيرة إلى أن عدم الكشف عن من 
يقفون خلف جرائم االغتياالت السياسية لقيادات المؤتمر أو غيرها 
من القيادات الوطنية بات يشجع العناصر اإلرهابية على االستمرار 

في ارتكاب جرائمها بهذا الشكل.
وأوضحت األمانة العامة للمؤتمر أن جريمة اغتيال الشيخ سالم بن 
غفينة وما سبقها لن تثني المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره 
عن االستمرار في رفضهم للعنف واإلرهاب والتطرف، وانتهاج مبدأ 
العمل السلمي، حاثة جميع قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر في مأرب 

وغيرها من المحافظات على ضبط النفس، وعــدم االنسياق وراء 
محاوالت جرهم إلى مربع العنف، كما حثتهم على اليقظة والحذر 
سيما في ظل استمرار مسلسل استهداف قيادات المؤتمر الشعبي 

العام.
وطالبت األمانة العامة قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب 
واألجهزة األمنية بسرعة مالحقة الجناة الذين يقفون خلف جريمة 
اغتيال المناضل الشيخ سالم بن غفينة وضبطهم وتقديمهم إلى 
العدالة، محملة إياها مسؤولية أي تقصير في هذا الجانب.ونعت األمانة 
العامة للمؤتمر استشهاد المناضل الشيخ سالم بن غفينة رئيس فرع 
المؤتمر بمديرية مجزر بمحافظة مأرب مترحمة عليه، سائلة الله 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

المؤتمر يدين بشدة جريمة اغتيال الشيخ سالم غفينة
تتعرض قيادات وكوادر المؤتمر 

لتصفيات ممنهجة وراح ضحيتها المئات
ندعو أعضاء المؤتمر لضبط النفس 

وعدم اإلنجرار إلى مربع العنف
عدم كشف السلطة لمنفذي جرائم 
االغتياالت يشجع العناصر اإلرهابية

قيادات المؤتمر تدشن خطة نزول ميداني الى فروع  المحافظات
العواضي: الخطة بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المؤتمر

دشنت قيادات المؤتمر السبت خطة النزول الميداني الى عدد من 
محافظات الجمهورية، حيث توجه االستاذ عارف الزوكا األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام يرافقه أعضاء اللجنة العامة أحمد الزهيري 
ومحسن النقيب وعلوي المشهور وقاسم الكسادي ود. بشير العماد- 

رئيس دائرة الرقابة التنظيمية إلى محافظات عدن ولحج وأبين..
ات مع قيادات فروع المؤتمر  حيث من المقرر أن يعقدوا سلسلة لقاء
على مستوى المحافظات والمديريات والقطاعين النسوي والشبابي..
وعلى ذات الصعيد يقوم اليوم االثنين د. أحمد عبيد بن دغر- النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي ومعه عدد من األمناء العامين المساعدين 
وأعضاء اللجنة العامة بزيارة ميدانية الى محافظة حضرموت، لاللتقاء 
بقيادات المؤتمر واطالعهم على آخر المستجدات في الساحة الوطنية 
وأهمية تفعيل المؤتمر في هذه المرحلة المهمة والحرجة التي تمر 

بها بالدنا.
هذا وكان االستاذ ياسر العواضي األمين العام المساعد للمؤتمر، قد 
كشف عن البدء بخطة النزول الميداني لقيادات المؤتمر إلى المحافظات 

والمناطق في عموم البالد.
وقال: إن تلك الخطة تأتي تنفيذًا لقرارات األمانة العامة للمؤتمر، 

وتستمر حتى منتصف شهر فبراير من العام 
القادم.

موضحًا أن نواب رئيس المؤتمر واألمين العام ومساعديه، سيقومون 
بتنفيذ برنامج تنظيمي وسياسي غني ليبدأ المؤتمر مرحلة جديدة 

من تاريخه.
ونفى العواضي ما تتداوله بعض المواقع اإلخبارية حول نزوله مدينة 
عدن، وقال: لم أنزل عدن ولم أكلف بالنزول إلى هنالك، وإال لكان ذلك 
وسامًا لي وخصوصًا برفقة األمين العام.. تكليفي ربما يأتي إلى محافظة 

أخرى. وأكد العواضي في تغريدة على تويتر أن المؤتمر سيتعامل 
بإيجابية مع حكومة بحاح.. وقال: بالنسبة لحكومة بحاح سنتعامل 
معها بإيجابية إن كتب لها نجاح، وهذا ما نريده فلن نكون حجر عثرة 
أمام نجاحها وإن فشلت لن نترك لها فرصة ان تجعلنا شماعة لفشلها.

وأضاف: "سيتم التعامل مع برنامج الحكومة بمسؤولية كاملة وسيقوم 
ات الالئحية والدستورية الالزمة الستيعاب  البرلمان بتطبيق االجراء

المالحظات والتعديالت".
وأردف القيادي المؤتمري العواضي: مجلس النواب سيظل سيد قراره 
فيما يراه مناسبًا إزاء كل ما هو معروض عليه أو ما يمليه عليه واجبه 

ومسؤوليته الوطنية والدستورية تجاه ما ينبغي فعله".
وقال: "ندرك مسؤوليتنا وواجبنا نحو وطننا وشعبنا وندرك ايضًا 
الوضع الصعب الــذي اوصلتنا اليه مغامرات المراهقين ومقامرات 

الشحارير ونعمل مابوسعنا مع الصالحين".
وأكد العواضي أن الهدف مما يعتمل - حاليًا - هو محاولة تالفي وإنقاذ 
من يمكن.. متابعًا:"لسنا مالئكة ولكن اعلموا أن الشياطين غيرنا وليس 
بودنا نبش ثالث ونصف عجاف مضت اهلكت الحرث والنسل لكننا نعمل 

بصمت وثبات لتالفي ماتبقى ان استطعنا".

أحزاب التحالف الوطني تدين اغتيال رئيس مؤتمر مجزر
دان المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي جريمة اغتيال المناضل الشيخ سالم غفينه بن رقيب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمديرية مجزر بمحافظة مأرب من خالل تفجير عبوة ناسفة في سيارته أدت إلى استشهاده وإصابة نجله ومرافقيه .
المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حمل السلطة واألجهزة األمنية مسئولية استمرار مسلسل االغتياالت للقيادات السياسية 
والوطنية سواء التي تنتمي للمؤتمر الشعبي العام أو غيرها، مؤكدًا أن عجز الحكومة وأجهزتها وتقصيرها يظهر بشكل واضح في قدرة عناصر 

اإلرهاب والتطرف على تنفيذ جرائمهم دون رادع سيما في ظل فشل الدولة عن كشفهم او مالحقتهم وفقا لواجباتها الدستورية .
وطالب المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الحكومة، وقيادة السلطة المحلية بمأرب واألجهزة األمنية القيام بواجبها في مالحقة من يقفون 

خلف جريمة اغتيال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مجزر، وتسليمهم إلى القضاء لمحاكمتهم .
وعبر المجلس األعلى للتحالف عن تعازيه الحارة ألسرة الشهيد سالم بن غفينه ولقيادات وكوادر المؤتمر في محافظة مأرب متمنيًا للمصابين 

الشفاء العاجل .

االمين العام يعزي بوفاة المناضل محسن 
الضمبري احد مؤسسي المؤتمر

بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا ببرقية 
عزاء ومواساة الى صالح محسن الضنبري وإخوانه وكافة ال الضمبري بوفاة 
المغفور له -بإذن الله- المناضل الشيخ محسن محمد صالح لخرم الضمبري.

نص البرقية :
األخ العزيز صالح محسن لخرم الضمبري وإخوانه 

وكافة آل الضنبري المحترمون
ببالغ االسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له -بإذن الله- المناضل 
الشيخ محسن محمد صالح لخرم الضمبري.لقد كان الفقيد الشيخ محسن محمد 
لخرم الضمبري أحد المناضلين الوطنيين البارزين وأحد مؤسسي المؤتمر الشعبي 
العام في محافظة لحج، وساهم في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر 
بالمحافظة بكل جهد ومثابرة وإخالص.وبهذا المصاب الجلل أعبر لكم باسمي 
شخصيًا ونيابة عن كافة زمالئي في األمانة العامة وقيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام عن أحر التعازي وعظيم المواساة، سائًال الله العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا 

ويلهمكم وكافة ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون 
أ/ عارف عوض الزوكا  -األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

..ويعزي بوفاة المناضل
 اللواء محمد الكديم

بعث األستاذ عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
الى كافة آل خليفة بوفاة المناضل اللواء - محمد عبدالله الكديم الخليفي الذي 

انتقل الى رحمة الله الثالثاء بمديرية عتق محافظة شبوة .
وعبر األمين العام االستاذ عارف في البرقية التي بعثها الى االخ محمد محمد 
عبدالله الكديم الخليفي واخوانه وكافة آل خليفة، باسمه ونيابة عن زمالئه 
في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر الشعبي العام عن 
خالص العزاء والمواساة لهم برحيل المناضل محمد عبدالله الكديم.مشيدًا 
بأدواره الوطنية والنضالية والتنموية طوال مسيرة حياته في مختلف المجاالت 
والتي كان آخرها اسهاماته الملموسة من خالل عضويته في المجلس المحلي 

لمحافظة شبوة .
سائًال المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ْيِه َراِجعوَن).
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ا ِلل نَّ ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ..( إِ


