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وق��د ناقش اللقاء المستجدات على الساحة 
الوطنية وما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة والتحديات والعوائق التي تقف 
أمامها واألوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية .
وقد أشاد سفراء االتحاد األوروبي بما تم انجازه 
بالنسبة لعملية التسوية السياسية، معتبرين 
المبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام 
ايجابية وتخدم عملية تنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها المزمنة.
وقال سفير االتحاد األوروبي: إنهم يقدرون عاليًا 
المبادرات االيجابية من قبل المؤتمر الشعبي العام 
فيما يتعلق بعملية التسوية السياسية الجارية في 

اليمن وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
من جانبه أكد السفير االيطالي في بالدنا أن 
عملية التسوية تتم بشكل جيد وقال: إن النموذج 
اليمني أعطى المجتمع الدولي مثااًل جيدًا في 
عملية صنع السالم وأنموذجًا جيدًا على المستوى 

السياسي العالمي.
مشيدًا بدور الرئيس السابق علي عبداهلل صالح 
الذي قال: إنه لعب دورًا مهمًا في عملية السالم 
والتسوية السياسية، مضيفًا: أن علي عبداهلل صالح 
هو جزء من الحاضر والمستقبل في بناء وإنجاح 

مسار التسوية السياسية .
مؤكدًا ضرورة إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة، مشددًا على أن تتحمل حكومة الوفاق 
الوطني مسئوليتها في توفير األمن واالستقرار 

لجميع أبناء الشعب اليمني.
من جانبه استعرض الشيخ سلطان البركاني 
-األمين العام المساعد للمؤتمر- ما تم تنفيذه في 
إطار عملية التسوية السياسية، مذكرًا بما قدمه 
المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبداهلل صالح 
من تنازالت حتى اآلن ودعمه للرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن 
األطراف األخرى لم تقدم حتى اآلن أي شيء يؤكد 
مضيهم في عملية تنفيذ التسوية وفقًا للمبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة وق��رار مجلس االمن 

الدولي رقم 2014 .
وأوض��ح البركاني أن حزب اإلص��الح كان يعد 
لعملية إس��ق��اط العاصمة صنعاء ع��ن طريق 
مليشيات مسلحة موجودة في جميع أحياء وشوارع 

العاصمة وأن معلومات تفصيلية قدمتها األجهزة 
األمنية بهذا الشأن إلى رئيس الجمهورية المشير 

عبدربه منصور هادي.
وأشار إلى أن العمليات اإلرهابية األخيرة تؤكد 

خطورة بقاء تلك المليشيات المسلحة داخل 
العاصمة .

وجدد البركاني التزام المؤتمر الشعبي العام 
بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 

بدون انتقائية، مشيرًا إلى أن المرحلة األولى من 
عملية التسوية لم يتم تنفيذ بنودها كاملة حتى 

اآلن.
من جانبه أوضح األمين العام المساعد للمؤتمر 
لقطاع الشباب عارف الزوكا أن ما نفذه المؤتمر 
الشعبي العام والزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المبادرة  العام منذ توقيع  الشعبي  المؤتمر 
الخليجية وآليتها المزمنة هو ما جنب اليمن 

االنزالق إلى أتون الحرب والفوضى .
وأشار الزوكا إلى أن الزعيم علي عبداهلل صالح 
قبل المبادرة ووقعها حرصًا منه على تجنيب اليمن 
الفوضى خصوصًا وأن التوقيع جاء بعد جريمة 
االعتداء اإلرهابي المتمثل في تفجير جامع دار 
الرئاسة في جمعة أول رجب الحرام الموافق 3 

يونيو 2011م.
وقال الزوكا :إنه لوال حرص الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على وحدة 
واستقرار اليمن لكان البلد انزلق إلى أتون حرب 

عقب ذلك الحادث اإلرهابي.
مشيرًا إلى المبادرات التي نفذها المؤتمر ومن 
أهمها رفع المعتصمين من ملعب الثورة ومنطقة 
عصر والمناطق األخ��رى، وأيضًا وقف الحمالت 
اإلعالمية، ووق��ف المسيرات والمظاهرات في 
مقابل استمرار الطرف اآلخر في ممارسة كل 
ما كان يمارس قبل توقيع المبادرة س��واًء في 
بقاء الساحات أو الحمالت اإلعالمية ضد المؤتمر 
المسلحة  المجاميع  انتشار  أو  العام  الشعبي 
في العاصمة أو استمرار محاصرة المعسكرات 

واالعتداء عليها.
حضر اللقاء محمد العيدروس عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام، ويحيى دويد عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام، وأحمد الصوفي 
سكرتير رئيس المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة 
العامة، وعبدالقوى الشميري رئيس دائرة البحوث 
والتخطيط عضو األمانة العامة، والدكتور مجيب 

اآلنسي نائب الدائرة السياسية.

السفير االيطالي: الزعيم  علي عبداهلل صالح
 لعب دورًا مهمًا في عملية السالم والتسوية السياسية

التقى الشيخ سلطان البركاني -األمين العام المساعد للشئون السياسية والعالقات الخارجية في المؤتمر الشعبي 
العام- ومعه عارف الزوكا -األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشباب- بمقر األمانة العامة للمؤتمر 

االربعاء بسفراء االتحاد األوروبي لدى بالدنا.

البــركانـي: حزب اإلصــالح خطــط إلســـقاط العاصمـة صنـــعاء 
الزوكا : لوال حرص رئيس المؤتمر على وحدة واستقرار اليمن النزلق البلد إلى الحرب

أعرب الشيخ جابر عبداهلل غالب- عضو مجلس 
النواب  رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
تعز- عن ادان��ة قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر 
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالمحافظة 
أعمال الفوضى والشغب التي تقوم بها مجاميع من 
حزب التجمع اليمني لالصالح.. معتبرًا ذلك حربًا 
على الفضيلة وتهديدًا لمصالح المواطنين وأمن 

واستقرار المحافظة.
وقال الشيخ جابر عبداهلل في تصريح ل�»الميثاق«: 
إننا في المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف 
بمحافظة تعز نقف داعمين ومساندين ومؤيدين 
لكل الخطوات التي اتخذها محافظ المحافظة والتي 

تحمل بشائر الخير ألبناء محافظة تعز.
موضحًا أن أعمال التصعيد التي تقوم بها مجاميع 
حزب االصالح تسعى من ورائها الى إعادة المحافظة 
الى الخلف واعالن حرب على أبنائها وعلى األمن 
واالستقرار، وكل ذلك من أجل الدفاع عن مصالح 

حزبية وشخصية ضيقة..
مؤكدًا أن حزب االصالح يقف متصلبًا ضد النظام 
والقانون من خالل المطالب الهوجاء التي يطرحها، 
ناهيك عن تطاولهم على شخص المحافظ الشاب 
شوقي هائل الذي رحب أبناء المحافظة بمختلف 
محافظًا  تعيينه  ر  بقرا لسياسية  ا تهم  ءا نتما ا
لمحافظة تعز، الذي استطاع خالل فترة قصيرة 
وبفضل ما يبذله من جهود جبارة تحقيق نسبة 

كبيرة من االستقرار األمني لمدينة تعز وكذلك 
تحقيق نجاحات في الجوانب االدارية والخدمية وهو 

ما لم يرق للتجمع اليمني لالصالح.
وقال رئيس فرع المؤتمر بتعز: إن مجاميع اإلصالح 
تعمل على اثارة الفوضى بمختلف الوسائل والسبل 

لغرض تحقيق مصالح حزبية ولو كانت على حساب 
المحافظة وأبنائها..

الفتًا إلى أن ما جرى في السجن المركزي بتعز 
الجمعة قبل الماضية خير دليل على ذلك, حيث عين 
مدير األمن عناصر أمنية سبق احالتها للتقاعد قبل 
سنوات, وأثبتت أنها غير قادرة على أداء مهامها سواًء 
في السجن المركزي أو غيره.. مشيرًا الى أن مثل  
تلك التعيينات خضعت لمعيار الوالء الحزبي وليس 

للنظام والقانون..
 منوهًا الى أن أعادة  االصالح المتقاعدين للعمل 
في األجهزة األمنية ك��ان بهدف اقصاء الشباب 
ومحاولة تعطيل قدراتهم وعدم تمكينهم من أداء 

مهامهم الوطنية..
مبينًا أن االصالح سعى من وراء أحداث السجن 
المركزي الى اث��ارة الفوضى واخ��راج المساجين 
والقتلة والمحكومين وزج المحافظة في مشاكل 

وثارات وفتن ال حصر لها..
واختتم رئيس ف��رع المؤتمر بتعز تصريحه 
بالقول: ندعو أبناء المحافظة الى االلتفاف حول 
المحافظ والدفاع عن مصالح أبناء المحافظة.. 
كما نحيي المواقف المسئولة التي عبر عنها جميع 
أبناء المحافظة  من شخصيات اجتماعية واحزاب 
ومنظمات مدنية ورفضهم أعمال الفوضى والشغب 
ووقوفهم صفًا واح��دًا للدفاع عن أمن واستقرار 

ومصالح أبناء محافظة تعز ..

الشيخ جابر: المؤتمر وأحزاب التحالف داعمون
 بشدة لخطوات المحافظ شوقي هائل

البركاني يبحث المستجدات
 مع سفيري روسيا والصين 

بحث الشيخ سلطان البركاني 
-األم���ي���ن ال��ع��ام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام- مع 
س��ف��ي��ري روس��ي��ا وال��ص��ي��ن 
»سيرجي كوزولوف« و«ليو دنغ لين« 

التطورات على الساحة المحلية.
وتحدث السفيران عن نتائج مؤتمر 
أصدقاء اليمن في السعودية والنجاحات 
التي حققها المؤتمر وقضايا الحوار 
الوطني والتهيئة واإلعداد لالنتخابات 

المقبلة..
مُشيدين بدور المؤتمر الشعبي العام 
خالل الفترة الماضية وضرورة قيامه 
بدوره الريادي خالل الفترات المقبلة. 
وأك��د السفيران الروسي والصيني 
على دعم حكومتي بلديهما لليمن 
في مختلف المجاالت التي يراها اليمن 

مناسبة  من أجل التقدم في المرحلة الراهنة على مختلف المستويات .
من جانبه أشاد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني، 
بجهود روسيا والصين الداعمة ألمن اليمن ووحدته واستقراره، وفي دعم الحل 

السياسي التوافقي النابع من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..
مؤكدًا التزام المؤتمر بكل بنود المبادرة، وشدد الشيخ سلطان البركاني على أهمية 
إخراج المليشيات المسلحة من أمانة العاصمة تنفيذًا لما أكدت عليه المبادرة وآليتها، 
داعيًا الجميع إلى التوجه نحو العمل التنموي إلعادة اعمار ما تم تدميره خالل األزمة 

السياسية.

في لقـاء مع البركـــاني والـــزوكا

دانت واستنكرت قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة الجوف جريمة اغتيال الشيخ حمد العزي 
عبدان القيادي المؤتمري وعضو اللجنة الدائمة وسكرتير 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالجوف، على أيدي جماعات 
إصالحية مسلحة مساء الجمعة حيث قامت  بإطالق 
وابٍل كثيف من الرصاص على الشيخ العزي أدت إلى 

استشهاده.
وأكد فرع مؤتمر محافظة الجوف على ان هذا العمل 
اإلجرامي الجبان الذي أودى بحياة الشيخ حمد عبدان  لن 
يمر دون معاقبة المجرمين الذين سفكوا دماء طاهرة 

باطاًل.
وعبر البيان الصادر - عن قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر 
الشعبى العام بمحافظة الجوف عن استنكاره الشديد 
لذلك االعتداء اإلجرامي الجبان الذي استهداف قامة 
وطنية وقيادية يعرفها الجميع ومشهود لها باالحترام 
واإلخ��الص وحب الوطن والدفاع عنه ومساندة الحق 

والعمل لخدمة المجتمع.
مشيرًا الى ان اغتيال القيادي المؤتمري العزي من قبل 
تلك الجماعات اإلصالحية يعد دلياًل جديدًا على نوازع 
العنف وشهوة القتل التي تسيطر على تفكير وعقليات 
وسلوك تلك الجماعات، وبرهانًا جديدًا على مخطط 
التصفية الجسدية وعمليات االغتياالت التي تنفذها 

القوى االنقالبية ضد الخصوم السياسيين.
وجدد المؤتمر رفضه كل أشكال العنف والفوضى 
والتخريب التي تلجأ إليها العناصر اإلجرامية بهدف 

زعزعة أمن واستقرار الوطن..مؤكدًا أن مثل هذا االعتداء 
الجرامي لن يثني الشرفاء من أبناء اليمن عن القيام 
بدورهم في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ووحدته 

ومكتسباته الوطنية.
وطالبت قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر بالجوف اللجنة 
العسكرية ووزارة الداخلية والجهات المختصة بسرعة 
القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم 

العادل والرادع.
داعين في الوقت نفسه منظمات المجتمع المدني 
وكل الهيئات والمنظمات المحلية واالجنبية الى إدانة كل 
أشكال العنف واستهداف األبرياء بأي صورة من الصور، 
والوقوف بكل حزم أمام تلك الجرائم الالإنسانية وقفة 
جادة خصوصًا وان  تلك العناصر اإلجرامية والدموية 
تستهدف أمن واستقرار اليمن أواًل وأخيرًا وأمن واستقرار 

الوطن والمواطن وإزهاق األرواح البريئة.
وأعرب المؤتمر عن خالص تعازيه ومواساته ألسرة 
الشهيد.. سائلين المولى عز وجل أن يجعله بجوار 
الشهداء والصديقين وأن يلهم أهله وذوي��ه الصبر 

والسلوان..
الجدير بالذكر أن عناصر حزب اإلصالح اقدمت على 
ارتكاب جريمة جديدة واغتيال القيادي المؤتمري عضو 
اللجنة الدائمة وسكرتير الهيئة التنفيذية للمؤتمر 
بالجوف الشيخ حمد العزي عبدان، مساء الجمعة وسط 

العاصمة صنعاء.
وقال مصدر امني: إن عناصر مسلحة تابعة لحزب 

اإلصالح، أطلقت الرصاص مساء الجمعة على القيادي 
المؤتمري ومدير صندوق الرعاية االجتماعية بمحافظة 
الجوف، حمد العزي عبدان، عندما كان يقف مع اخرين من 
قبيلته امام فندق بانوراما في شارع هائل- الرياض- 
بالعاصمة صنعاء. مؤكدًا ان قناصة كانوا يتعقبون الشيخ 
حمد العزي أطلقوا عليه الرصاص التي أصابت أحداها 
القيادي المؤتمري في ال��رأس فسقط قتيال مضرجا 

بالدماء والذت العناصر اإلرهابية بالفرار.
إلى ذلك اتهم وكيل محافظة الجوف منصور بن عبدان 
في تصريح ل�»المؤتمرنت« حزب االص��الح بارتكاب 

جريمة قتل القيادي المؤتمري حمد العزي.
من جانبه اكد ربيع الغانمي رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية حزم الجوف أن عملية اغتيال القيادي المؤتمري 
حمد العزي، سياسية مائة بالمائة وتقف وراءها عناصر 

حزب اإلصالح.
مشيرًا إلى أن قضية اغتيال حمد العزي من قبل حزب 
اإلصالح سياسية كونه قياديًا بارزًا في المؤتمر الشعبي 
العام ونتيجة لمواقفه الوطنية ومعارضته للمشاريع 
التخريبية داخل محافظة الجوف من قبل مليشيات حزب 

االصالح المتطرف.
يذكر ان القيادي المؤتمري حمد العزي سبق ان نافس 
على منصب محافظ محافظة الجوف في اول انتخابات 
لمحافظي المحافظات في شهر مايو عام 2008، والتي 
ألغيت نتيجتها آنذاك وتم تعيين محافظ للمحافظة بقرار 

جمهوري.

طالب اللجنة العسكرية تحمل مسؤوليتها

مؤتمر الجوف: اغتيال الشيخ حمد عبدان عمل جبان ولن يمر دون معاقبة 
ـل االصالح وباسندوة االنفالت األمني بتعز املؤتمر يحمِّ

دان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز التصرفات 
الهستيرية التي تقوم بها أذيال حميد االحمر والمتمرد 
علي محسن والمجاميع المسلحة لحزب االصالح بالمحافظة 
بغرض اعاقة عمل المحافظ شوقي أحمد هائل واالطاحة 
به من خالل تصعيد االحداث وتأجيج األوضاع لكي يجبروا 
المحافظ على تقديم استقالته ليخلو لهم الطريق لتنفيذ 

انقالبهم وتنصيب أحد أصنامهم القتلة بدياًل عنه.
وقال المؤتمر في بيان له : ان المشروع التخريبي لذلك 
الكيان المشبوه والمعاقين فكريًا وسياسيًا بات مكشوفًا 
ومفضوحًا يحرقون كل شيء جميل في المحافظة عن طريق 
نشر الرعب واقالق السكينة العامة وقطع الشوارع والطرقات 

وتأزيم الحياة بشكل عام.
واضاف بيان المؤتمر : ان االحداث االخيرة المخلة بالنظام 
والقانون تؤكد بوضوح ان متطرفي االصالح قرروا الدفع 
بالمحافظة الى أتون نفق مظلم إلعاقة الجهود والمساعي 
الحثيثة للمحافظ باستعادة االمن واالستقرار واستئناف 

دوران عجلة التنمية وتطبيع الحياة في مختلف جوانبها.
الفتًا الى ان االصالح شرع بتنفيذ مؤامراته الماكرة من 
خالل احداث انفالت أمني بدأوا باستهداف السجن المركزي 
ومحاولة تهريب المساجين منه بتسهيل من عناصر 
االصالح األمنية الغراق تعز بالقتلة وأصحاب السوابق 

والمجرمين المزودين بالسالح لنشر الفوضى والعنف 
والجريمة والدفع بالمدينة نحو المواجهات الدامية.

وأعلن مؤتمر تعز موقفه الداعم لقرارات المحافظ شوقي 
هائل.. مناشدًا أبناء المحافظة الى عدم االنجرار وراء أبواق 

الفتنة والخراب.
وأكد مؤتمر تعز في بيانه ان مايحصل اليوم من تدهور 
وتصعيد في المحافظة هو استجابة لمناشدة رئيس الوزراء 
باسندوة للشباب بعدم اخالء الساحات ومواصلة بقائهم 

فيها.
وتساءل المؤتمر : هل كان ينقص تعز تلك الصيحة 
المدوية لرئيس الوزراء وهل ذلك هو صوت العقل والوفاق 
الذي تضمنته المبادرة الخليجية.. ولماذا تعز بالذات 

يريدونها ان تكون كبش فداء وواديًا لسيل من الدماء؟
واختتم المؤتمر بيانه بالقول : لقد عانت تعز وابناؤها 
كثيرًا وذاقوا الويالت بسبب ممارسة هؤالء االنقالبيين 
الحاقدين الذين يريدون تحقيق مصالحهم والوصول الى 
السلطة والثروة على حساب الجثث والدماء.. يكفي تعز ما 

لحق بها من دمار وتخريب وخوف خالل عام ونصف.
مشيرًا الى ان أبناء تعز ليسوا بحاجة الى مزيد من اآلالم 
واالوجاع وانهم بأمس الحاجة الى الهدوء واالمن واالستقرار 

والتنمية الشاملة.


