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التقى الشيخ سلطان البركاني- األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الثالثاء، بالسيد بوريس روقه- المفوض 
اإلقليمي لشؤون الشرق األدنى واألوسط ومنطقة 
المغرب في وزارة الخارجية االتحادية األلمانية 
بحضور السفير األلماني هولقر قرين ونائب 

السفير فيليب هولتسابفل.
وفي اللقاء استعرض البركاني التطورات على 
الساحة السياسية خالل المرحلة السابقة ومرحلة 
ما بعد تشكيل الحكومة واالنتخابات الرئاسية ، 
مؤكدًا على ضرورة انهاء انقسام الجيش وإخالء 
صنعاء من المسلحين واع��ادة صنعاء عاصمة 
واحدة وهو أمر في غاية األهمية .وأكد األمين 
العام المساعد مجددًا ان المؤتمر بما يمتلكه من 
قوة شعبية وطاقة وخبرات سيعمل مع فخامة األخ 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية.. رغم 
ما يمارسه الطرف اآلخر من عسكرة للحياة وحصار 

لألحياء والحارات ولمعسكرات الحرس الجمهوري 
وجامعة صنعاء ونادي الشعب ،وإقصاء للقيادات 
المؤتمرية من الوزارات.. مشددًا على ان المؤتمر 
حريص كل الحرص على االستقرار األمني والدعم 
االقتصادي وخصوصًا تعويض المواطنين بما 

لحقهم في شهور األزمة .
مؤكدًا على اهمية ان تعمل الحكومة كفريق 
واح��د،وان يعمل الشركاء الدوليون بموضوعية 
مع مختلف القضايا.. متمنيًا ان تعطى العالقات 
اليمنية األلمانية األولوية لتعزيزها وإخراجها من 

حالة الفتور التي اصابتها في الفترة الماضية.
من جهته أكد المسؤول االلماني على ما تعوله 
ألمانيا االتحادية على دور المؤتمر الشعبي العام 
وقيادته التاريخية في انجاز المهام المستقبلية 
والمبادرة الخليجية وآليتها والدخول في حوار 

وطني جاد يعزز وحدة وأمن واستقرار اليمن.

أثناء لقائه بالمفوض االقليمي األلماني
البركاني يشدد على ضرورة إنهاء انقسام 

التقى األخ الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الجيش وإخالء صنعاء من الميلشيات
ومعه االستاذ نجيب ناصر العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي 
أمس األول بمقر األمانة العامة باألخوة اعضاء قيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمة، 
حيث جرى خالل االجتماع مناقشة العديد من القضايا واألوضاع التنظيمية على مستوى قيادة 

الفرع وفروع الدوائر..
وخالل االجتماع جرى نقاش مستفيض, حيث استمع األخ األمين العام المساعد الى ما تم 
طرحه من قبل األخوة أعضاء القيادة من صعوبات ومعوقات تعترض سير النشاط التنظيمي 

بمختلف مستوياته.
هذا وقد خرج االجتماع بالعديد من القرارات التي من شأنها أن تحسّن مستوى االداء وتُفعّل 

دور المؤتمر خالل المرحلة القادمة..

البركاني والعجي يلتقيان اعضاء 
قيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمة

..و يلتقي السفير األلماني
التقى الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بمكتبه باألمانة 
العامة السفير األلماني. وجرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع على الساحة اليمنية وما توصّلت 

إليه األطراف السياسية في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.
وأشاد هولسابفل بكل ما قام به المؤتمر من مواقف وقدّمه من تنازالت في سبيل حل األزمة وحفظ 
األمن واالستقرار.حضر اللقاء األستاذ عبداهلل أحمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية، 
والدكتور مجيب عبدالفتاح اآلنسي نائب رئيس الدائرة السياسية، واألخ صالح الدين مهيوب مدير 

مكتب األمين العام المساعد.

المؤتمر  والتحالف يهنئون رئيس الجمهورية 
بدحر عناصرالقاعدة من عزّان بشبوة

ن��ص ب��رق��ي��ة ال��م��ؤت��م��ر وح��ل��ف��ائ��ه لرئيس 
الجمهورية:

فخامة األخ رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي 

حفظه اهلل
في هذا اليوم البهيج وفي لحظة االنتصار 
العظيم الميمون يا فخامة الرئيس يسرنا في 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أن نتقدم إليكم 
بأحر التهاني والتبريكات النضالية على تواصل 
االنتصارات العسكرية على تنظيم القاعدة 
اإلرهابي والذي تحقق اليوم بتطهير مديرية 
عزان في محافظة شبوة من عناصر اإلرهاب من 
تنظيم القاعدة ومن يسمون أنفسهم بأنصار 

الشريعة.
فخامة رئيس الجمهورية

إن االنتصار الذي حققه اليوم أبناء القوات 
المسلحة واألمن ومقاتلو اللجان الشعبية بتطهير 
مديرية ع��زان من عناصر اإلره��اب وإسقاط 
مشروع تنظيم القاعدة اإلرهابي التدميري 
الفاشل )إمارة عزان( وهو النصر الذي جاء بعد 
دحرهم وإس��ق��اط مشروعهم اإلره��اب��ي في 
محافظة أبين لتتواصل االنتصارات على تنظيم 
القاعدة واإلرهابيين وليكن هذا النصر فاتحة 
لهزيمة اإلرهاب في أرجاء اليمن وصوال إلى يمن 

خاٍل من اإلرهاب والتطرف والغلو والتخريب.
لقد جاء انتصار عزان بعد انتصار أبين ودحر 
فلول اإلرهابيين ليؤكد صوابية توجهاتكم حين 
أعلنتم منذ اليوم األول لتسلمكم مهام رئاسة 

الجمهورية من أن المعركة ضد اإلره��اب هي 
على رأس أولوياتكم وان مالحقة عناصر القاعدة 
واإلرهاب ستتم في كل قرية ومديرية ومحافظة 

.
فخامة رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 

المسلحة
إننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لنجدها 
اليوم مناسبة لنبعث إليكم ومن خاللكم إلى 
كافة قيادات ومنتسبي القوات المسلحة واألمن 
ومقاتلي اللجان الشعبية وقيادة السلطة المحلية 
في محافظة شبوة والى كافة أبناء الشعب اليمني 
العظيم بأحر التهاني بهذه االنتصارات المتالحقة 
ضد عناصر اإلرهاب من تنظيم القاعدة ومن 

يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة .
إن هذا االنتصار وهو يعكس حنكة قيادتكم 
وصالبة إرادتكم في مالحقة ودحر فلول اإلرهاب 
وتدمير أوكار القاعدة فإنه يؤكد بأنكم تستمدون 
صالبتكم تلك من التفاف أبناء الشعب الذي 
وصفتموه بالسند القوي والمنيع الذي ال ينضب 

لقوة ومنعة القوات المسلحة واألمن.
كما أن هذا االنتصار يمثل رسالة وفاء للشهيد 

البطل اللواء الركن / سالم علي قطن - قائد 
المنطقة العسكرية الجنوبية - الذي استشهد يوم 
االثنين الماضي حينما طالته يد الغدر واإلرهاب 
في عمل إجرامي جبان وهو الشهيد الذي كان 
له الدور البارز في تحقيق االنتصار على تنظيم 
القاعدة وم��ن يسمون بأنصار الشريعة في 
محافظة أبين .إن االنتصار على القاعدة يمثل 
نقطة ارتكاز لتوفير المناخات المالئمة إلطالق 
الحوار الوطني وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها ، 
كما انه يعزز الثقة بالمؤسسة العسكرية الوطنية 
ويعظم مكانها ونبل رسالتها في هذه اللحظة 
التاريخية الدقيقة من تاريخ شعبنا اليمني 

العظيم .
آملين من شركائنا الدوليين في مكافحة 
اإلرهاب أن يسهموا إسهامًا كاماًل وعاجاًل في 
تقديم الدعم ال��الزم إلعمار ما خربته قوى 
اإلرهاب والتطرف باعتبار الشراكة في الحرب 
على اإلرهاب وإعادة البناء التزامًا دوليًا ،بعدما 
ق��دم اليمن ف��ي سبيل ه��ذا م��ن التضحيات 
والخسائر البشرية والمادية بشجاعة وإرادة 
سياسية ال تلين ، وقدم أغلى أبنائه واقتطع من 

لقمة عيش مواطنيه لمواجهة اإلرهاب .
فخامة رئيس الجمهورية :

إننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لنجدد 
التأكيد أننا سنعمل تحت قيادتكم إلنجاز جميع 
المهام الوطنية وسنكون كما عهدتمونا مساندين 
وداعمين لكم في معركتكم حتى يتم القضاء 
على كافة مصادر اإلره��اب في وطن الثاني 

والعشرين من مايو .
الرحمة للشهداء والصبر والسلوان ألسرهم 
ونسأل اهلل الشفاء للمصابين.وفقكم اهلل وسدد 

على طريق رفعة اليمن خطاكم .

اخوانكم في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
السبت 23 يونيو 2012م

رئيس الجمهورية :

سقطت »إمارة عزّان« املشروع اإلرهابي التدمريي الفاشل

تمّكنت وحدات القوات المسلحة واألمن ومعها اللجان 
الشعبية وقيادة محافظة شبوة السبت من تطهير مدينة 
عزّان وتحقيق االنتصار النهائي على عناصر تنظيم 
القاعدة اإلرهابي وفرض سيطرة الدولة على المدينة وإسقاط 

ما سمي بإمارة عزّان.
وأوضح مصدر عسكري بمحافظة شبوة أن وحدات عسكرية من 
اللواء 21 ميكانيك واللواء الثاني مشاة بحري واألمن المركزي 
واألمن العام والنجدة والمجاميع الشعبية قد تحركت من عتق 
باتجاه عزّان بعد أن خاضت معارك عنيفة سقط خاللها عدد 
من المعاقل وقتل العشرات من اإلرهابيين الذين الذ من تبقى 
منهم بالفرار تحت الضربات الساحقة للقوات المسلحة واألمن 

واللجان الشعبية.
وقد تمّكنت الوحدات من الدخول والسيطرة على مدينة عزّان 
بعد فرار من تبقى من عناصر االرهاب منها، بينما تواصل وحدات 
القوات المسّلحة واألمن عملية المطاردة والتمشيط وتفجير ونزع 
األلغام التي زرعها اإلرهابيون قبل هزيمتهم واندحارهم من 

عزّان.
وأّكد محافظ شبوة الدكتور علي حسن األحمدي أن هزيمة 
تنظيم القاعدة اإلرهابي وعناصر الشر في عزّان قد جاءت بعد 
معارك وأعمال بطولية خاضتها القوات المسّلحة من اللواء 21 
ميكانيك واللواء الثاني مشاة بحري واألمن المركزي واألمن العام 

والنجدة واللجان الشعبية.
وأوضح بأن عناصر اإلرهاب قد وجدوا بأن الهزيمة الماحقة هي 
من نصيبهم على أيدي أبناء الشعب وقواته المسّلحة واألمن 

لذلك الذ من تبقى منهم بالفرار.
وأشار المحافظ إلى أن العمل جار لنزع األلغام التي زرعها 
اإلرهابيون وإصالح ما خرّبوه، مؤّكدًا على أن عزّان اليوم عادت 

إلى حضن الوطن وهي خالية من اإلرهاب واإلرهابيين.

وبعث األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
برقية شكر واعتزاز وتقدير إلى محافظ شبوة األخ علي حسن 
االحمدي وإلى كل قادة وحدات القوات المسّلحة واألمن واللجان 

الشعبية والمشائخ واألعيان في محافظة شبوة.
عبّر من خاللها عن الشكر والتقدير واالعتزاز بما قدمه ويقدمه 
أبناء القوات المسّلحة واألمن وأبناء شبوة الميامين )مشائخ 
وأعيان ولجانًا شعبية( وكل المواطنين الشرفاء الذين وقفوا 
وقفة رجل واحد في مواجهة عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي 

وما يسمى بأنصار الشريعة..

الدكتور اإلرياني يُعزي عبدالسالم الضلعي بوفاة والدته
بعث الدكتور عبدالكريم االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ عبدالسالم الضلعي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بوفاة المغفورة 

لها بإذن اهلل والدته .
وجاء في برقية التعزية: أبعث باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام إليكم بأصدق التعازي والمواساة.. سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة 

والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

محافظ شبوة: عزّان عادت إلى حضن الوطن 
وخــالية من اإلرهابييـن

اليمن قدّم أغلى أبنائه 
واقتطع من لقمة عيش 

مواطنيه لمواجهة اإلرهاب

المؤتمر يجدد التأكيد على العمل 
تحت قيادة رئيس الجمهورية في 

معركته للقضاء على اإلرهاب

هنأ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة المشير/ عبدربه منصور هادي 
على اإلنجاز العسكري الوطني الكبير الذي حققته القوات المسلحة واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة ومن يسمون 

بانصار الشريعة في مديرية عزان بمحافظة شبوة .
واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه االنتصار على القاعدة نقطة ارتكاز لتوفير المناخات المالئمة إلطالق الحوار الوطني وفقًا 

للمبادرة الخليجية وآليتها و يعزز الثقة بالمؤسسة العسكرية الوطنية ويعظم مكانها ونبل رسالتها.
وقال في برقية بعثها السبت لرئيس الجمهورية: )إننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لنجدها اليوم مناسبة لنبعث إليكم 
ومن خاللكم إلى كافة قيادات ومنتسبي القوات المسلحة واألمن ومقاتلي اللجان الشعبية وقيادة السلطة المحلية في محافظة 
شبوة والى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم بأحر التهاني بهذه االنتصارات المتالحقة ضد عناصر اإلرهاب من تنظيم القاعدة 

ومن يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة(.
وقالت البرقية :كما أن هذا االنتصار يمثل رسالة وفاء للشهيد البطل اللواء الركن/ سالم علي قطن - قائد المنطقة العسكرية 
الجنوبية - الذي استشهد يوم االثنين الماضي حينما طالته يد الغدر واإلرهاب في عمل إجرامي جبان وهو الشهيد الذي كان له 

الدور البارز في تحقيق االنتصار على تنظيم القاعدة ومن يسمون بأنصار الشريعة في محافظة أبين .

الواليات المتحدة تقدم
 مساعدات إضافية لليمن

> أعلن السيد/ راجيف شاه مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن 
خطة لتزويد اليمن بمبلغ )52( مليون دوالر كمساعدات إضافية مما يرفع 
ما قدمته الواليات المتحدة من مساعدات لليمن إلى )170( مليون دوالر 

خالل هذا العام.
وقال مدير الوكالة األمريكية خالل زيارته األسبوع الماضي لبالدنا: إن هذه 
المساعدات اإلضافية ستوفر معونات فورية لمعالجة األزمة اإلنسانية الملحة 
في عموم اليمن، كما أنها ستدعم برامج إعادة التأهيل في المناطق المتضررة 

وخاصة منها في بعض المحافظات الجنوبية.
مؤكدًا على عزم الحكومة األمريكية دعم اليمن خالل المرحلة االنتقالية الجارية.


