
وعقد الثالثاء الماضي بالعاصمة صنعاء لقاء بمقر اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي برئاسة األمين العام المساعد 
عارف الزوكا وحضور الدكتورة أمة الرزاق حمد - االمين 
العام المساعد لقطاع المرأة - وعدد من االمناء المساعدين 
وأعضاء اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف مع المبعوث 

الدولي إلى اليمن السيد جمال بنعمر .
وفي اللقاء الذي استغرق زهاء 3 ساعات اكد األمين العام 
المساعد للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا أن المؤتمر الشعبي 
العام كان واليزال المبادر إلى التسوية السلمية منعًا النحدار 
اليمن لصراعات عقيمة تشاهد اليوم في إطار دول ما سمي 

الربيع العربي، 
مشيرًا الى ان تعامل المؤتمر الشعبي العام مع المنظومة 
الدولية مثال لتغليب المصلحة الوطنية وحماية مكتسبات 
الثورة اليمنية وتأكيدًا على تمسك المؤتمر بوحدة وامن 
واستقرار اليمن ، وتواصل دور اليمن كعنصر اقليمي لألمن 

واالستقرار الدوليين .
ونّوه االمين العام المساعد الى ان المؤتمر الشعبي العام 

بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ومنذ اللحظات االولى الندالع االزمة ونزوعها نحو 
العنف مطلع العام 2011م كان السباق للدعوة للحوار 

مع جميع االطراف والتمسك بخيار االحتكام إلى الشعب 
اليمني الذي قدم خالل االزمة تضحيات كبيرة في حياته 
وأمنه واستقراره، متطلعًا الى انتهاء نفق االزمة إلى فضاء 

الديمقراطية واالمن واالستقرار .
وشدد الزوكا على تمسك المؤتمر الشعبي العام بالخيار 
 إلى تجسيد مفردات المبادرة 

ً
السلمي والحوار وص��وال

الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس االمن بشأن 
االزمة في اليمن .

من جانبه قال المبعوث الدولي لالمين العام لألمم المتحدة 
الى اليمن السيد جمال بنعمر: إن المؤتمر الشعبي العام 
 وسيكون له دور قيادي في المستقبل، 

ً
سيكون شريكًا فاعال

مشيرًا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من 
قبل الجميع حتى استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية ،
وأوضح بنعمر ان قرار مجلس األمن األخير رقم )2140( 
ال يستهدف وال يتقصد األفراد والكيانات لكنه يسعى 
للضغط على األطراف والكيانات واالطراف المنخرطة في 

التسوية السياسية للعمل على تنفيذ مخرجات الحوار.
وقال: ان اليمن شكل الدولة االستثنائية التي تحظى 
بإجماع اقليمي ودولي فيما يتصل بحماية وحدته وأمنه 

وازدهاره االقتصادي.

المؤتمر وحلفاؤه اش��اروا من جانبهم الى ان التسوية 
السياسية الجارية في اليمن تمت بناًء على قاعدة الغالب 
والمغلوب ، االمر الذي يستوجب السير فيها بناًء على 
 الى االستفتاء على الدستور 

ً
قاعدة الشراكة الوطنية وصوال

واالنتخابات النيابية والرئاسية .
واكدوا رفضهم التدخل في شئونهم الحزبية الداخلية 
باعتبار ذلك مخالفًا ألبجديات المبادئ والقيم الديمقراطية 

 ،
مؤكدين رفضهم وادانتهم لكافة اشكال العنف واالرهاب 
بكل صوره واشكاله.. مطالبين بتجفيف منابعه وحواضنه 

باعتباره خطرًا يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة .
وتخلل االجتماع نقاشات شفافة ومفتوحة استعرضت 
االوضاع والمستجدات وأولويات المرحلة القادمة ، وشدد 
المشاركون في اللقاء على اهمية المرحلة القادمة فيما 
يتصل بالتحديات التي تعترض مسار التسوية وترجمة 
مفرداتها إلى واقع عملي، واستمرار التواصل بين جميع 

االطراف.

أك��دت ق��ي��ادات المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه على اهمية الدور المحوري للزعيم 

علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية السابق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام - في انجاح التسوية السياسية 

وترسيخ مبدأ الحوار والتداول السلمي للسلطة كثقافة 

سياسية حين كان في السلطة وهو خارجها،

نرفض التدخل في الشئون الحزبية الداخلية
المؤتمريتطلع  لنقل اليمن إلى فضاءات الديمقراطية واألمن واالستقرار

تعامل المؤتمر مع المنظومة الدولية مثال لتغليب المصلحة الوطنية
ندين العنف واإلرهاب ونطالب بتجفيف منابعه وحواضنه 

بن عمر:
المؤتمر شريك فاعل وسيكون له دور قيادي في المستقبل
قرار مجلس االمن اليستهدف االفراد والكيانات
اليمن شكل الدولة االستثناء التي تحظى بإجماع إقليمي ودولي

تنظيمية
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دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام محاولة االغتيال التي 
تعرض لها القيادي المؤتمري بمحافظة تعز عبدالرحمن الرميمة، 
األسبوع الماضي، بعد إطالق النار على سيارة كان يستقلها في نقيل 

السياني بمحافظة إب. 
وأشار المصدر الى أن االعتداء على القيادي الرميمة يأتي امتدادًا 

لمسلسل االغتياالت التي تتعرض لها قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام، وبعد يومين من محاولة اغتيال تعرض لها الدكتور 
عبدالقادر مغلس- عضو اللجنة الدائمة في مدينة تعز بعد إطالق 
الرصاص عليه وإصابته بكتفه األيمن وهو في طريقه إلى منزله في 

شارع مستشفى الثورة. 

وطالب المصدر األجهزة األمنية بمحافظتي تعز وإب مالحقة 
الجناة في الحادثتين المنفصلتين وتوفير الحماية الالزمة لقيادات 
المؤتمر وكوادره وضبط العناصر االرهابية التخريبية الخارجة 
عن النظام والقانون وتقديمهم للعدالة وكشف الجهات التي تقف 

خلفهم. 

المؤتمر يدين محاولتي اغتيال لقياديين بتعز 

في لقاء مع المبعوث الدولي استمر ثالث ساعات 

المؤتمر والتحالف يؤكدون على الدور المحوري للزعيم في التسوية وإنجاح الحوار
الزوكا: نتمسك بالشراكة الوطنية وصواًل إلى االستفتاء واالنتخابات

دعوا إلى تجفيف منابع اإلرهاب وحواضنه الفكرية والمالية ودك أوكاره

المؤتمر والتحالف يدينون الجريمة اإلرهابية التي استهدفت أفراد نقطة أمنية بحضرموت
نطالب بتحالف وطني لمواجهة العنف واإلرهاب

> تتواصل التحقيقات لمعرفة منفذي الجريمة 
اإلرهابية الغادرة التي تعرض لها أفراد النقطة 
األمنية في منطقة سيحوت محافظة حضرموت 
والتي استشهد فيها عشرون فردًا من قوات 
 شخص واحد بعد أن 

ّ
األمن الخاصة ولم ينج إال

هاجمتهم عدة سيارات تقل إرهابيين فجر 
االثنين الماضي..

وبقدر ما مثلت الجريمة من فاجعة هزت 
الشعب اليمني والشرفاء في العالم الذين دانوا 
واستنكروا بشاعة ه��ذه  الجريمة االرهابية 

وطالبوا بالتصدي الحازم لالرهابيين .
ودان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني االعتداء االرهابي الغادر والجبان الذي 
استهدف أفراد نقطة أمنية تابعة لقوات األمن 
الخاصة، االثنين الماضي، وأسفر عن استشهاد 
24 جنديًا من أف��راد النقطة وإصابة آخرين 

بمديرية الريدة محافظة حضرموت.
وق��ال مصدر مسئول في المؤتمر وأح��زاب 
التحالف الوطني: إن هذه الجريمة االرهابية 

ات االجرامية التي تنفذها  البشعة وكل االع��ت��داء
عناصر الشر واإلره��اب والتطرف تأتي في سياق 
االستهداف الممنهج لمؤسستي الجيش واألمن منذ 
العام 2011م.. والذي تنفذه أطراف محلية متربصة 
بالوطن وأمنه واستقراره وتهدف إلرب��اك مسار 
العملية االنتقالية واالنقالب على التسوية السياسية.
وأضاف المصدر: أن طريقة تنفيذ االعتداء على 

النقطة االمنية وقتل افرادها بدم بارد تكشف عن 
دناءة منفذيه وإجرام وقبح الجهات التي تقف خلفهم 
وتمولهم وتوفر لهم الغطاء السياسي واإلعالمي 
لتنفيذ مخططاتهم االرهابية، كما أنها تؤكد ومن 
جديد أن )االرهاب( هو الخطر االعظم الذي يتهدد 
كينونة الوطن والمعركة الكبرى التي يجب أن تتخندق 
فيها كل القوى الوطنية الحية وكل الشرفاء لمؤازرة 

جهود القيادة السياسية والجيش واألمن في الحرب 
على االره��اب وتجفيف منابعه وحواضنه الفكرية 
والمالية ومالحقة ودك اوكاره وعناصره واستئصال 

شأفته. 
وأكد المصدر ثقة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الكاملة بالمؤسستين العسكرية 
واألمنية في التصدي لإلرهاب األسود وتلقين العناصر 

االرهابية والتخريبية ومن يقف خلفهم دروسًا لن 
ينسوها، وقدرتهم على حفظ األمن واالستقرار 
المكتسبات  والسكينة االجتماعية وحماية 

الوطنية.
وحمل المصدر حكومة الوفاق الوطني مسئولية 
حالة الفلتان األمني وتصاعد العمليات االرهابية 
ودع��اه��ا إل��ى تحمل مسئولياتها االخالقية 
والوطنية وحشد كل الطاقات بما فيها مؤسسات 
االعالم الرسمي ألداء دورها المفترض في مواجهة 

ظاهرة االرهاب والتحذير من مخاطره.
وتقدم المصدر بتعازي قيادة المؤتمر الشعبي 
العام والتحالف ومواساتهم ألسر وذوي الشهداء 
األبطال الذين راح��وا ضحية االعتداء االرهابي 
الغادر، داعيًا الحكومة الى ايالئهم وكل أسر 
شهداء القوات المسلحة واألمن الرعاية واالهتمام 
تقديرًا ألدوارهم الوطنية وعرفانًا بتضحياتهم 
الجسيمة.. وتوفير الرعاية الالزمة للجرحى الذين 
سقطوا في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم 

االرهابية.

الجريمة اإلرهابية تأتي في سياق االستهداف الممنهج للجيش واألمن منذ عام 2011م
عناصر الشر تهدف من وراء الجريمة اإلرهابية إرب��اك العملية االنتقالية واالنقالب على التسوية
على كل القوى دعم ومؤازرة القيادة السياسية والجيش واألمن في الحرب ضد اإلرهاب
نحمل ال��ح��ك��وم��ة م��س��ؤول��ي��ة االن��ف��ات األم��ن��ي وت��ص��اع��د العمليات اإلره��اب��ي��ة


