
البركاني-  الشيخ سلطان  التقى 
األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد للمؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام، ال��ث��اث��اء الماضي، 
بصنعاء سفيرة االتحاد األوروبي في 
اليمن السيدة"بتينا موشايت".. 
ج��رى خ��ال ال��ل��ق��اء بحث ع��دد من 
القضايا وتطورات العملية السياسية 
في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية.
وج���دد االم��ي��ن ال��ع��ام المساعد 
للمؤتمر للشئون السياسية تأكيد 
المؤتمر وحرصه على اهمية التزام 
جميع اط��راف العملية السياسية 
بمضامين المبادرة وتنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني على ارض الواقع 

من جانبها اكدت السفيرة االوربية 
حرص االتحاد األوروب��ي والمجتمع 
الدولي على إنجاح العملية السياسية 
 إل��ى االستقرار، 

ً
في اليمن ، وص��وال

واجراء االنتخابات.وأكدت استعداد 
االتحاد لدعم مجاالت التنمية في 

اليمن.
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نجا مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الرياشية 
في رداع بمحافظة البيضاء- عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام- عبدالكريم الشيبة من محاولة 
اغتيال برصاص مسلحين قبليين أثناء هجوم على مقر 

المكتب ما أدى إلى جرح أحد الموظفين.

وذكرت المصادر أن مسلحين هاجموا األسبوع الماضي 
 من 

ً
مكتب التربية والتعليم بالرياشية واطلقوا وابا

الرصاص العشوائي عليه في محاولة الغتيال مدير 
مكتب التربية، متسببين في خلق الرعب بين أوساط 

الموظفين.

القيادي المؤتمري الشيبة ينجو من االغتيال

في لقائه بسفيرة االتحاد االوروبية
البركاني: المؤتمر يجدد حرصه على أهمية

التزام جميع االطراف بتنفيذ مخرجات الحوار

 في بيان إدانة  لجريمة اغتيال القيادي ديان وكيل محافظة  البيضاء

المؤتمر وحلفاؤه: العمليات اإلرهابية لن تثنينا عن مواقفنا الوطنية

دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب  
التحالف الوطني واستنكروا بشدة 
جريمة اغتيال القيادي المؤتمري ووكيل 
محافظة البيضاء حسين قحطان ديان الذي 
استشهد اثناء خروجه من منزله الثاثاء 
الماضي متجهًا لعمله في المحافظة برصاص 

عناصر ارهابية ظامية متطرفة .
واعتبر المؤتمر الشعبي العام واح��زاب 
التحالف الوطني اغتيال عضو اللجنة الدائمة 
الرئيسية حسين ديان يعكس سعي بعض 
األط���راف إل��ى استهداف اللحمة الوطنية 
ومحاولة إثارة التطرف والثارات السياسية 

بين أبناء الوطن الواحد بغية تحقيق أهدافها 
الرامية إلى إفشال التسوية السياسية وجهود 
إنجاح مخرجات الحوار الوطني سيما في ضوء 
الدور الوطني البارز للمؤتمر الشعبي العام في 

إنجاحه.
مشيرًا الى ان العملية اإلجرامية التي تقف 
وراءها قوى ارهابية ظامية متطرفة تؤكد 
أن هناك مخططًا ممنهجًا هدفه التصفية 
الجسدية لقيادات المؤتمر الشعبي العام ، 
والتي بدأت مع اندالع األزمة السياسية في 
اليمن مطلع العام 2011م، وال تزال مستمرة 
حتى اآلن، وأدت إلى استشهاد وإصابة المئات 

من قيادات المؤتمر في مختلف محافظات 
الجمهورية.

وأك��د المؤتمر وأح��زاب التحالف في بيان 
لهم ان عملية االغتياالت االرهابية لن تثني 
المؤتمر الشعبي العام عن مواقفه الثابتة ضد 
كل مخططات االرهاب الرامية لتدمير الوطن .
وجدد المؤتمر واحزاب التحالف تحذيرهم 
من استمرار استهداف كوادرهم وقياداتهم 
م��ن ق��ب��ل ق���وى ال��ش��ر وال��ظ��ام وال��ت��ط��رف 
واإلرهاب.. مطالبين األجهزة األمنية وقيادة 
السلطة المحلية في محافظة البيضاء بسرعة 
القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة 

لينالوا جزاءهم العادل.
وعبرت قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي 
العام واح��زاب التحالف الوطني عن خالص 
مواساتها وتعازيها ألعضاء وأنصار وقيادات 
المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني 
بمحافظة البيضاء وألسرة الشهيد حسين 

قحطان ديان.. 
سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون..

نحذر قوى الشر واالرهاب من االستمرار 
في استهداف قيادات وكوادر المؤتمر

نعزي أسرة الشهيد وأعضاء وأنصار المؤتمر 
ونتعهد بأننا سنظل أوفياء  لمبادئه وتضحياته

المتطرفون يستهدفون عرقلة 
التسوية السياسية ومخرجات الحوار

كرمت ق��ي��ادات سياسية واجتماعية 
وشبابية الشيخ ص��ادق أمين اب��و راس 
االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
تقديرًا ألدواره الوطنية الريادية على 
مدى ثاثة عقود من الزمن ، وإسهاماته 
النوعية والمتميزة في وضع اللبنات األولى 
لحزب الوسطية واالعتدال ، وتعزيز أواصر 
التاحم الشعبي بين قواعد وأنصار وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام ووف���اًء لتاريخه 
النضالي في الدفاع عن مصالح الشعب اليمني 

وثوابته..
هذا وقد أع��رب األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشيخ صادق أمين أبو راس عن 
اعتزازه بتكريمه من القيادات الشبابية 
والسياسية واالجتماعية.. م��ؤك��دًا أن 
الشباب هم الرهان الذي يعول عليهم أن 
ينهضوا بالمؤتمر وأن يحققوا ما لم يتم 
تحقيقه خال الفترات الماضية ، مشددًا 
على أهمية دور الشباب في المؤتمر ، واصفًا 
إياهم بالعمود الفقري ال��ذي سينهض 
بالمؤتمر ويواصل قيادة التحوالت الوطنية 
في الباد والتي يتطلع إلى تحقيقها الشعب 

اليمني.
وقال الشيخ صادق أبو راس: إنه رغم ما 
تعرض له قيادات المؤتمر من قتل وسفك 
للدماء وأذى، إال  انهم سيظلون يناضلون الى 
أن يرث الله االرض ومن عليها واوفياء لليمن 

والشعب اليمني العظيم.
هذا وأك��دت كلمة القيادات السياسية 
التكريم أن الشيخ  والشبابية في حفل 

صادق أبو راس وأمثاله سيظلون من الرموز 
الوطنية البارزة بفضل أدوارهم النضالية 

التي ستظل محل فخر واعتزاز كل وطني.
وق��ال الدكتور أمين راج��ح: إن تكريم 
القيادي صادق أمين أبو راس ما هو إال جزء 
يسير نظير وفائه للوطن وتحقيقه الكثير 
من منجزات التنمية، ومواقفه الوطنية 

الثابتة والصادقة الى جانب الوطن.
بدورها أك��دت أح��زاب التحالف الوطني 
وقوفها الدائم الى جانب المؤتمر وقياداته 
علي  لزعيم  ا لمؤسس  ا ئد  لقا با ممثلة 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
، محذرة في الوقت نفسه من أي تحالف 
جديد مع جماعة االخوان المسلمين حزب 

االصاح في اليمن .. من جانبهم شدد شباب 
المؤتمر على أهمية تفعيل األداء التنظيمي 
للمؤتمر، وسرعة عقد المؤتمر العام الثامن 
، واالهتمام بشريحة الشباب التي تمثل ما 
نسبته 80% على مستوى قواعده وهيكله 

التنظيمي.
يذكر أن الشيخ صادق أمين أبو راس أحد 
الشهداء األحياء الذين نجوا من االعتداء 
االرهابي الذي استهدف رئيس الجمهورية 
السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات 
الدولة في مسجد دار الرئاسة أثناء أداء صاة 
أول جمعة من شهر رجب الحرام الموافق 3 

يونيو 2011م.

دويد يطالب "اإلصالح" بالمبادرة  وتسليم أسلحة الجيش
طالب االستاذ يحيى دويد- عضو 
اللجنة ال��ع��ام��ة- ح���زب اإلص���اح، 
ال��ذراع السياسي لجماعة اإلخ��وان 
في اليمن، بتسليم أسلحة لواء تابع 
للجيش في الجوف، وكتيبتين في 
منطقتي "نهم" و"ي��اف��ع" سيطر 
عليها إب���ان األزم���ة ال��ت��ي عصفت 
بالباد مطلع العام 2011م، وذلك 
إلث��ب��ات مصداقية خطابه بشأن 
أسلحة خصومه، في إشارة لجماعة 

"الحوثيين".
وق��ال دوي���د، ف��ي تغريدات على 

حسابه في موقع التواصل "تويتر": "إلثبات مصداقية 
خطابه، بشأن أسلحة مليشيات خصومه، اإلص��اح، 

مطالب بالمبادرة بتسليم تسليح 
لواء بأكمله في الجوف وكتيبتين في 

نهم ويافع وغيرها ليصدق".
وأض��اف: "ال أعتقد أن االخ��وان 
أسلحة  سيعتبرون  لحوثيين  وا
الدولة المنهوبة من قبلهم غنائم 
من الدولة المشركة، فمن يبادر 
منهما إلث��ب��ات مصداقية دينه 
وسلميته"؟وقال، في تغريدة له، 
مهاجمًا ما أسماه "حزب السفارات" 
يتغول وأنه أصبح وسيط السلطة 
م��ع ال��خ��ارج ومستشارها األول 
في الداخل ووكيل السفريات الحصري للسياسيين 

والناشطين والناشطات داخليًا وخارجيًا.

تقديرًا ألدواره الوطنية والنضالية

قيادات سياسية واجتماعية تكرم
 الشيخ صادق أمين أبو راس

أبو راس : رغم ماتعرضنا له من قتل وسفك دماء سنظل أوفياء لليمن والشعب

عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني فرع محافظة حجة 
عن ادانتهم واستنكارهم الشديدين لعملية إطاق النار على منزل مدير 
أمن المحافظة العميد حسين القاضي والذي تعرض له في وقت مبكر من 
صباح يوم السبت، وكذا اقتحام إدارة األمن بالمحافظة وإطاق النار عليها 

واالعتداء على سيارات مكتب النظافة والتحسين يوم أمس. 
وحمل المؤتمر وأحزاب التحالف االطراف التي تسعى إلى زج المحافظة 

في اتون الصراعات المسئولية عن هذه االعتداءات.

وأوض��ح البيان أن االش��خ��اص الذين قاموا بتلك االع��ت��داء هم من 
يستخدمهم طرف سياسي معروف إلثارة الفوضى وإقاق األمن والسكينة 
العامة، وهاهو يعود لهذه االساليب لشعوره باإلفاس بعد ان أفشل 

الشرفاء من ابناء المحافظة مخططهم في إثارة الفوضى. 
ودعا المؤتمر وأحزاب التحالف، األحزاب والفعاليات الثقافية ومنظمات 
المجتمع المدني الى ادانة األطراف السياسية التي ترعى وتحمي تلك 
العناصر التخريبية، مؤكدًا أن من يرعون االرهاب يريدون زج المحافظة 

في العنف لكننا لن نسمح لهم بذلك ابدًا.

مؤتمر وتحالف حجة يدينون االعتداء 
على منزل مدير األمن

أمانة المؤتمر تنعي القيادي على أحمد البشيري
نعت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وفاة القيادي بمؤتمر مديرية الحيمة الداخلية

 الشيخ/ علي احمد البشيري الذي وافاه األجل السبت بعد صراع مع المرض.
وبهذا المصاب الجلل تتقدم امانة المؤتمر بأصدق التعازي والمواساة الى ولده 

الشيخ محمد علي احمد البشيري وكافة آل البشيري.. سائلين المولى تعالى ان يتغمد
 الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..

 إنا لله وإنا اليه راجعون

الشهيد حسين قحطان ديان


