
أقــدمــت مجموعة  
إجــرامــيــة مسلحة 
باالعتداء على منزل الشيخ 
عقيل حـــزام فــاضــل عضو 
ــمــة للمؤتمر  ــدائ الــلــجــنــة ال
الشعبي العام وكيل محافظة 
إب لــلــشــئــون الــفــنــيــة نــائــب 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظة ولم يسفر 
االعــتــداء عــن ضحايا ولكن 
نجم عنه أضرار مادية لحقت 

بالمنزل.
ـــد عــقــد اجــتــمــاع  ـــذا وق ه
طارئ لقيادة فرع المؤتمر 
وأحــــزاب التحالف الوطني 
الــديــمــقــراطــي بالمحافظة 
برئاسة الشيخ عبدالواحد 
صالح رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي الــعــام بالمحافظة 
خـــصـــص لــمــنــاقــشــة هـــذا 
االعــتــداء اإلجــرامــي والــذي 
اســتــهــدف اغــتــيــال الشيخ 
ـــل فــــاضــــل وأدان  عـــقـــي
المجتمعون هــذه الجريمة 

اإلرهــابــيــة التي استهدفت 
نائب رئيس فــرع المؤتمر 
لمحافظة وعــضــو لجنة  با
ــدرج هذه  ــن الــوســاطــة ، وت
الجريمة ضمن االستهدافات 
ــي طــالــت  ــت واالغـــتـــيـــاالت ال
قــيــادات وأعــضــاء المؤتمر 
ــعــام مــنــذ الــعــام  الشعبي ال
٢٠١١م وحتى يومنا هذا 
مـــن قــبــل أعـــــداء الــمــؤتــمــر 
والوطن واإلنسانية والسالم.

مطالبين األجهزة األمنية 
ــســرعــة مــالحــقــة وضــبــط  ب
ــمــجــرمــيــن وتــقــديــمــهــم  ال
للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع 

وليكونوا عبرة لغيرهم.
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سفراء الدول العشر في لقائهم األمانة العامة للمؤتمر:

علي عبدالله صالح قائد تاريخي

وفــي اللقاء استعرض الشيخ البركاني 
التطورات االخيرة على الساحة الوطنية 
وتأثيرها على التسوية السياسية , ونوه 
الى ان أي اخطاء في تقييم الموقف باليمن 
في هــذا الظرف الحساس قد يــؤدي الى 

تفاقم وتعقيد األزمة.
مؤكدًا ان االحــداث التي تمر بها اليمن 
قد تجاوزت الحديث عن عقوبات , وان 
اإلقــدام على خطوة كهذه سيؤدي الى 
القضاء على ما تبقى من اآلمــال بالحفاظ 
على العملية السياسية وانجاح التسوية، 
وان ردود االفعال قد تخرج الوضع عن 

السيطرة.
وبدورهم اكد سفراء الدول العشر ان ما 
تتناوله وسائل االعالم ليست بالضرورة 
ان تكون متطابقة مع الموقف الدولي .. 
مشيرين الى ان المجتمع الدولي يناقش 
كيفية ان يسهم في خدمة الشعب اليمني 

وإخراج اليمن من حالته الراهنة .
واكدوا ان المؤتمر الشعبي العام يضطلع 
ــدور مهم فــي حماية وتوطيد اسس  ب
التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.
مشيرين الى ان العقوبات ليست بالقرار 
الهين وانها خطوة خطيرة سيكون لها 
أثر بالغ على األوضاع الراهنة الهشة , وانه 
بات على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة 

لالضطالع بها.
كما اكــدوا ان المجتمع الدولي يحتفظ 
للرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي 

العام الزعيم علي عبدالله صالح انه قائد 
تاريخي قدم التنازالت من اجل حقن الدم 
اليمني وإرســاء قاعدة الــتــداول السلمي 
للسلطة وقام بادوار مهمة في بناء اليمن، 
وان المجتمع الدولي يأخذ بعين االعتبار 
مركزه الحساس ودوره في هذه المرحلة.
فــي حين ذكــرت مــصــادر فــي المؤتمر 
الشعبي العام ان االجتماع كــان شفافًا 
وصريحًا وجرى خالله التطرق الى ما يدور 
فــي االوســـاط اإلعالمية والدبلوماسية 
وبصورة وضعت موقف المؤتمر الشعبي 
العام من ان أي عقوبات يجري الحديث 
عنها بانها ستكون الــضــربــة القاصمة 

للتسوية.

للمؤتمر   المساعد  العام  االمين  برئاسة  العام  الشعبي  للمؤتمر  العامة  األمانة  قيادات  عقدت 
الشيخ سلطان البركاني واالستاذ عارف الزوكا االمين العام المساعد للمؤتمر اجتماعًا مع سفراء 

الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

ما يتداول إعالميًا ليس بالضرورة متطابقًا مع الموقف الدولي
المؤتمر يضطلع بدور مهم في حماية وتوطيد أسس التسوية 

المجتمع الدولي يضع في عين االعتبار المركز الحساس للزعيم صالح في هذه المرحلة
الزعيم صالح قدم التنازالت من أجل حقن 

الدم اليمني وارساء قاعدة التداول السلمي 
للسلطة وقام بأدوار مهمة في بناء اليمن

العقوبات تمثل خطوة خطيرة 
على األوضاع الهشة في اليمن

رئيس المؤتمر يعزي األمين 
العام المساعد بوفاة والدته

أجــــــــــرى  
الــزعــيــم 
علي عبدالله صالح، 
رئـــيـــس الــمــؤتــمــر 
ـــعـــام،  ــي ال ــب ــشــع ال
اتــــصــــاًال هــاتــفــيــًا 
الجمعة بــاالســتــاذ 
ــو  صـــــادق أمـــيـــن أب
راس األمين العام 
المساعد للمؤتمر، 
قدم خالله تعازيه 
ومواساته له بوفاة 
المغفور لها بإذن 

الله والدته.
وعبر الزعيم -خالل االتصال- عن أحر التعازي باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
لالستاذ صادق امين ابو راس واخوانه في هذا الُمصاب 
الجلل، سائًال المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيده بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جناته.. وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان .
من جانبه أعــرب األمين العام المساعد للمؤتمر عن 

شكره وتقديره للزعيم صالح..

المؤتمر يدين بشدة اقتحام مليشيات لمكتبي 
وزيري الشئون االجتماعية والتعليم العالي

االعتداءات تعد ممارسة ترهيب مرفوضة وسلوكًا خارج نطاق الوفاق

أعربت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن ادانتها  
ات التي استهدفت مكاتب  واستنكارها الشديدين لالعتداء
ووزارات في العاصمة ومنها مكتب المهندس هشام شرف -وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي-  ومكتب الدكتورة أمة الــرزاق حمد 
-وزيرالشئون االجتماعية والعمل.. وأكدت األمانة العامة للمؤتمر أن 
ات تعد ممارسات ترهيب مرفوضة وسلوكًا خارج نطاق  هذه االعتداء

الوفاق الوطني..

وطالبت األمــانــة العامة للمؤتمر الشعبي الــعــام  جميع األطــراف 
ات أيًا كانت األطراف التي تقف  السياسية أن تعلن ادانتها لهذه االعتداء
ها باعتبار هذه األعمال مدانة وال يقرها الجميع.. وأكدت األمانة  وراء
العامة للمؤتمر أن نهب األختام بقوة المليشيات واقتحام المكاتب 
ات  عمل سخيف ومشين يعكس نفسية همجية، سيما وأن االعتداء
استهدف وزارات ووزراء عرف عنهم النزاهة والحيادية وجسدوا 

األنموذج المتميز في أداء المسئولية الوطنية..

مؤتمر إب يدين محاولة 
اغتيال الشيخ عقيل فاضل

مؤتمر عمران يدين محاولة اختطاف اللواء الزلب
دان فرع المؤتمر الشعبي  

الــعــام بمحافظة عمران 
محاولة اختطاف تعرض لها عضو 
قيادة فرع المؤتمر بمديرية مسور 
وعضو محلي محافظة عمران اللواء 

محمد الزلب.
ووصف بيان صدر عن فرع المؤتمر 
ــاإلجــرامــي،  بالمحافظة الـــحـــادث ب
معتبرًا أنــه يأتي في إطــار عمليات 

اســتــهــداف تطال كـــوادر المؤتمر 
الشعبي العام بعمران.

ونقلت وكالة (خبر) لالنباء عن اللواء 
الزلب قوله: إن مجهولين اعترضوا 
السيارة نوع "صالون ٢٠١١" أثناء 
توجه السائق الخاص به في موكب 
عــرس ألحــد أقــاربــه، إال أنــه لم يكن 

موجودًا فيها.
وأضاف أن المسلحين كانوا يستقلون 

سيارة اعترضوا سائقه معتقدين أنه 
يتواجد على متن سيارته في شارع 
الستين بالعاصمة، وقــامــوا بضرب 
السائق وأخذوا السيارة والذوا بالفرار.
ــى أنــهــم قــامــوا بتفتيش  وأشـــار إل
السيارة، وعندما تــأكــدوا من عدم 
تواجدي قاموا بأخذها وفروا.. مؤكدًا 
أنه لم يتلق اي تهديد من احد وال 

يوجد له عداوات مع أي طرف.


