
وتحدث عدد من الحاضرين حيث عبروا عن سعادتهم 
بهذا اللقاء مع رئيس الجمهورية الــذي يجسد حرصه 
المستمر على االلتقاء بالمواطنين وتلمس همومهم 
واحتياجاتهم عن كثب.. معبرين عن مباركتهم لمبادرة 

فخامته بشأن اإلصالحات واستئناف الحوار. 
وأشاروا إلى أنها خطوة شجاعة وحكيمة ال تأتي إال من 
شخص حكيم يحرص على مصلحة الوطن والحفاظ على 
أمنه واستقراره ووحدته.. الفتين إلى أن أبناء عمران كانوا 
وسيظلون دوماً مع الثورة والجمهورية والوحدة وقد قدموا 
الكثير من التضحيات من خيرة الرجال منذ قيام الثورة 
المباركة وما بعدها وعبر كل المحطات التي مر بها الوطن.. 
موضحين أن الشخصيات الموجودة في هذه القاعة ومعهم 
كل أبناء العصيمات يؤكدون أنهم مع فخامة الرئيس في 
كل ما يبذله من جهود لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه 
واستقراره ووحدته، ويكنون لفخامته كل المودة والحب 

والوفاء والتقدير. 
كما أكدوا أنهم على استعداد دوماً لتقديم كل غالٍ 
ونفيس من أجل الوطن والتضحية في سبيله ومواجهة 
كل أعداء الوطن ووحدته ودعاة الفتنة والتمزق والتفرقة 

وكل أعمال الفوضى والغوغاء والتخريب. 
يلتقي بأبناء حوث والعشة

وتحدث رئيس الجمهورية خالل لقائه بأبناء العصيمات 
في مديريتي حوث والعشة.. حيث رحب بهم مشيداً 

بمواقفهم الوطنية والبطولية المشرفة. 
وقال:“ال ننس تضحيات أبناء العصيمات وحاشد عامة 
دفاعاً عن الثورة والجمهورية والوحدة، وضد العناصر 
المتمردة والخارجة على القانون في محافظة صعدة حيث 
كانوا دوماً في مقدمة الصفوف مقاتلين أشداء من أجل 

الوطن وأمنه واستقراره“. 
وأعرب عن اعتزازه لكل ما استمع إليه من مشاعر صادقة 
وما عبر عنه المتحدثون من مواقف وطنية ليست بغريبة 
على أبناء العصيمات الذين كانوا دوماً في صف الوطن 
وضد كل من يسيئون إليه أو يحاولون النيل من أمنه 

واستقراره. 
وأضاف فخامته: ”سنظل نواجه اإلساءة ممن يسيئون 
باإلحسان، حيث إن اإلساءة ال ترتد إال على أصحابها.. ونقدر 
ألبناء العصيمات تضحياتهم ومواقفهم الوطنية من اجل 

الوطن وثورته ونظامه الجمهوري ووحدته“. 
وأشار إلى أنه سيأخذ بعين االعتبار كل ما استمع إليه من 
مطالب واحتياجات تخص المنطقة من المشاريع الخدمية 
واإلنمائية التي يحتاجها المواطنون في المنطقة.. وقال: 

”سنوجه الحكومة بتلبيتها واعتمادها من موازناتها“. 
ووجه فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء ثالثة معاهد فنية 

ومهنية في المنطقة بما يكفل استيعاب الشباب وتأهيلهم 
التأهيل الالزم لخدمة التنمية وصنع مستقبل أفضل لهم، 
باإلضافة إلى اعتماد شبكة الطرق والمشاريع الضرورية 

التي تحتاجها المنطقة. 
ودعا فخامته الجميع إلى عقد صلح عام إلنهاء قضايا الثأر 
وبما يكفل للجميع التفرغ لجهود البناء والتنمية وتعزيز 
االستقرار في المنطقة.. موضحاً أنه كلما تحقق األمن 
واالستقرار أتاح ذلك المجال للتسريع بجهود التنمية والبناء.. 

متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الوطن. 
وبأبناء مسور واألشمور

وخالل لقاء فخامة رئيس الجمهورية بأبناء مديرية مسور 

واألشمور والمصانع أشاد بمواقفهم الوطنية، وقال بأنهم 
جنود من جنود الوطن والتنمية.

مشيراً إلى أن ما عبر عنه األخوة الحضور من احتياجات 
سوف يتم أخذها في االعتبار ومنها مشاريع الطرق .. 
موجهاً بهذا الصدد بتنفيذ مشروع طريق االشمور -العسم 
مسور وطريق بني مهدي وبيت عذاقة التهام ، ومشروع 

مياه مسور.
وقال: ”سنقابل الوفاء بالوفاء لكل األوفياء للوطن.. وحث 
األخوة المشائخ والشخصيات االجتماعية على عقد صلح 
عام في مديرية مسور واالشمور والمصانع وبما يكفل 

التفرغ لجهود البناء والتنمية .
وفي لقائه مع أبناء عذر

كما التقى فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية األربعاء المشائخ واألعيان والشخصيات 

االجتماعية من مديرية عذر محافظة عمران.  
وتحدث فخامة رئيس الجمهورية حيث أشاد بالمواقف 
الوطنية والبطولية المشرفة والشجاعة ألبناء مديرية 
عذر في مواجهة أعداء الثورة والجمهورية، وحماية األمن 

واالستقرار. 
وقال إن ألبناء عذر مواقف وطنية ال تنسى حيث قدموا 
التضحيات الغالية في مواجهة أعمال التمرد والتخريب في 

محافظة صعدة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره ولم 
يبخلوا في تقديم كل غال ونفيس من أجل الوطن وفي 

مختلف المواقف التي واجهته.
مشيراً إلى أن ما عبر عنه الحاضرون من مواقف ومشاعر 
وطنية صادقة موضع التقدير، كما أنه سيتم توجيه 
السلطة المحلية والجهات المعنية بتلبية االحتياجات 
الضرورية من المشاريع التي تحتاجها المديرية وفي 
مقدمتها الحواجز المائية والطرقات والتعليم والصحة 

وغيرها. 
وطالب فخامته الحاضرين بعقد صلح عام في المديرية 
إلنهاء قضايا الثأر وبما يتيح المجال للجهود المبذولة من 
أجل التنمية والبناء أن تحقق النتائج المنشودة منها وبما 
يخدم المواطنين وينهض بمستوى الحياة في المديرية. 

وأشار فخامة الرئيس إلى ضرورة تضافر جهود الجميع 
للعمل على كل ما فيه خدمة الوطن وأمنه واستقراره 

وتقدمه. 
ويلتقي أبناء جيل عيال يزيد

والتقى فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية 
األحد المشائخ والشخصيات االجتماعية وأعضاء المجالس 

المحلية في مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران.  
وتحدث عدد من أبناء مديرية جبل عيال يزيد. مشيرين 

إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي يجريها فخامة رئيس 
الجمهورية مع مختلف فئات الشعب من مختلف المديريات 
والتي تؤكد التالحم بين القائد وجماهير الشعب التي 
تبادل قائدها الوفاء بالوفاء وتلتف إلى جانبه في كل ما 

يحقق للوطن أمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره.
وعبروا عن تقديرهم لكل ما تحقق في المديرية من 

مشاريع نهضت بمستوى الحياة فيها.
وتحدث رئيس الجمهورية حيث رحب باألخوة أبناء 
مديرية جبل عيال يزيد.معبراً عن تقديره لكل ما عبروا 
عنه من مشاعر صادقة ومواقف وطنية مشرفة. مؤكداً 
أن الوطن بحاجة إلى جهود كافة أبنائه في معركة البناء 

ومواجهة التحديات.
وأشار إلى أن ما عبر عنه األخوة أبناء مديرية جبل عيال يزيد 
من مطالب يتم أخذها بعين االعتبار وتوجيه الجهات المعنية 

باعتمادها ضمن خططها وبما يلبي احتياجات المواطنين.
ووجه الجهات المعنية باإلسراع في استكمال تنفيذ 
الطرق التي سبق العمل فيها مقاولون آخرون بدالً من 

المقاولين المتنفذين.
كما وجه فخامته ببناء معهد فني ومهني في المديرية 
الستيعاب الشباب وتأهيلهم وبما يخدم التنمية. متمنياً 

للجميع التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الوطن.

وفي مديرية ثال
كما التقى فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية اليوم المشائخ والشخصيات االجتماعية 
وأعضاء المجالس المحلية وقيادات منظمات المجتمع 
المدني بمديرية ثال محافظة عمران والذين عبروا عن 
سعادتهم بهذا اللقاء. وأكدوا أن أبناء مديرية ثال التي 
ينتمي إليها الشهيد البطل أحمد الثاليا سيكونون في 
الصفوف األولى للتصدي وبكل حزم لكل من يحاولون 
النيل من الوطن وأمنه واستقراره ووحدته ومكاسبه 
وانجازاته التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية 

والوحدة والديمقراطية.
وعبر أبناء مديرية ثال عن اعتزازهم بما تحقق 
في المديرية من مشاريع وانجازات وفي مقدمتها 
مشاريع الطرق والمياه والتعليم والكهرباء والصحة 
وغيرها. معربين عن تطلعهم لتحقيق المزيد من 
تلك المشاريع الستكمال شبكة الطرق وإقامة عدد 
من الحواجز المائية. وقد تحدث فخامة رئيس الجمهورية 
خالل اللقاء حيث رحب باألخوة أبناء مديرية ثال..مشيدا 
بمواقفهم الوطنية دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة 

والمساندة لجهود البناء والتنمية.
وقــال:“ إنه ليس بغريب هذه المواقف على أبناء 
مديرية ثال بمختلف فئاتهم وشرائحهم االجتماعية 
وهي تعكس الشعور العالي بالمسؤولية والحرص 
على كل ما تحقق للوطن وأمنه واستقراره ونهضته 

وازدهاره“.
وأشار فخامته إلى أنه سيأخذ بما عبر عنه الحاضرون من 
أبناء مديرية ثال من مطالب موجها الجهات المعنية في 
إدراجها ضمن خططها وموازنتها وعلى الخصوص مشاريع 

الطرق وحواجز المياه.
وأكد أن الوطن مسؤولية الجميع وبحاجة إلى تظافر 

جهود الجميع لكل ما يحقق له نهضته وتقدمه.
حضر اللقاءات محافظ عمران كهالن مجاهد أبو شوارب.
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أبناء مديريات عذر وحوث والعشة ومسور وثال وجبل عيال يزيد بعمران خالل لقائهم رئيس الجمهورية:

نتعهد بحماية األمن واالستقرار

التقى فخامة األخ علي عبداهللا صالح- رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي  
العام- خالل اليومين الماضيين بالمشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 
وأعضاء المجالس المحلية والقيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني في مديريات حوث 

والعشة ومسور وعذر وجبل عيال يزيد وثال ومناطق في محافظة عمران. 
وناقش اللقاء العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين واحتياجاتهم 

من المشاريع الخدمية واإلنمائية. 

برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر

االجتماع المشترك للجنة العامة ومجلس الوزراء يقف أمام القضايا التنظيمية والتطورات على الساحة الوطنية والعربية
تـــــــــــرأس   

األخ  فخامة 
علي عبداهللا 
صـــــالـــــح- رئـــيـــس 
ئيس  ر ية  ر لجمهو ا
الــمــؤتــمــر- مــســاء 
ــمــاعــاً  ــت اجــت ــب ــس ال
مشتركاً للجنة العامة 
لشعبي  ا تمر  للمؤ
العام ومجلس الوزراء 
تم فيه الوقوف أمام 
يا  القضا من  لعديد  ا
التنظيمية والتطورات 
على الساحة الوطنية 

والعربية..
ــا يتصل  ومــنــهــا م
بالتطورات السياسية 

واالقتصادية واألمنية 
ونتائج االجتماع الموسع الذي عقد مساء الجمعة وضم مجلس الدفاع 
الوطني وعدداً من القيادات السياسية واللجنة األمنية العليا، واتخذت 
فيه العديد من التدابير المتعلقة بتحسين األجور والمرتبات لموظفي 
الجهاز اإلداري في الدولة ومنتسبي القوات المسلحة واألمن وبحيث 
يتم رفع الحد األدنى من األجور وإطالق العالوات عقب تنفيذ المرحلة 
الثالثة من استراتيجية المرتبات واألجور، باإلضافة إلى زيادة الموارد 
وتنمية اإليرادات واإلجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لما تم 

اتخاذه من قرارات. 
وأكد االجتماع على ضرورة إعطاء تنمية الموارد المحلية والمركزية 
األولوية في عمل المجلس االقتصادي األعلى وجعل هذا الموضوع 
موضوعاً دائماً في جدول أعماله وانتظام انعقاد اجتماعات المجلس 

شهرياً. 
كما وقف االجتماع بالتقييم أمام موقف أحزاب اللقاء المشترك غير 
المعلن حتى اآلن من المبادرة التاريخية الشجاعة التي أعلنها فخامة 

رئيس الجمهورية في كلمته في االجتماع المشترك لمجلسي النواب 
والشورى بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١١م والتي تضمنت كافة المطالب التي 
كانت تشترطها أحزاب اللقاء المشترك، حيث اشتملت المبادرة على 
حزمة من اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدعوة إلى 
استئناف الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وعبر 
اللجنة الرباعية المشكلة منهما بتكليف من رئيس الجمهورية وفي 
إطار الحرص على الوفاق والتفاهم وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. 
وطالب االجتماع أحزاب اللقاء المشترك بتحديد موقفها واالستجابة 
لتلك المبادرة التي حظيت بترحيب وطني ودولي بعيداً عن أي تسويف 

أو مماطلة في التعامل معها، وعدم إضاعة الوقت وبما تقتضيه 
المصلحة الوطنية العليا ويجنب الوطن الوصول إلى حالة االنسداد 
السياسي الذي يدفع به نحو مناخات التأزم واإلضرار بمصالح الوطن 

والمواطنين. 
وأكد االجتماع على ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في الحرص 
على إنجاح الحوار الجاد والمسؤول الذي يحقق المصالح العليا للوطن 
ويجنبه الوقوع في شر الفتنة والفوضى ويصون أمنه واستقراره 

ومكاسبه وانجازاته وثوابته الوطنية. 
وأشاد االجتماع بما يتحلى به أبناء شعبنا العظيم من يقظة ووعي وما 

أبداه من حرص في مواجهة 
كافة الدعوات الهدامة لدعاة 
يه  وتصد ق  لتمز ا و لفتنة  ا
لكافة أعمال الفوضى والعنف 
والتخريب والحفاظ على أمن 
الوطن واستقراره ووحدته 

والسلم االجتماعي. 
وأطلع رئيس الجمهورية 
ــاع عــلــى مضمون  ــم ــت االج
ــتــي أجــراهــا  االتـــصـــاالت ال
مع  لسبت  ا ء  مسا مته  فخا
أخيه المشير محمد طنطاوي 
العسكري  المجلس  رئيس 
األعلى في جمهورية مصر 
ــث يتولى  ــي ــعــربــيــة، وح ال
المجلس العسكري األعلى 
حالياً زمام األمور في مصر 
الشقيقة على إثر التطورات 

التي شهدتها مؤخراً. 
وقد جدد االجتماع احترام بالدنا إلرادة الشعب المصري الشقيق 
وخياراته في الحرية والديمقراطية وبناء مستقبل أفضل له.. معبراً عن 
ثقته في تمكن األشقاء في مصر وبقيادة المجلس العسكري األعلى من 
تجسيد كافة تطلعات الشعب المصري الشقيق في األمن واالستقرار 

وتهيئة المناخات التي تعزز من قدراته لتحقيق النهوض والتقدم. 
وأشاد االجتماع بالقدرات السياسية والفكرية والقيادية الواعية التي 
يمتلكها الشعب المصري الشقيق والتي بتعاونها ورص الصفوف مع 
بعضها البعض ستتغلب على كافة المعضالت والتحديات والعبور 
نحو الغد األفضل الذي تترسخ فيه قيم الحرية وقواعد الممارسة 
دماً نحو البناء والتنمية وبما يحقق كافة  الديمقراطية والسير قُ
التطلعات المنشودة للشعب المصري وإفشال كافة مخططات الفتنة 
والتخريب ولتبقى مصر مدرسة رائدة في تحقيق االنجازات الحضارية 

الكبرى. 

التقى فخامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية أمــس االحــد المشائخ 
واألعيان والشخصيات االجتماعية وأعضاء 
المجالس المحلية وقيادات منظمات المجتمع 
المدني في مديرية همدان بمحافظة صنعاء 

  .
وجــرى خالل اللقاء مناقشة العديد من 
الــتــطــورات التي تهم الــوطــن والقضايا 
المتصلة بإحتياجات المواطنين وتطلعاتهم 

في مديرية همدان محافظة صنعاء.
وقد تحدث في اللقاء عدد من الحاضرين 
الذين عبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء مع 
فخامة الرئيس الذي يكنون له كل الحب 

والتقدير ويبادلونه الوفاء بالوفاء .
واعربوا عن تأييدهم ومباركتهم للمبادرة 
الشجاعة التي أعلنها فخامته في االجتماع 

المشترك لمجلسي النواب والشورى والمنطلقة من حرصه على الوفاق والتفاهم ورص الصفوف 
وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وطالبوا بضرورة االستجابة لمبادرة فخامة الرئيس دون تسويف أو تأخير وبما يجنب الوطن 
االنزالق نحو أتون الفتنة واعمال الفوضى والعنف والتي ال تخدم سوى اعداء الوطن .. مشيدين 
بحكمة فخامته وما جسده دوما من سياسة التسامح والقبول باآلخر وقيادة مسيرة الوطن الى 

بر األمان .
واكدوا أن همدان ستكون دوما مع الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وسوف يتصدون بحزم وقوة 
ومعهم كافة ابناء الشعب للدعوات الهدامة واصوات الفتنة والخراب ولن يسمحوا الصحاب هذه 
االصوات الحاقدة على اليمن ومنجزاته من تحقيق اهدافهم ومآربهم في النيل من مكتسبات 

الوطن وامنه واستقراره .

وأشــاروا الى أن ابناء همدان سيظلون 
على العهد سائرين ويجددون عهد الوفاء 
لفخامة الرئيس الذي جسد دوما نهج الحكمة 
والمسؤولية وسيكونون في الصفوف األولى 

من اجل الوطن ومكتسباته .
وقد تحدث فخامة رئيس الجمهورية في 
اللقاء ، حيث عبر عن سعادته بااللتقاء بأبناء 

همدان .
وقال فخامة الرئيس :» أننا نعرف هؤالء 
الرجال الشجعان ونعرف مواقفهم الوطنية 
المشرفة وما قدموه ومنذ وقت مبكر من 
تضحيات في سبيل الوطن ، فلقد كانوا في 
الصفوف األولى المدافعة عن الوطن وثورته 
وأمنه واستقراره ووحدته، ولقد كنا معا ومنذ 
العام ١٩٦٧م عندما كان المرحوم احمد 
الغشمي رحمه اهللا يقوم بتجنيد المقاتلين 
من همدان للمشاركة في ملحمة السبعين يوما دفاعا عن الثورة والعاصمة صنعاء، حيث كانوا 

الرديف القوي للمؤسسة العسكرية وفي مقدمة الصفوف الداء الواجب الوطني».
وأضاف فخامته :»أن شعبنا اليمني واع وقد شب عن الطوق ، وال يمكن تجهيله او خداعه او 
المتاجرة باسمه او تزييف الحقائق»، مشيدا بما عبر عنه ابناء همدان من مشاعر صادقة ومواقف 

وطنية ليست بغريبة عنهم .
واشار فخامة الرئيس الى ما تضمنته المباردة التي تقدم بها في االجتماع المشترك لمجلسي 
النواب والشورى من حزمة االصالحات ودعوته للحوار وبما يكفل معالجة كافة القضايا التي 
تهم الوطن عبر الحوار بعيدا عن كل محاوالت جر الوطن الى التأزم والخالفات التي ال تخدم 
المصلحة الوطنية بل تضر مصالح الوطن والمواطنين .. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح ولما 

فيه خدمة الوطن.

 التعامــل مع المبادرة دون أي تســويف أو مماطلة أو إهــدار للوقت حرصاً على المصلحــة الوطنية العليا
 الحرص على إنجاح الحوار المسئول الذي يحقق مصالح الوطن ويصون أمنه واستقراره

ويلتقي أبناء مديرية همدان ويشيد بمواقفهم الوطنية

رئيس الجمهورية: حزمة من اإلصالحات تضمنتها المبادرة لمعالجة قضايا الوطن


