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متابعات

الرئيس يؤكد التزام المؤتمر بحل الخالف مع المشترك والتعامل اإليجابي مع المبادرة الخليجية

التقى فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس   
المؤتمر الشعبي العام مساء األربعاء ع��ددًا من المسئولين 
وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمقر إقامة فخامته في الضيافة الملكية 

بالرياض. 
وفي بداية اللقاء تلقى فخامة األخ الرئيس، ورئيس مجلس النواب 
يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور 

التهاني القلبية الصادقة من جميع الحاضرين على 
شفائهم ولطف اهلل سبحانه وتعالى بهم وبكافة 
المسئولين المدنيين والعسكريين الذين أصيبوا 
في الحادث اإلرهابي اإلجرامي األثيم. معبرين عن 
الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى على ما منَّ به 

عليهم جميعًا من الصحة والعافية. 
كما قدموا التهاني لفخامة األخ الرئيس علي عبد 
اهلل صالح رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان 
المبارك, سائلين اهلل أن يجعله على فخامته وعلى 

الجميع شهر خير وبركة ورحمة ومغفرة. 
وفي اللقاء تم استعراض األوض��اع السياسية 
واالقتصادية واألمنية في البالد والمستجدات على 
الصعيدين العربي والدولي إزاء األوضاع القائمة في 
بالدنا واألزمة الراهنة, وبيان مجلس األمن الدولي 
الذي دعا كافة األطراف السياسية اليمنية للجلوس 
على طاولة الحوار ونبذ العنف والذي أكد أن الحل 

األمثل لألزمة اليمنية إنما يأتي من داخل اليمن وبقرار اليمنيين أنفسهم. 
وقد جدد فخامة األخ الرئيس تهانيه وتبريكاته بشهر رمضان المبارك 
للحاضرين ولكل أبناء الشعب اليمني الوفي في الداخل والخارج. مؤكدًا 
التزام المؤتمر الشعبي العام بالبحث عن حلول للقضايا وحل الخالف 
مع المعارضة وعلى أهمية االستمرار في التعامل اإليجابي مع المبادرة 

الخليجية, والبحث عن آلية مناسبة لتنفيذها تكفل انتقااًل سلميًا وسلسًا 
للسلطة وفقًا للدستور. 

وعبر رئيس الجمهورية عن اعتزازه وتقديره للمواقف العظيمة التي 
أبدتها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني الوفي والتي رفضت 
العنف والخروج عن الشرعية الدستورية أو العبث بالمصالح العامة وإقالق 

السكينة العامة في المجتمع. 
كما جدد فخامة األخ الرئيس تقديره العالي للمواقف 
األخوية الصادقة ألخيه خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، وولي عهده األمين 
وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة 
الذين أبدوا اهتمامًا وتعاطفًا كبيرين مع القيادة 
اليمنية إزاء الحادث اإلجرامي اإلرهابي الغادر على 

فخامته وعدد من المسئولين بجامع دار الرئاسة. 
ضم اللقاء رئيس مجلس النواب يحيى الراعي 
ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، 
والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور 
عبدالكريم اإلرياني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية 
رئيس جهاز األمن القومي علي محمد اآلنسي، ووزير 
الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ووزير الشئون 
القانونية الدكتور رشاد الرصاص، ورئيس الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام سلطان البركاني، واألمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ياسر أحمد العواضي، وسفير 
بالدنا لدى المملكة العربية السعودية محمد علي محسن األحول وعضو 

مجلس النواب مطهر الحجري.

خالل لقائه عددًا من قيادات المؤتمر بالرياض

قام فخامة األخ علي عبداهلل   
صالح رئيس الجمهورية مساء 
الخميس الماضي بزيارة نائب رئيس 
ال��وزراء لشؤون الدفاع واألم��ن وزير 
اإلدارة المحلية الدكتور رشاد محمد 
العليمي الذي يتلقى العالج بمستشفى 
الملك فيصل التخصصي بالرياض 
ونائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية 
صادق أمين أبو راس في مدينة الملك 
عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس 

الوطني بالرياض.
حيث اطمأن فخامته على صحتهما 
وهنأهما على السالمة ، داعيا المولى 
عز وجل أن يمن عليهما بتمام الصحة 

والعافية.
وقد عبر نائبا رئيس مجلس الوزراء 
عن الشكر والتقدير على حرص فخامة 
المستمرة  الرئيس ومتابعته  األخ 
ألحوالهما الصحية مباركان لفخامته 

بشهر رم��ض��ان المبارك ، سائلين 
المولى عز وجل أن ال يري فخامته أي 
مكروه وأن يديم عليه نعمة الصحة 

والعافية. 
وأكدا أن صحتهما في تحسن مستمر 
بفضل اهلل سبحانه وتعالى وبفضل 
العناية الكبيرة التي يتلقيانها من 

األطباء وإدارة المستشفى.
وقد جدد فخامة األخ علي عبداهلل 
ص��ال��ح رئ��ي��س الجمهورية الشكر 
واالمتنان لألشقاء في المملكة العربية 
السعودية على الرعاية والعناية اللتين 
يلقاها اإلخ��وة المسئولين مدنيين 
وعسكريين في مستشفيات المملكة 
والذين أصيبوا في الحادث اإلرهابي 
اإلجرامي الغادر على جامع دار الرئاسة 

أثناء أداء صالة الجمعة .
رافقه خ��الل ال��زي��ارة تلك رئيس 

مجلس النواب يحيى علي الراعي.

البحث عن آلية مناسبة لتنفيذ 
املبادرة تكفل انتقااًل سلميًا 
للسلطة وفقًا للدستور

الحل األمثل لألزمة 
يأتي من داخل اليمن 
وبقرار اليمنيني انفسهم

نقدر عاليًا املواقف 
األخوية الصادقة لخادم 
الحرمني الشريفني وولي 
عهده وشعب اململكة 

نعرب عن اعتزازنا 
للمواقف العظيمة 

ألبناء الشعب 
اليمني الرافض 

للعنف والخروج عن 
الشرعية الدستورية

عبرا عن الشكر والتقدير لفخامته

رئيس الجمهورية يزور العليمي وأبو راس


