
رأس فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ومعه األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام األمين العام للمؤتمر أمس اجتماعًا مشتركًا 
للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب 

التحالف الوطني الديمقراطي.

تم فيه استعراض ومناقشة ع��دد من القضايا 
والمستجدات الراهنة في ضوء التوقيع على المبادرة 
األزم��ة  المزمنة لحل  التنفيذية  وآليتها  الخليجية 
السياسية في بالدنا والذي تم في العاصمة السعودية 
الرياض برعاية كريمة وحضور خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية السعودية الشقيقة وولي عهده صاحب السمو 
الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب 
السمو األمراء والمعالي ال��وزراء في المملكة العربية 
السعودية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي 
واألمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور 
عبداللطيف الزياني والسيد جمال بن عمر مستشار 
ومبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى بالدنا وسفراء 
دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية 
في مجلس األمن الدولي واالتحاد األوروبي المعتمدين 

لدى بالدنا.. 
وفي بداية االجتماع هنأ فخامة األخ الرئيس الحاضرين 
بمناسبة العام الهجري الجديد ومن خاللهم كل أبناء 
شعبنا اليمني األبي الوفي الذين صمدوا وثبتوا خالل 
فترة األزمة وتحملوا كل المتاعب والمشاق والمعاناة 
بصبر وجلد من أجل اليمن ووحدته وسيادته واستقالله 
وتمسكا بالشرعية الدستورية التي تجسد إرادتهم الحرة 
وضحوا دفاعا عن الوحدة والديمقراطية والتعددية 
السياسية والحزبية التي ارتضاها شعبنا نهجا وخيارا 

وطنيا الرجعة عنه.
كما حيا فخامة األخ الرئيس صمود أبطال القوات 
المسلحة واألمن وما قدموه من تضحيات جسيمة في 
سبيل الوطن والقيم والمبادئ التي وهبوا أنفسهم من 
أجلها, وناضلوا وجاهدوا من أجل ترسيخها وتجسيدها 
في واقع حياة شعبنا وقدموا من أجلها قوافل الشهداء 
وآالف الجرحى والمعوقين.. مجددا الشكر والتقدير 
لكل وطني غيور مخلص ثبت وصمد في هذه األزمة 
مع الوطن والشرعية والحفاظ على مقدرات الشعب 

ومنجزاته العظيمة.
ودع��ا كافة أعضاء المؤتمر الشعبي العام بجميع 
قواعده وأنصاره وأعضاء وقواعد أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وكل الشخصيات الوطنية المستقلة 
والشباب إلى االصطفاف والتكاتف في مواجهة كل أعداء 
الوطن ووحدته وأمنه واستقراره .. والدفاع عن الثوابت 
الوطنية وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية والنظام 
والقانون والتصدي لكل من يعبث باألمن واالستقرار و 
الحرص على تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق تاريخي 
من شأنه إنهاء األزمة وإزالة آثارها .. باعتبار أن هذا 

االتفاق هو انتصار للشعب وللعقل والحكمة.
وقد أعلن فخامة األخ الرئيس العفو العام عن كل من 
ارتكب حماقات خالل األزمة ما عدا المتورطين في جرائم 
جنائية وفي حادث تفجير مسجد دار الرئاسة فسيحالون 

إلى العدالة سواء كانوا جماعات أو أحزاب أو أفراد.
وقال فخامة األخ الرئيس : هذا االجتماع يأتي بعد 
ماتم التوقيع على المبادرة الخليجية واآللية التنفيذية 

للمبادرة والتي كان من المفترض أن توقع في وقت 
مبكر ولكن لألسف الشديد كان هناك مماطلة من قبل 
بعض األطراف حول صيغة وبنود اآللية المزمنة مما أدى 
إلى تأخير هذه المبادرة وإال كان من المفترض أن توقع 
في وقت مبكر ونخرج من األزمة المستفحلة في الوطن 
والتي ألحقت ضررا فادحا في مجال التنمية في المجال 
االجتماعي، في المجال الثقافي، في المجال السياسي، 
في شتي المجاالت .. كان من المفترض أن توقع في 
وقت مبكر وتنفذ هذه المبادرة بآليتها التنفيذية .. 
نحن نقول انه تم التوقيع عليها في الرياض برعاية 
كريمة من قبل الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
وبحضور وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وسفراء 

الدول دائمة العضوية في مجلس األمن , إن شاء اهلل 
تجد طريقها إلي التنفيذ دون تلكؤ أو دون عرقلة أو 
دون إيجاد ذرائ��ع لتنفيذ هذه المبادرة واآللية وهي 
منظومة متكاملة المبادرة مع اآللية ومحددة ومن أين 
نبدأ, من أين نبدأ في مايخص المبادرة وفيما يخص 
اآللية اليجوز ألحد أن ينتقي انتقائية خاصة, ينتقي من 
المبادرة مايريد وينتقي من اآللية مايريد سواء كحزب 
حاكم أو كمعارضة فينبغي أن يتم إجراء حوار برعاية 
نائب رئيس الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي 
ومن يرى إلى جانبه من قيادة المؤتمر وقيادة حزب 
التحالف الوطني الديمقراطي للحوار وتحديد مواعيد 

زمنية.. ومن يتلكأ يتحمل المسؤولية ويتم إبالغ أمين 
عام مجلس التعاون بدول الخليج العربي وكذلك مبعوث 
األمم المتحدة لكي يعرفوا من الذي يعرقل, النقطة 
األخرى من المفترض بعد التوقيع أن األمور تتجه نحو 
الهدوء عدم االعتداء على المعسكرات .. عدم قطع 
الطرقات, يجب فك الطرقات وعدم االعتداء على أبراج 
الكهرباء, عدم المظاهرات, عدم االعتصامات فنتجه نحو 
السالم االجتماعي .. هذه كلها منظومة متكاملة تهيئ 
األجواء للمضي قدما في تنفيذ المبادرة وكذلك اآللية.. 
اليجوز االنتقاء بأي حال من األحوال واليجوز التنصل 
من تحمل المسؤولية, مايحصل من اعتداءات ومن 
اختالالت أمنية يجب أن يدان أي كان من جانب المعارضة 

مايسمى باللقاء المشترك وحلفائهم وأعوانهم أو من 
جانب السلطة يجب أن يدان من الجميع .. البلد التتحمل 
أكثر مما تحملت خالل العشرة األشهر .. تحملت الشيء 
الكثير ودمروا الشيء الكثير .. هذه التي تم تدميرها لن 
تكون أشياء عادية ولكن بنيت في ظل ظروف صعبة 
وتم انجازها بتكاتف وتعاون كل الرجال المخلصين 
والوطنيين من كل أبناء الوطن فينبغي الحفاظ على 
ماتبقى وإعادة اعمار ماخلفته هذه األزمة, أنا اعتبر أن 
التوقيع في الرياض انتصار للشعب اليمني والغالب 
والمغلوب .. انتصار للشعب اليمني وإلرادته الحرة فال 
أحد يمني نفسه أن فالنا انهزم وفالن انتصر هذا غير 

وارد ويكون مغفال وعنده مرض نفسي الذي يتحدث حول 
هذا األمر .. الجانب اإلعالمي يجب أن يتجه نحو التهدئة 
من كل األطراف سواء من الجانب الحكومي أو الجانب 
الحزبي الحزب الحاكم وحلفائه وكذلك مايسمى بأحزاب 
اللقاء المشترك, نحن نقف اليوم بعد هذا االنجاز العظيم 
الذي باركه العالم وباركته كل المنظمات الدولية بما 
فيها األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
األمريكية ودول مجلس التعاون وال���دول العربية 
والمنظمات الدولية كاملة بما فيها منظمات المجتمع 
المدني ويعتبرون أن هذا انجاز عظيم ويفوت المخطط 
الرامي إلى تمزيق الوطن وكل البيانات التي سمعناها 
تتجه نحو الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الوطن .. 
يجب أن يفهموا هذه الرسائل سواء كانوا في الداخل أو 
في الخارج الذين يمنون أنفسهم بأجندة غير مقبولة 
.. بعد تحقيق الوحدة المباركة في عام1990م هذه 
األجندة المهبولة, لكن كل واحد عما ذا يبحث ؟ يبحث 
عن دور أين سيكون.. كلمة أين سأكون كنت خالص 
اليوم لكل زم��ان دول��ة ورج��ال شعبنا غني بمثقفيه 
وبالسياسيين وبالرجال المخلصين .. اما أتذكر أني 
خطبت في انتخابات 2006م بس أن االنتخابات سبع 
سنوات ولكنني لن أحكم غير الخمس السنوات .. النقطة 
األخرى إنني قلت في بداية األزمة سننتهي في فبراير 
وقلت هذا الكالم, هذا الكالم لم يأت من فراغ يعني نحن 
عارفين ماهي المعطيات ومايدور داخل الوطن ونحن 
نبحث عن مخارج للذين سودت وجوههم وأنا أتذكر 
خطابا لي في حجة قلت هاهو اليوم الذي سيأتي يوم 
تسود وجوه وتبيض وجوه .. هانحن اليوم هناك وجوه 
اسودت وغير قادرة أن تعيد وضعها إلى ماكانت عليه .. 
اسودت وهذا شيء جميل أن هذه الوجوه التي اسودت 

صعب أن تعود إلى ماكانت عليه, ياللخزى..
على كل.. شعبنا صامد.. وشعبنا يتحمل المشقات 
ويتحمل إطفاء الكهرباء وشحة المحروقات والغاز والمواد 
التموينية والغذائية, حبا في هذا الوطن, حبا في تربته 
مش حبا في شخصيات القيادات المعلولة سواء كانت 

حاكمة أو هي تريد أن تحكم إذا كانت معلولة وقادمة 
إلى الحكم يجب أن تذهب إلى المستشفيات للعالج 
وبحيث يخرجون إلى شاطئ األمان.. طيب اجتماع اليوم 
هو الطالع اإلخوان كلهم على نتائج اجتماعات الرياض 
وكانت الرياض وقيادتها مرتاحين كل االرتياح لوصول 
اليمنيين إلى التوقيع على هذه المبادرة, اآلن يجب 
أن تقفوا مع نائب الرئيس وقفة رجل واحد وتتحملوا 
كامل المسؤولية واالتفاقية واضحة اليجوز أن تخرجوا 
عن االتفاقية واآللية, ماتبحثوا إال الحقائق وما نصت 
عليه االتفاقية, فنحن نرحب بهم بالشراكة.. نرحب 
بشراكتهم معنا في الحكومة خالل الفترة االنتقالية لمدة 
تسعين يوما وبعدين تأتي االنتخابات الرئاسية.. التحالف 
سيستمر لكن األشخاص يتغيرون فالتحالف سيستمر 
إن شاء اهلل .. بالتوفيق أتمنى على هذا االجتماع أن 
يختار أعضاءه في الحكومة وطبقا التفاق وحوار يجري 
بين نائب الرئيس واألطراف األخرى كيف يتم اختيار 
الحقائب وتحديدها واإلس��راع في إص��دار قرار نائب 
الرئيس بتسمية رئيس الحكومة، إذا قد رشح رسميا من 
قبل أحزاب المعارضة طبقا لالتفاقية وللمبادرة وطبقا 
لآللية.. هذا ماأحببت أن أتحدث في هذا االجتماع وأتوجه 
بالشكر أيضا مرة أخرى إلى جماهير الشعب الصامدة 
وعلى مشاعرهم الطيبة وعلى اهتمامهم ومتابعتهم لما 
جرى في الرياض واشكر اإلخوان الذين أتوا إلى الرياض 
لحضور التوقيع.. التوقيع تم ومايهمنا هو مابعد التوقيع, 
مابعد التوقيع من حسن نوايا وتصفية القلوب .. شكرا 

جزيال لالستماع والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

االثنين : 28 / 11 / 2011م 
 الموافق :3 / محرم / 1433هـ 

العدد: )1581( متابعات4

يوم االستقالل توج نضاالت شعبنا اليمني وتضحياته الباسلة 
باالنتصار على املستعمر وأصحاب املشاريع الصغرية.

عبدربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية

برئاسة الرئيس.. اجتماع مشترك للجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف:

الرئيس يعلن العفـــو العام عن كل من ارتكب حماقات خالل األزمة

صدر السبت قرار رئاسي رقم )27( لسنة 2011م 
بدعوة الناخبين لالقتراع العام في االنتخابات الرئاسية 
العامة المبكرة النتخاب رئيس للجمهورية .. فيما يلي 

نصه :-
قرار رئاسي رقم )27( لسنة 2011م بدعوة الناخبين 
لالقتراع العام في االنتخابات الرئاسية العامة المبكرة 

النتخاب رئيس للجمهورية..
نائب رئيس الجمهورية :

بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية..
2001 بشأن  13( لسنة  وعلى القانون رق��م )

االنتخابات العامة واالستفتاء وتعديالته..
وعلى ق��رار رئيس الجمهورية رق��م )24( لسنة 
2011م  بشأن تفويض نائب الرئيس بالصالحيات 
الدستورية الالزمة إلجراء حوار مع األطراف الموقعة 

على المبادرة الخليجية..
وبناء على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض 

بتاريخ 23 /2011/11م .

// قرر//
مادة )1( دعوة المواطنين المسجلين في جداول 
الناخبين وكل من بلغ السن القانونية بموجب وثيقة 
رسمية تؤكد ذلك لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات 
الرئاسية العامة المبكرة النتخاب رئيس للجمهورية 
ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الثالثاء 

الموافق 21 /فبراير/2012م .
مادة)2( تجري االنتخابات الرئاسية المبكرة في ظل 
إدارة اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء الحالية وتحت 
إشرافها وبموجب القانون والسجل االنتخابي الحاليين .

مادة)3( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وال يجوز 
ألي طرف نقضه أو الخروج عليه وبدون الحاجة لخطوات 
أخرى قبل ستين يوما من إجراء االنتخابات وينشر في 

الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية -  بصنعاء
بتاريخ 1 /1433/1 ه� الموافق 2011/11/26م

عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية

نائب الرئيس يصدر قرارًا 
رئاسيًا يدعو الناخبين 

النتخاب رئيس للجمهورية

صدور قرار رئاسي بتكليف محمد سالم 
باسندوه بتشكيل حكومة وفاق وطني

صدر أمس قرار رئاسي رقم )28( لسنة 2011م 
بتكليف األخ محمد سالم باسندوه بتشكيل حكومة 

وفاق وطني فيما يلي نصه:
نائب رئيس الجمهورية :

بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم )24( لسنة 
2011م  بشأن تفويض نائب الرئيس بالصالحيات 
الدستورية الالزمة إلجراء حوار مع األطراف الموقعة 

على المبادرة الخليجية .
وبناًء على مبادرة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتان في 

مدينة الرياض بتاريخ 23 / 11/ 2011م.
وبناًء على ترشيح أحزاب اللقاء المشترك وشركاه.

// قرر//

م��ادة )1(- تكليف األخ محمد سالم باسندوة 
بتشكيل حكومة وفاق وطني.

مادة )2(- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -  بصنعاء
بتاريخ 2 / 1 / 1433 ه� -الموافق 27/ 11/ 2011م

عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية

العالم بارك االنجاز العظيم.. وعلى أصحاب األجندة المرفوضة أن يفهموا  الرسالة

ندعـــو اللجنة العامة وأحــزاب التحالف الختيار  أعضـاء الحكـومة

نرحب بالشراكة في 
الحكومة خالل المرحلة 

االنتقالية والتحالف مستقباًل

الشعب يتحمل مشاق انقطاع 
الكهرباء وشحة المحروقات 

والغاز والمواد الغذائية

على الجميع الوقوف مع نائب 
الرئيس  واليجوز الخروج

 عن اتفاق الرياض

يجب التوجه للهدوء 
والسالم وعدم االعتداء على 

المعسكرات وقطع الطرق

المتورطون في جرائم جنائية وفي تفجير 
مسجد دار الرئاسة سيحالون إلى العدالة

وبعد ذلك تحدث األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين العام بكلمة قال فيها:

اإلخوة أعضاء اللجنة العامة .. اإلخوة في مجلس أحزاب التحالف الوطني 
اليوم نلتقي في هذا االجتماع وهو هام جدًا أمامنا وأمام الشعب اليمني, 
وبعد توقيع فخامة األخ الرئيس على هذه المبادرة يعتبر اليمن أنه خرج 
من مفترق الطرق ألنه كان سائرا إلى مفترق الطرق .. إما أن يذهب 
إلى حرب أهلية أو أن ينجو وقد عمل فخامة األخ الرئيس علي عبد اهلل 
صالح على إخراج السفينة إلى بر األمان بهذه االتفاقية .. وهذه االتفاقية 

هي في وجه كل أعضاء المؤتمر وحلفائه, وأعضاء أحزاب اللقاء المشترك 
وحلفائهم يتحملون المسئولية كما نتحمل المسئولية في إخراج اليمن 
من هذه األزمة .. وأنا أسجل شكري للشعب اليمني الذي تحمل الصبر 
والمعاناة بثقته بقيادته أنها ستخرج من هذا الوضع الذي هو فيه.. نشكر 
فخامة األخ الرئيس على هذه التوجيهات ويثق فخامته أننا في قيادات 
التحالف الوطني والمؤتمر الشعبي العام بكل قواعده وفي كل المحافظات 
سنعمل على تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع وسنحافظ على 

كرامة وسيادة ووحدة اليمن.

هادي: الرئيس قاد الوطن إلى بر األمان وجنبه الحرب األهلية

وقد ناقش االجتماع الجهود التي يجب بذلها من أجل التنفيذ الخالق 
والمسؤول لما تضمنته المبادرة وآليتها التنفيذية كمنظومة متكاملة 
اليمكن تجزئتها أو االنتقاء منها سواء من قبل المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أومن قبل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه وكل القوى السياسية 
في البالد وبما يحافظ على وح��دة وأم��ن واستقرار الوطن وحماية 
المكتسبات والمنجزات التي تحققت لشعبنا في مختلف المجاالت وإعادة 
اعمار ما دمرته أعمال التخريب والفوضى التي شهدتها البالد في الفترة 

الماضية منذ نشوء األزمة.

وثمن االجتماع الخطوة الشجاعة والقرار الحكيم لفخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية بالتوقيع على المبادرة الخليجية وحرصه 
الكبير على المصلحة الوطنية العليا وتجنيب اليمن االنزالق إلى أتون 

الفوضى والدمار والتخريب .
وعبر عن التقدير الكبير لقادة ودول مجلس التعاون الخليجي وفي 
مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين ولكل األشقاء واألصدقاء لما أبدوه من 
حرص على خروج اليمن من هذه األزمة السياسية العاصفة التي ألحقت 
أض=رارا فادحة بالوطن والمواطنين وما بذلوه من جهود خيرة تكللت 

المؤتمر والتحالف : سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس


