
أعلن المؤتمر الشعبي العام 
درة  لمبا ا لتوقيع  ركته  مبا
الخليجية واليتها التنفيذية 
المزمنة لحل األزمة السياسية 
في اليمن وال��ذي تم ي��وم األربعاء 
السعودية  لعاصمة  ا ف��ي  لماضي  ا

الرياض .
وق��ال المؤتمر الشعبي ال��ع��ام في 
الرئيس  إل��ى فخامة  برقية رفعها 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام: إننا في 
قيادة المؤتمر الشعبي العام ونحن 
نهنئكم بهذا االتفاق التاريخي من 
خالل التوقيع على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية؛ فإننا نبارك لكم ومن 
خاللكم إلى كافة أبناء الشعب اليمني 
هذا االتفاق الذي سيمثل نهاية لألزمة 
السياسية التي كادت تعصف بالوطن 

ووحدته وأمنه واستقراره.
واعتبر المؤتمر توقيع الرئيس على 
الخليجية تجسيدًا لحكمة  المبادرة 
قيادية فذة، وحنكة سياسية، وحرصًا 
وطنيًا عاليًا، وأنموذجًا في الزعامة 
وتغليب المصلحة العليا للوطن ليس 
إلى هذا الجيل فحسب؛ بل إلى األجيال 

القادمة من أبناء الشعب اليمني.
وأكد المؤتمر الشعبي العام التزامه 
بتنفيذ م��ا يخصه ف��ي ال��م��ب��ادرة 
وأليتها.. داعيا أحزاب اللقاء المشترك 
وشركاءهم إلى أن يكونوا عند مستوى 
المسؤولية التي تتطلبها عملية التنفيذ 
للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية 

التي وقعوا عليها.

نص البرقية :
فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح
المؤتمر  الجمهورية رئيس  رئيس 

الشعبي العام
إننا في قيادة المؤتمر الشعبي العام 

ونحن نهنئكم بهذا االتفاق التاريخي 
المبادرة  التوقيع على  م��ن خ��الل 
ننا  فإ لتنفيذية؛  ا ليتها  وآ لخليجية  ا
نبارك لكم وم��ن خاللكم إل��ى كافة 
أبناء الشعب اليمني هذا االتفاق الذي 

سيمثل نهاية لألزمة السياسية التي 
كادت تعصف بالوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره.
ل��ق��د ج��س��دت��م ي��ا ف��خ��ام��ة الرئيس 
المبادرة الخليجية  بتوقيعكم على 

حكمة قيادية فذة، وحنكة سياسية، 
وحرصًا وطنيًا عاليًا، وقدمتم بذلك 
أنموذجًا في الزعامة وتغليب المصلحة 
العليا للوطن ليس إلى هذا الجيل 
فحسب؛ بل إلى األجيال القادمة من 

أبناء الشعب اليمني.
فخامة رئيس الجمهورية

إن التاريخ سيسجل لكم بأحرف من 
نور أنكم عكستم بتعاطيكم مع كل 
مجريات هذه األزمة اقتدارًا سياسيًا 

تجلى من خالل المقترحات والمبادرات 
التي قدمتموها إلخ��راج الوطن من 
أزمته، والتي مثلت في نهاية األمر 
جوهر ال��م��ب��ادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية. كما سيسجل لكم أنكم 
انتصرتم للوطن أواًل؛ وحافظتم على 
وحدته وأمنه واستقراره، وتناسيتم 
جروحكم وآالمكم من أجل الشعب 
اليمني، وتسامحتم تسامح العظماء، 
ية  ر ستو لد ا عية  للشر تم  نتصر ا و

وللنهج الديمقراطي.
فخامة الرئيس..

إننا في المؤتمر الشعبي العام- ونحن 
نبارك التوقيع على المبادرة الخليجية- 
فإننا نؤكد لكم أننا كنا وسنظل كما 
أكدتم أنتم باألمس أول الملتزمين 
بتنفيذ ما وقعنا عليه، وندعو إخواننا 
في أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم 
إلى أن يكونوا عند مستوى المسؤولية 
التي تتطلبها عملية التنفيذ للمبادرة 
الخليجية واليتها التنفيذية التي وقعوا 

عليها.
إننا في المؤتمر الشعبي العام نعبر عن 
شكرنا وتقديرنا البالغ لخادم الحرمين 
الشريفين جاللة الملك عبداهلل بن 
لعربية  ا لمملكة  ا ملك  لعزيز  عبدا
السعودية على رعايته الكريمة لحفل 
لتنفيذية  ا ليتها  وا لمبادرة  ا توقيع 
وح��رص��ه على ل��م شمل اليمنيين 
ومواقفه التي جسدها إلى جانب اليمن 
طيلة هذه األزمة ، والشكر موصول 
لقادة دول مجلس التعاون الخليجي 
ولكافة األشقاء واألصدقاء، ولمبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة السيد 

جمال بن عمر.
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام..

الخميس 24 نوفمبر 2011م

في برقية تهنئة رفعها للرئيس:

المؤتمر : توقيع المبادرة إنجاز تاريخي إلخراج اليمن من األزمة
يؤكد المؤتمر  إلتزامه  بتنفيذ المبادرة وآليتها ويدعو المشترك أن يكون عند المسؤولية

التاريخ سيسجل لكم بأحرف من نورانتصاركم للوطن وتناسي جروحكم من اجل الشعب
المؤتمر يعرب عن امتنانه البالغ لخادم الحرمين لرعايته الكريمة لحفل توقيع المبادرة وحرصه على لم شمل اليمنيين

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

العدد: )1581( تنظيمية8

اليمنيون جسدوا في سلوكهم ووعيهم الوطني طوال مراحل التحرر قضية 
الوحدة الوطنية واالنتماء الوطني ورعاية مصالح الشعب ونشر الحرية 

عبدربه منصور هادي واإليمان بالديمقراطية والثقة بالذات
نائب رئيس الجمهورية

لعام  ا الشعبي  المؤتمر  أعتبر   <
وأحزاب التحالف الوطني في محافظة 
تعز أن توقيع فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية على المبادرة الخليجية 
شكل مفاجأة للعالم واخرس أمراء الحرب الذين 

أرادوا إحراق اليمن .
وقال مؤتمر وتحالف تعز في برقية إلى رئيس 
الجمهورية: إنكم يا فخامة الرئيس قد أثبتم 
أمام العالم االنحياز المطلق الى صفوف الشعب 
انتصارًا لقيم الخير والمحبة والسالم وتجسيدًا 

للحكمة اليمانية المشهودة. 
وأضافت البرقية :وكان توقيعكم على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية انطالقًا من حرصكم 
على إيقاف التدهور ال��ذي تنفذه العناصر 
الخارجة على النظام والقانون والذي طال حياة 

كل أبناء الوطن.
وأشار إلى أن األزمة التي مر بها وطننا والتي 
خطط لها ونفذها االنقالبيون في أحزاب اللقاء 
المشترك أسقطت أوراق التوت التي كان يتخفى 
وراءها هؤالء المتآمرون الذين أرادوا الوصول 
الى السلطة على ساللم من الجثث واألشالء 
وبرك من الدم, وذلك هو تأريخهم الذي نعرفه 
جميعا. فهم امتداد للعهود الشمولية الدموية 

التي ذاق منها ابناء الوطن الكثير من الويالت 
والكوارث والمآسي. وحين فشلوا في الوصول 
الى الحكم بالطرق السلمية والديمقراطية 
ق��رروا تنفيذ مخططهم االنقالبي في اول 
سابقة خطيرة سيدونها التاريخ وستظل لعنة 

تطاردهم امام تعاقب األجيال. 
واستطردت البرقية الصادرة عن مؤتمر تعز: 
إنكم يا فخامة الرئيس قد أثبتم أمام العالم 
االنحياز المطلق الى صفوف الشعب انتصارا 
لقيم الخير والمحبة والسالم وتجسيدا للحكمة 
اليمانية المشهودة. وك��ان توقيعكم على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية انطالقا 
من حرصكم على إيقاف التدهور الذي تنفذه 
العناصر الخارجة عن النظام والقانون والذي 

طال حياة كل أبناء الوطن.
ويأتي التوقيع انطالقا من تقديركم لمعاناة 
أبناء الشعب الذين حاصرهم بطش المليشيات 
المسلحة التابعة الوالد االح��م��ر واالخ���وان 
المسلمين وبعض مجاميع من الجيش الخارجة 
سفك  لتعطشها  الدستورية  الشرعية  عن 
الممتلكات  الدماء ونزعتها الشريرة لنهب 
العامة والخاصة واحتالل المؤسسات والمنشآت 

وتعطيل المدارس والجامعات. 

مؤتمر وتحالف تعز:
 الرئيس أخرس تجار الحرب 

 أقامت محافظة شبوة الخميس  حفاًل خطابيًا كبيرًا في قاعة المركز الثقافي بعتق بمناسبة التوقيع 
على المبادرة الخليجية.

وفي الحفل ألقى محافظ المحافظة الدكتور علي حسن األحمدي كلمة هنأ في مستهلها 
الشعب اليمني االبي والقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بالزعيم الرمز والقائد 

الحكيم فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بهذا الحدث التاريخي العظيم.

وقال "ظلت جماهير شعبنا اليمني تتطلع إلى هذا الحدث للخروج من األزمة 
، السياسية التي أرهقت الشعب خالل عشرة أشهر في معيشته وأمنه واستقراره" 

واعتبر التوقيع على المبادرة نهاية لمختلف أنواع المعاناة التي عاشها الشعب خالل األزمة.
وثمن محافظ شبوه ما قدمه فخامة األخ الرئيس علي عبد اهلل صالح والمؤتمر الشعبي 

العام من تنازالت في هذه المبادرة من اجل الشعب والوطن والحرص على أن يكون 
هذا التنازل في إطار الدستور وبما ال يمس بالنهج الديمقراطي لبالدنا.

الفتا إلى ان المعارضة لو استجابت منذ وقت مبكر للحوار وجاءت إليه قبل 
األزمة لوفرت على الشعب والوطن محنة األشهر العشرة العصيبة ولتفادى 
سفك الدماء وأعمال التخريب والدمار والخوف والجوع الذي ترتب على 

األزمة.
كما القيت كلمات من قبل رجال الدين لفضيلة الشيخ يحيى بانافع وأحزاب 

التحالف الوطني ألقاها خالد الجفري وعن منظمات المجتمع المدني 
ألقتها نجيبة محمد شيخ، أشارت جميعها إلى أثار األزمة السياسية 
الطاحنة التي مر بها الوطن خالل العشرة األشهر الماضية ، وأكدت 
بان تأثيراتها السلبية قد وصلت إلى كل أسرة في الريف والحضر 
كما أصابت الحياة االجتماعية واالقتصادية واألمنية بافدح االضرار 
، وشددت على ضرورة التزام جميع األطراف بتنفيذ بنود المبادرة 
وبما يحقق إزالة معاناة الشعب منها وإعادة األمن واالستقرار وبناء ما 
هدمته األزمة وعلى كافة الجوانب النفسية والمعيشية واالقتصادية 

 .

> دع��ا أع��ض��اء وأن��ص��ار 
المؤتمر وأح��زاب التحالف 
الديمقراطي  ل��وط��ن��ي  ا
ب��م��ح��اف��ظ��ة إب ش��رك��اء 
العمل السياسي في البالد الى مواصلة 
الجهود الوطنية والمسؤولة إلخراج 
البالد نهائيًا من ه��ذه األزم��ة التي 
أهلكت الحرث والنسل ودمرت اقتصاد 
الوطن وكبدت الوطن والمواطنين 

خسائر فادحة.
وجددوا في مسيرة جماهيرية تضمنت 
الجمعة الماضية تمسكهم بالحوار 
كوسيلة مثلى وحل وحيد وايضًا ما 
تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية وقرار مجلس االمن الخاص 
باألزمة اليمنية والتي ستسهم في 

إنهاء معاناة الشعب والوطن.
وثمن أبناء محافظة إب جهود االشقاء 

واالصدقاء لطي صفحة األزمة القاتلة 
وفتح صفحة أخرى جديدة لبناء الوطن 
وتحقيق   ناتهم  معا من  لتخفيف  وا
تطلعات أبنائه بعيدًا عن المتاجرة 

بقضاياه وأحالم البسطاء.. 
وأش��ادوا في بيانهم بدور المؤسسة 
تهم  تضحيا و منية  ال ا و ية  لعسكر ا
الجسيمة في حماية الوطن ومكاسبه 

العظيمة.

> ب��ارك��ت ق��ي��ادة المؤتمر 
بمحافظة  ل��ع��ام  ا الشعبي 
حضرموت و قواعده وأنصاره 
االت��ف��اق التي توصلت إليه 
األطراف اليمنية لحل األزمة اليمنية 
وت��وج ذلك بوصول فخامة رئيس 
ع��ب��داهلل صالح  الجمهورية علي 
إلى الرياض للتوقيع على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ، 
وذلك إلخراج الوطن من األزمة التي 

استمرت حوالي عشرة أشهر.
وإذ تشيد قيادة المؤتمر بهذه الخطوة 
دة  لقيا ا بها  قامت  لتي  ا لجريئة  ا
المؤتمر  ء  أعضا تدعو  السياسية 
وأنصاره إلى التفاعل االيجابي مع 
هذه المبادرة واالستعداد لتنفيذ 
كافة نقاطها تطالب القوى المعارضة 
وكافة قوى الشعب وجماهيره وأبناءه 
بضرورة التفاعل االيجابي مع هذه 
االتفاقية التي ستخرج اليمن من 
محنته وأزمته وتشيد قيادة المؤتمر 
بالحنكة السياسية وبالنهج السلمي 
للقيادة السياسية التي رفضت كل 

دع��وات العنف وال��ص��راع وطالبت 
بتحكيم العقل واالستجابة إلى لغة 
الحوار وااللتزام بالقانون والدستور 

كحل وحيد لكل أزمات اليمن .
وتدعو قيادة المؤتمر كافة األطراف 
والقوى السياسية واالجتماعية إلى 
توفير المناخات المالئمة إلى نجاح 
ه��ذا االت��ف��اق ومساندته ودعمه 

والتفاعل االيجابي معه .

مؤتمر مأرب يدعو المشترك لتنفيذ 
المبادرة ونبذ العنف

> عبرت قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني بمحافظة مأرب عن تأييدها ومباركتها للجهود 
السياسية الناجحة التي قادها فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية إلخراج اليمن من األزمة وتوقيع المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية.
وثمن مؤتمر مأرب في بيان له المواقف المشرفة التي بذلتها قيادتنا 
السياسية والتنظيمية في مختلف مراحل التفاوض مع أطراف المعارضة 
والثبات والصمود الذي تميزت به منذ بداية األزمة وااللتفاف الجماهيري 

الكبير للقيادات واألعضاء وأنصار المؤتمر على امتداد الساحة اليمنية.
 وأكد أبناء مأرب على ضرورة التزام المشترك بما ورد في المبادرة ونبذ أعمال 

العنف والتخريب.

شبوة تحتفل بنجاح سياسة الرئيس إلنهاء االزمة

مؤتمر حضرموت يبارك التوقيع 
على المبادرة الخليجية

مؤتمر ريمة يثمن جهود وحكمة 
الرئيس إلنهاء األزمة

مؤتمر ذمار يسخر من مزاعم 
قناة التضليل سهيل 

سخر مصدر بالمؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار من 
أساليب التضليل التي ذهبت إليها قناة الكذب والتضليل 
سهيل والتي زعمت انضمام اآلالف من أبناء محافظة 

ذمار إلى ساحة االعتصام.
وأشار المصدر إلى أن ترويج مثل تلك اإلشاعات 
يأتي في إطار الحملة اإلعالمية التضليلية التي 
تعودت عليها وسائل اإلعالم التابعة ألحزاب 
اللقاء المشترك وفي مقدمتها قناة »سهيل« 
والتي تحاول تحقيق مكاسب زائفة متناسية 
ب��ان الشعب اليمني قد تكونت لديه قناعة 
بحقيقية النهج التضليلي ال��ذي تتبعه تلك 

الوسائل اإلعالمية ومن يقف ورائها.
وأكد المصدران المؤتمر الشعبي العام متماسك وراسخ 
رسوخ الجبال، ولن يتأثر بمثل تلك الهرطقات اإلعالمية 
وسيظل كما كان عهد رائد العملية السياسية والتنموية 
في اليمن في ظل قيادته السياسية بزعامة ابن اليمن 
البار فخامة علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
ودعا المصدر وسائل اإلعالم التابعة ألحزاب اللقاء 
المشترك إلى االبتعاد عن التضليل 
والتصعيد اإلعالمي معتبرا ذلك 
دليل على اتجاه حزب اإلصالح إلى 
االلتفاف على المبادرة الخليجية 

واليتها التنفيذية وخرق لالتفاق.

> عبرت قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
ريمة عن تقديرها العالي لجهود فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية وحكمته في سبيل إخراج الوطن من األزمة والفتنة التي كادت 

أن تعصف به الى التناحر وتدمير كل المقومات التي تحققت لليمن.
وأكد مؤتمر ريمة تأييده للجهود الحكيمة لفخامة الرئيس والتي تكللت 
بتوقيع المبادرة الخليجية وعبر عن تهانيه للقيادات الوطنية وعلى 
رأسهم األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 

بالنجاح واالنتصار العظيم للوطن والمبادئ والثوابت الوطنية.
 وأشار الى أن المبادرة الخليجية لبت طموحات وإرادة كل أبناء الوطن 

الشرفاء وهزمت أعداء الوطن والعمالء ممن باعوا أنفسهم للشيطان.

مؤتمر إب يشيد بالتعامل المسؤول لرئيس الجمهورية 


