
رأس الزعيم علي   
عبداهللا صالح- 
رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- االثنين، اجتماعاً 
تــنــظــيــمــيــاً مــشــتــركــاً 
لألمانة العامة للمؤتمر 
العام وأمناء  الشعبي 
أحزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي..
وفي مستهل االجتماع 
أكــد رئــيــس المؤتمر 
الشعبي العام أن اليمن 
قيقة  د حلة  بمر يــمــر 
وتستلزم تضافر الجهود 
النضالية، مشدداً على 
أهمية تفعيل مكونات 
التحالف االستراتيجي 
بين المؤتمر وأحــزاب 

التحالف الوطني.
ــى الــــدور  ــل وأكــــد ع
الطليعي للمؤتمر في 
انجاز المهام التاريخية 
ــوى  ــق ــال الــمــنــاطــة ب

السياسية وخاصة دعم جهود القيادة السياسية 
الجديدة في تنفيذ المبادرة الخليجية المزمنة وكذا 
االلتزام بتنفيذ ما تبقى منها خالل المرحلة القادمة.
واستعرض االجتماع- المنعقد بمبنى اللجنة 
لعامة  ا لمهام  ا ء-  صنعا بالعاصمة  ئــمــة  لــدا ا
والتنظيمية والحزبية، وكلف لجان إعداد الرؤى 
والبرامج والخطط للمرحلة القادمة حسب كل قضية 
وخاصة تلك المتصلة بتنفيذ ما تبقى من مهام 

وبنود المبادرة الخليجية 
المزمنة، وأنــاط اللقاء 
بــاالمــنــاء المساعدين 
للمؤتمر وأمناء أحزاب 
التحالف الوطني انجاز 
ـــرارات المتصلة  ـــق ال

بجدول األعمال..
وشدد على أهمية أن 
بينهما  قة  لعال ا تتخذ 
إزاء القضايا والتحديات 
الماثلة وااللــتــزامــات 
طبيعة  ضها  تفر لتي  ا
المرحلة بحيث يشمل 
الــتــفــاعــل والــشــراكــة 
األطــر المركزية وكذا 
مختلف التكوينات في 
المحافظات والمديريات.

ـــر االجــتــمــاع  كــمــا أق
ئمة  ا د لجنة  تشكيل 
االنــعــقــاد مــن األمــنــاء 
تمر  للمؤ ين  عد لمسا ا
ــزاب  ــاء عــمــوم أح ــن وأم
التحالف تعنى بمتابعة 

التطورات على الساحة أوالً بأول.
وفي االجتماع الذي اتسم بالشفافية والموضوعية 
والنقاش الجاد، حيا المشاركون فيه الدور التاريخي 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام الذي جنب اليمن 
االنــزالق في أتــون صــراع أو حــرب أهلية، وهو 
لمكاسب  ا فــي  تمثلت  لتي  ا ته  لمنجزا تتويج 
الوطنية العظيمة وفي الحفاظ على الثورة اليمنية 

واالنجازات التنموية على مختلف األصعدة.
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رئيس المؤتمر الشعبي العام يرأس اجتماعاً مشتركاً 
ألمانة المؤتمر وأمناء التحالف الوطني

المناضل عبدربه منصور هادي النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام يصدر عدداً من القرارات التنظيمية

أصـــدر األخ المناضل    
عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام- 
قرارات تنظيمية قضت بترفيع 
عــدد من أعضاء المؤتمر إلى 
عضوية اللجنة الدائمة المحلية.. 
حيث أصدر قراراً برقم «٣٠» 
لسنة ٢٠١٢م قضى بتصعيد 

االخوة:
١- عبدالرحيم مطيع

٢- د. نــصــر مــحــمــد ناجي 
الحجيلي

٣- خيرية محمد اسماعيل
 إلى عضوية اللجنة الدائمة 

المحلية بمحافظة إب.
ــم «٣١»  ــرار رق ــق وقــضــى ال

بتصعيد األخوات:
١- سامية عبدالكريم محمد 

العواضي
ــداهللا يحيى  ــب ٢- نــديــمــة ع

الوادعي
٣- أروى عبدالكريم محمد 

مرشد
إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية 

بمحافظة ريمة.
وقضى القرار رقم «٣٢» بتصعيد 

األخوين:
١- حسين قائد زيد

٢- عبدالسالم عبدالرحمن عنبه
إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية 

بمحافظة صنعاء.
وقضى القرار رقم «٣٣» بتصعيد 

األخوين:

١- جالل محمد حمود اليمني
ــش  ٢- الــشــيــخ مــحــمــود عــلــي داح

الشيبري
إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية 

بمحافظة حجة.
كما قضى القرار رقم «٣٤» بتصعيد 

األخوين:
١- ناجي علي ناصر حيلة
٢- عبدالفتاح علي ناصر

إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية 

بمحافظة مأرب.
وقضى الــقــرار رقــم «٣٥» 

بتصعيد األخ:
صالح أحمد العجيلي

ئمة  ا لد ا للجنة  ا ية  لعضو
المحلية بمحافظة حضرموت.

وقضى الــقــرار رقــم «٣٦» 
بتصعيد األخ :

سالم علي السباحي
ئمة  ا لد ا للجنة  ا ية  لعضو

المحلية بمحافظة البيضاء.
وقضى الــقــرار رقــم «٣٧» 

بتصعيد األخوة :
١- فيصل عبداهللا معصار

٢- عبدالحميد عبده المعافا
٣- سميرة محمد حاتم

إلى عضوية اللجنة الدائمة 
المحلية بمحافظة صنعاء.

كما قضى القرار رقم «٣٨» 
بتصعيد األخوين:

١- منصور صالح المضلعي
٢- راجح سعد الجابري

إلى عضوية اللجنة الدائمة 
المحلية بمحافظة عمران.

وقضى القرار رقم «٣٩» بتصعيد 
األخ :

أحمد علي حمود زبارة
إلى عضوية اللجنة الدائمة المحلية 

بمحافظة ذمار.
وقضت المادة الثانية من القرارات 
العمل بها من تاريخ صدورها وعلى 
الجهات المختصة تنفيذ ذلك كل فيما 

يخصه.

مصدر بمكتب رئيس المؤتمر يطالب باالعتذار عن إساءات للرئيسين هادي وصالح
سخر مصدر مسئول بمكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام من األكاذيب   

التي نشرها موقع صحيفة «الصحوة» الناطقة باسم حزب اإلصالح 
«االخوان المسلمين» وزعمت فيها بأن الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- قام االثنين- باقتحام دار الرئاسة بصنعاء أثناء تواجد رئيس 

الجمهورية عبدربه منصور هادي واستقباله وفود رسمية..
ــاءة للتراث  وقــال المصدر إن ترويج مثل تلك األكــاذيــب يستهدف اإلس
الديمقراطي في اليمن واإلساءة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية، ورئيس الجمهورية السابق مطالباً بتقديم اعتذار سياسي وتفسير 

ما وصفه بالسلوك المشين الذي اليمت إلى تقاليد الوطن اليمني بصلة.
معتبراً ترويج إعالم اإلصالح لمثل تلك األباطيل، يؤكد السقوط األخالقي 
والسياسي للقائمين على تلك الوسائل اإلعالمية ومن ورائهم حركة التضليل 

«تنظيم القاعدة والجهاد».
مذكراً أن الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام سلم السلطة 
طواعية في عرس ديمقراطي شهده العالم وبات جزءاً من ثقافة الشعب اليمني، 
كما سلم معها دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومجمع الدفاع والقيادة العليا 
للقوات المسلحة وكذا جميع المنشآت المرتبطة برئاسة الجمهورية إلى فخامة 

الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة.
مؤكداً ان ترويج مثل هذه األباطيل يهدف اإلســاءة إلى عمق التراث 
الديمقراطي والجهد السياسي الذي جمع بين منع انزالق اليمن إلى مهاوي 
الصراعات واالحتكام إلى الشعب، كما أنها إساءة للزعيمين «الرئيس السابق 
والرئيس الحالي» مطالباً بسرعة تقديم االعتذار وتفسير هذا السلوك المشين 
الذي ال يمت إلى تقاليد الوطن اليمني بصلة، وال إلى قواه الحية، قائالً: 
«هذا السفه قد احتكرته قوى التخلف الذي يسوءها أن تعيش في مناخات 

ديمقراطية».

مصدر مؤتمري يسخر من أكاذيبه

ذيها باسندوة يعرف «أبطال» مسرحية 18 مارس ومخرجيها ومنفّ

وقال المصدر: كنا نعتقد منذ تسلم األستاذ محمد سالم باسندوة لمهامه 
كرئيس لحكومة التوافق أن يعمل على إحالل التوافق الوطني وأن ينسى 
الحالة التي أصيب بها ورفاقه قبل تشكيل الحكومة، حالة العداء والحقد 

والكراهية والجحود والنكران..
واضاف المصدر: ألنه اليوم مسئول عن وطن ولم يعد رئيساً للجنة 
التحضيرية أو مشايعاً للمشترك وشركائه وأن يكون حصيفاً في طرحه 
أميناً في معلوماته سواًء فيما يخص أداء الحكومة أو عما حدث يوم ١٨ 
مارس ٢٠١١م من مجزرة ندينها ونستهجنها ونعلم جيداً أن األستاذ محمد 
سالم باسندوة والدائرين في فلكه يعلمون علم اليقين من هم أبطال 

تلك المسرحية ومخرجوها ومنفذوها، بدالً من رمي التهم هنا وهناك .
واشار المصدر الى ان باسندوة يعلم أن يوم ١٨ الدامي كان مقدمة 
ليوم ٢١ مارس التي أعلن فيها اللواء علي محسن تمرده على الشرعية 
الدستورية، معتقداً أن ما فعله وشركاؤه يوم ١٨ كافياً إلسقاط النظام 
الذي عمل معه ٣٣ عاماً واعتقد بذلك أنه سيستلم السلطة لـ٣٣ عاماً 
جديداً ومن خلفه اإلخوان المسلمون الذين زينوا له أن كل شيء قد تم 
على خير ما يرام، وأن وصوله للسلطة صار أمراً محتوماً وليس كما ادعى 

األستاذ باسندوة وشهد دون أن يرى وهرف بماال يعرف.
وأضاف المصدر: نعود لنذكر األستاذ محمد سالم باسندوة- ونحن شركاء 
في الحكومة التي يرأسها- أن المرحلة تقتضى أن يعمل الجميع كفريق 
واحد لتجاوز ما خلفته األزمة ومداواة الجروح ، وتلمس حال الثكالى وإعادة 
من هدمت منازلهم وأصبحوا بدون مأوى ، ورعاية األسر التي فقدت العائل 
أو فقد الجزء األكبر من مجموعها، لكننا لألسف نقرأ العكس في كلمة 
األستاذ باسندوة اليوم هو وحكومته الذين لم يصنعوا شيئاً وسيظلون 

يلعنون الماضي دون أن يقدموا مرهماً لجريح..
وقال المصدر المؤتمري : ليته تذكر قبل أن يلقي كلمته ماهي مهام 
الحكومة المحددة في اآللية، أليست المهام األمنية جزءاً ال يتجزأ من مهام 
الحكومة ، وقد تعهد رئيس الوزراء أمام البرلمان بانجاز تلك المهام خالل 
١٥ يوماً من تاريخ منحه الثقة.. وأضاف المصدر متسائالً: أليس برنامج 
التنشيط االقتصادي جزًءا ال يتجزأ من مهام الحكومة ؟ أليس األمن والسالم 
واالستقرار قضيتها األولى ؟ أليس كل الوطن بقتاله ومصابيه وأولئك 
الذين فقدوا أرزاقهم نتيجة فقدانهم العمل وهم بمئات اآلالف وكذلك 

موضوع الكهرباء من األولويات! 
مؤكداً أن االستاذ باسندوه على علم بأن من ينتمي إليهم هم وراء حاالت 
العذاب التي عانى منها المواطنون جراء انقطاعات التيار الكهربائي ، ولو 
كان للنظام- كما أشار- أي يد فيها لسارع هو ووزراؤه إلى إعالن ذلك للناس 
مدعوماً باألدلة والبراهين لكنه نسي ما صرح به وزير الكهرباء في حكومته 
عندما شكا صعوبة إصالح الكهرباء وقال وراء األكمة ما وراءها وكنا نتمنى 

على رئيس الحكومة أن يفهم ذلك جيداً ليكشف للناس ما وراء األكمة.
وتابع المصدر المؤتمري: نعم إن عجز الحكومة بين وواضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار، أما تغني األستاذ باسندوة بتوافر المشتقات 
النفطية، فنقول له إن ذلك ليس فعلك وال فعل حكومتك ولكنه كرم 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الذي قدم نصف 
مليون طن من النفط ما يعادل ٣٧٥٠ مليون برميل ، ولو لم يكن ذلك 
لكانت أزمة المشتقات النفطية قد ضربت أطنابها وهلك الحرث والنسل.

ر المصدر رئيس حكومة الوفاق الوطني بأن الحكومة السابقة لم  وذكَّ
تتخذ قراراً برفع أسعار النفط مطلقاً ولكنها عندما اشتدت األزمة جراء 
ضرب األنبوب وفرت نفطاً خالياً من الرصاص لفترة مؤقتة تعيد بعدها 
أسعار النفط إلى سابق عهدها بمجرد عودة أنبوب النفط.. واضاف : (ولو 
كان لدى األستاذ باسندوة قرار من الحكومة السابقة نتمنى أن ينشره 

للناس وسيكون العهد الراحل الذي سماه مسئوالً عن ذلك)..
وسأل المصدر األستاذ باسندوة قائالً: أوليست الموازنة التي صممتموها 
حالياً التي أرسلت إلى مجلس النواب أبقت أسعار البترول على ماهي 
ورفعت أسعار الديزل الذي كان محرماً رفعه أو تعديل أسعاره لدى الحكومة 
السابقة.. ألنه يعني كل شيء في الحياة وارتفاعه سينعكس على كل 

السلع والخدمات وستنتزعون من أفواه الجائعين جزًءا مما يأكلون لمجرد 
رفع أسعار الديزل.!

واضاف المصدر: كان األحرى باألستاذ باسندوة وهو أمام مناسبة أال 
يتباهى بإنجازات لم تتحقق ويوهم اآلخرين كما يوهم نفسه بأن الحكومة 
تعيد الكهرباء ووفرت المشتقات ونسي أن التشغيل وفرص العمل واألمن 
واالستقرار وإزالة حواجز الحصبة وصوفان ومتارس الفرقة في هائل 
والستين وخنادقها في مذبح هي صلب مهام الحكومة، وأيضاً خروج 
المليشيات المسلحة وأسلحتها وإعادة الجيش إلى ثكناته وإنهاء االنقسام 
وإصالح ما دمرته األزمة التي قادها المشترك وشركاؤه التي لألستاذ 

باسندوة نصيب منها .
وتابع المصدر: وبغض النظر عن مضمون اآللية فإن الحكومات في 
كل بلد أمامها مهام ال تحصى، ويعلم األستاذ باسندوة- وقد عمل وزيراً 
للتخطيط واإلعالم والخارجية- ماهي المهام التي كانت تلك الحكومات 
تضطلع بها، أما لو حصر مهام الحكومة بالدعوة إلى الحوار فنظن أننا لن 
نبقي لجمال بن عمر شيئاً وال للشركاء الدوليين وقبلهم األحزاب السياسية 

الموقعة على المبادرة واآللية.
وقال: ألم يكن شهداء القوات المسلحة واألمن والشهداء المدنيون 
بالحصبة وصوفان وهائل والزراعة وجولة كنتاكي والقاع وصنعاء القديمة 
وتعز وإب وعدن وأبين وحضرموت وبقية المحافظات شهداًء لدى رئيس 
الحكومة أم هو فقط رئيس وزراء الساحات ومداوي جراح وجرائم ارتكبها 
شركاؤه فقط ..! أوليس أولئك الشهداء اآلخرين يمنيين ولدمائهم حرمة 
وأن حكومة الجمهورية اليمنية مسئولة عنهم مسئولية كاملة، إال إذا كانت 
حكومة الساحة فإن ذلك ال يتفق مع طبيعة أي حكومة في أي بلد والمبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعبر المصدر عن اسفه لتضييق رئيس الــوزراء على نفسه الفضاء 
واعالن مسئوليته عن ساحة باألمتار بدالً عن وطن تتجاوز مساحته ٥٠٠ 
ألف كم٢ .. قائالً: (أوليست الحكومة قائمه على الشراكة ليس من حق 
رئيسها أن يغرد لوحده خارج ما تتفق عليه تلك الحكومة ويتبرع للساحة 
بـ٥٠ مليون ريال وينسى أن (٧) آالف أسرة شردت من منازلها بأمانة 
تل وأصيب  تل منهم من قُ العاصمة فقط وهدمت منازلهم كلياً أو جزئياً وقُ
منهم من أصيب ولم يجدوا من هذه الحكومة عبارة مواساة أو وجبة طعام 

أو قطعة حصير أو دثار).
وواصل بالقول: إن الحكومة في هذه األثناء تجتمع كثيراً ولكن على 
طريقة أسمع جعجعة وال أرى طحيناً، فهل نشكرهم على االجتماعات أم 

على حالة عدم الفهم للواجبات حتى هذه اللحظة؟!
ودعا المصدر رئيس الحكومة وحكومته :(ألن يقولوا هذا ما صنعته أنا 
وليس هذا ما صنعه أبي، عند ذلك سيكونون مشكورين أنهم صنعوا عمالً 
في الميدان، وعند انجازهم مجرد ٢٠٪ سنتوقع أن األرقام ستتصاعد لكن 

والنسبة تحت الصفر..
وأضاف المصدر: سنقول لرئيس الوزراء إننا سنشهد لك شهادة كبيرة 
أمام اهللا وأمام الرأي العام أنك أعدت (سبأفون) بأمرين ال يقبالن النقض، 
نفذ جزًءا من تلك األوامر وهو إعادة الخدمة إلى (سبأفون) ولم ينفذ 
الشق األخر المتمثل بإعادة الخدمة األمنية المحكومة باالتفاقية وقانون 

االتصاالت..
وقال المصدر مخاطباً رئيس حكومة الوفاق :(لقد وفرت بتلك اإلعادة 
أقصى درجات الحرية لعناصر تنظيم القاعدة لتتحرك وتتواصل وترتكب 
المجازر في أبين والبيضاء وحضرموت وعدن جراء عدم إعادة الخدمة 
األمنية التي كانت تعطي لألجهزة األمنية حق متابعة القاعدة كما هو 
الحال في دول العالم.. وإن اهللا سيسألك عن كل قطرة دم سفكتها 
طعت رقابهم في  القاعدة وعن كل قتيل وجريح وعن أولئك الذين قُ
مجزرة لم يشهد لها التاريخ مثيالً، وسيظل أقارب القتلى والضحايا 
يدعون عليك ليل نهار.. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين اهللا حجاب 

واهللا المستعان).

حمل مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة  
مسئولية دماء ابناء القوات المسلحة والمدنيين والجرحى من ضحايا اعتداءات تنظيم القاعدة في ابين 
والبيضاء وحضرموت وعدن ، وذلك بتوفيره أقصى درجات الحرية لتحرك واتصاالت عناصر القاعدة ورفعه حق الخدمة 

االمنية التي تمكن األجهزة األمنية من متابعة القاعدة كما هو الحال في دول العالم .
جاء ذلك في تعليق المصدر على كلمة رئيس الوزراء األستاذ محمد سالم باسندوة التي ألقاها أمس في حفل ما 

أسموه الوفاء للشهيد..

باسندوة وفّر أقصى درجات الحرية لتحرك واتصاالت 
عناصر القاعدة ورفع حق الخدمة األمنية

أليست حكومة الساحة مسئولة عن شهداء القوات 
اِّـسلحة واألمن واِّـدنيني َّـ كل اِّـحافظات!؟

أعدت الخدمة إُّـ «سبأفون» ولم تقم بإعادة الخدمة 
األمنية اِّـحكومة باالتفاقية وقانون االتصاالت

اللواء اِّـنشق علي محسن اعتقد 
أنه بتمرده سيستلم السلطة

توافّر اِّـشتقات النفطية ليس من فعل الحكومة 
ولكنه كرم خادم الحرمني الشريفني

اِّـوازنة أبقت أسعار البرتول على 
ما هي عليه ورفعت أسعار الديزل

هذا وقد استعرض اللقاء التطورات في بالدنا، 
وأكد األخ رئيس المؤتمر: نحن مع الحوار من قبل 
ان تحدث األزمة ونؤمن بانضمام الكل فيه باستثناء 
العناصر االرهابية كتنظيم القاعدة التي اليمكن ان 
 ننقبل المن قريب وال من بعيد الحوار معهم وم
وراءهــم، ألن هناك بعض القوى تقف وراءهــم 

وتحركهم بالريموت كنترول.
وأشار الزعيم علي عبداهللا صالح الى ان المؤتمر 
يعد إلقامة ندوة حول الربيع العربي والربيع اليمني 
بشكل خاص وماهي أجندته ومن موله ومن يقف 

وراءه ومن المستفيد منه.
من جانبها قالت الدكتورة عايدة بن عمر: إن 
الشباب العربي ممتن لالنجاز المهم واالسهام 
التاريخي الذي قام به الزعيم علي عبداهللا صالح 
خالل األزمة حيث تمكن من إحداث التغيير السلمي 
والديمقراطي في اليمن، مجسداً بذلك سابقة 
تاريخية في العالم العربي، إنه رئيس يتنازل عن 
السلطة بطريقة ديمقراطية من أجل حقن الدماء 
على الرغم من استطاعته بحكم الوالء والتأييد 
الشعبي الكبير له وبحكم شرعيته ان يرفض التخلي 
عن السلطة.. ولكن شجاعته قد ساهمت في إرساء 

أول انتقال سلمي للسلطة.
واشارت إلى انها تعرضت لمضايقات واستفزازات 
خالل زيارتها ساحة الجامعة من قبل المعتصمين..
 وقالت: الثورة لها اخالقها، والثوري له مبدأ 
وأخالق، فأنا ضيفة عربية واألخالق العربية تحترم 
المرأة العربية مهما كان، ولكن لألسف تعرضت الى 
استفزازات وكالم غير الئق.. وأضافت: انا ثورية 
وابنة ساحة ثورية منذ ١٩٩٨م لم نفرط بقيمنا 
وأخالقنا وكانت عندنا خطوط حمراء في التعامل 
مع اآلخرين، حتى من ينافسنا في الساحة يجب ان 

نحترمه.
وأكدت ان على من يطالب برحيل مواطن من بلده 
أياً كان سواء رئيساً او مواطناً بسيطاً، ان يطالب 
بخروج األجندة االجنبية قبل ان يطالب برحيل ابن 

بلده.
وقالت: يدرك من يسمع تصريحات المعارضة 

اليمنية أنها التمتلك برنامجاً واضحاً..
 هذا وستقوم األمين العام لرابطة الصحافة 
عبداهللا صالح  علي  لزعيم  ا بتكريم  لقومية  ا
والرئيس عبدربه منصور هادي بدرع السالم خالل 

األيام القادمة.
حضر اللقاء الشيخ سلطان البركاني األمين 
العام المساعد للمؤتمر، واألستاذ عارف عوض 
الزوكا عضو اللجنة العامة.. وعدد من القيادات 

التنظيمية.

الزعيم علي عبداهللا صالح: الحوار مع 
اإلرهابيين ومن يقف وراءهم.. بقية


