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وأثناء لقائه مع قيادات وأعضاء المؤتمر في صعدة

رئيس المؤتمر يلتقي ضحايا االعتداء اإلرهابي على مسجد دار الرئاسة

الزعيم: يجب تعزيز الممارسة الديمقراطية وانتخاب رئيس للفرع
على أعضاء المؤتمر تبني تطلعات المواطنين والحفاظ على المكاسب الوطنية
البد من خلق شراكة من أجل بناء الوطن واستعادة األمن واالستقرار

التقى الزعيم علي  
ـــداهللا صــالــح  عـــب
رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بالقيادات السياسية 
ــود  ــن ــج والـــضـــبـــاط وال
وأوالد شــهــداء الحادث 
اإلرهابي في جامع دار 
الرئاسة بحضور عدد من 
فعين  ا لمتر ا مين  لمحا ا
في هذه القضية حيث تم 
خــالل االجتماع تــدارس 
الــخــطــوات واإلجــــراءات 
ينبغي  لتي  ا نونية  لقا ا
اتخاذها من قبل الناجين 
والمتضررين مــن هذا 
ــــحــــادث اإلجـــرامـــي  ال
ــي البشع الــذي  اإلرهــاب
تم ارتكابه ضدهم في 
األول مــن شهر  جمعة 
رجب عام ١٤٣١هجرية 
أثناء أدائهم صالة الجمعة 
وذلك بما يكفل التسريع 
بملف القضية المحال لدى 

النيابة العامة واستكمال 
ـــــراءات القانونية  اإلج
ة  لجنا ا لة  حا بإ لكفيلة  ا
ومن دبروا هذه الجريمة 
لها  التي يندى  البشعة 
الجبين إلى العدالة هذا 
وقد أكد المتضررون من 
هذا الحادث تمسكهم في 

أن تأخذ العدالة مجراها.
مـــن جــانــبــهــم أوضـــح 
المحامون المنتدبون في 
ــراءات  هذه القضية اإلج
ــي تم  ــت والـــخـــطـــوات ال
اآلن في  اتخاذها حتى 
في  بما   ، القضية  ملف 
ذلــك مــا تــم جمعه من 
أدلة وشهادات لعدد من 
الشهود حول المتورطين 
ــمــة ،  ــجــري فـــي هـــذه ال
باإلضافة إلى االعترافات 
ء  لــقــا إ ــم  ث لتفصيلية  ا
القبض على منفذي هذه 

الجريمة النكراء.

التقى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام  
قيادات المؤتمر وأعضاء المؤتمر في محافظة صعدة الخميس، 
وفي اللقاء استمع الزعيم الى تقرير عن االوضاع التنظيمية لقيادات وكوادر 
المؤتمر في محافظة صعدة والتنسيق بين مكونات المؤتمر في جميع الدوائر 
والمديريات، كما استمع الى عدد من المداخالت من قبل اعضاء المؤتمر الشعبي 
العام  بما في ذلك حول االستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العام الثامن المقرر 
عقده قريباً، ودور المؤتمريين من أبناء محافظة صعدة في العمل التنظيمي 

والمؤسسي للمؤتمر كتنظيم رائد على الساحة الوطنية.
هذا وقد حث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر على ممارسة العمل 
الديمقراطي وتجسيد ذلك داخل فرع المؤتمر وانتخاب رئيس لفرع المؤتمر 
في المحافظة والقيام بمعالجة االختالالت كافة، التي شابت المرحلة الماضية 
. كما شدد الزعيم علي عبداهللا صالح على اهمية ان تعمل قواعد وقيادات 
المؤتمر مع افراد المجتمع في المحافظة على الحفاظ على المكاسب الوطنية 
والدخول في شراكة من اجل بناء الوطن اليمني واستعادة االمن واالستقرار 

في محافظة صعدة، مشيداً باألدوار الوطنية ألبناء محافظة صعدة بشكل عام 
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بشكل خاص وما قدموه من اجل الوطن .

حضر اللقاء الشيخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب االمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام والشيخ سلطان البركاني االمين العام المساعد، 
واحمد الزهيري، واحمد صوفان عضوا اللجنة العامة، والشيخ فيصل عريج عضو 

مجلس النواب وعدد من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

الزعيم علي عبداهللا صالح يهنئ الدكتور محمد مرسي النتخابه رئيساً لمصر

هنأ الزعيم علي عبداهللا صالح، رئيس   
المؤتمر الشعبي العام، الدكتور محمد 
مرسي لفوزه في االنتخابات الرئاسية المصرية.
وقال في تصريح صحفي، عقب اعالن نتائج 
االنتخابات: «نتمنى لمصر، ان تنعم بالهدوء، 
ويعود المصريون لممارسة حياتهم ومصالحهم، 
ويــعــود السياسيون للعمل االعــتــيــادي، بال 
صراعات ألن الصراعات مهما كان المستفيد 

منها فإنها تضر ماليين المواطنين».
وقال: «إنه بفوز مرشح األخوان المسلمين، 
وبعد الغاء القضاء لالنتخابات البرلمانية السابقة، 
سيكون أمام المصريين مرحلة اخرى، البد أن 
يتعاون خاللها المجلس العسكري والرئيس 
المنتخب، وكل منهم ينسق مع القوى األخرى».
متمنياً للمرشح المنافس «الدكتور أحمد 
شفيق أن يشكل مع كتلته االنتخابية التي مثلت 
ما يقارب نصف الناخبين، عمالً حزبياً يحفظ 
التعددية في مصر، ويحمي مصالح المعارضين 

والمخالفين لالخوان المسلمين».
وذكر الزعيم بما شهدته اليمن وقال: «لقد 
شهدت اليمن انتخابات رئاسية قبل خمسة 
أشهر، تولى بموجبها فخامة األخ النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، المشير  
عبدربه منصور هــادي رئاسة الجمهورية 
اليمنية، بموجب اتفاقية سياسية توليت 
شخصياً االشراف على اعدادها ومحاولة اقناع 
األخوة في المعارضة، وبخاصة التجمع اليمني 
لإلصالح وحلفائه من المنشقين ومليشيات 

أوالد األحمر، والذين كانوا يتصورون انهم 
ــادرون على إلغاء الشرعية الدستورية،  ق
كمقدمة إللغاء الحزبية واالنتخابات، واقصاء 
الجميع بما فيهم من كانوا شركائهم أيام 
األزمة السياسية، من أجل التفرد في الحكم».

وقال: «وبعد وساطات من األشقاء في المملكة 
العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان والبحرين والكويت، تم التوقيع 
على المبادرة، وتخليت عن ما بقي لي من فترة 
الرئاسة بدأت بانتخابات تنافسية عام ٢٠٠٦م، 
من أجل ان يلتقي الجميع على طاولة الحوار 
الوطني، ويتوقف التحريض على العنف والقتل 
والفوضى».. وقال: «والزلنا ننتظر بدء الحوار 
الوطني، والزال حال البالد متوقفاً بسبب عدم 
ادراك شركاء المبادرة اللتزاماتهم تجاه بعضهم 

حتى اآلن».
وتمنى في ختام تصريحه على القوى المصرية 

ان تتعاون لما فيه مصلحة مصر والمصريين.
وقال: إن التسليم بنتائج االنتخابات هو أهم 

خطوة من خطوات الديمقراطية..
وختم بالقول: «باسم المؤتمر الشعبي 
العام، الذي حكم لفترة طويلة وفي بعضها 
بالتشارك مع الحزب االشتراكي اليمني، 
ومع الناصريين والبعثيين، كلٌ بحجمه، كما 
تشاركنا مع االخوان المسلمين، الذين كانوا 
ممنوعين حينها من النشاط السياسي في 
غالب الــدول العربية، اتمنى إلخــوان مصر 

التوفيق والنجاح».

المنشقون وميليشيات أوالد األحمر  حاولوا  إلغاء الشرعية الدستورية من أجل التفرد بالحكم
فاً بسبب عدم إدراك شركاء المبادرة إللتزاماتهم حتى اآلن حال البالد ال زال متوقّ
تخليت عن الرئاسة من أجل أن يلتقي الجميع على طاولة الحوار الوطني ويتوقف العنف والقتل والفوضى

رئيس المؤتمر يعزي 
آل الحاللي

بعث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام  
برقية عزاء ومواساة إلى أبناء الفقيد يحيى محمد الحاللي ، 

وكافة آل الحاللي بمصابهم الجلل في رحيل الفقيد إلى جوار ربه.
وثمن رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقيته إلى نجل الفقيد علي 
يحيى الحاللي ، وأخ الفقيد محسن محمد الحاللي ،األدوار الوطنية 
التي لعبها الفقيد خالل مسيرة حياته التي سخر جلها لخدمة الوطن 

وقضاياه.

النابهي مديراً لمكتب 
األمين العام المساعد

أصــدر الزعيم علي  
عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام قراراً 
تنظيمياً قضى بتعيين األخ 
صالح الدين مهيوب النابهي 
مديراً لمكتب األمين العام 

لشئون  ا ع  لقطا عد  لمسا ا
ــات  ــالق ــع الــســيــاســيــة وال
ــــك بعد  ــة، وذل ــي ــارج ــخ ال
الع على النظام الداخلي  االطّ
واللوائح المتفرعة عنه ولما 

تقتضيه مصلحة العمل.

.. و يهنئ األمير سلمان بن عبدالعزيز 
بمناسبة تعيينه ولياً للعهد

بعث الزعيم علي عبداهللا صالح-  
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي االمير 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع في 

المملكة العربية السعودية الشقيقة..
عبر فيها عن خالص تهانيه بتلك الثقة 
الكبيرة والمستحقة التي منحها إياه خادم 
بن  عبداهللا  الملك  الشريفين  الحرمين 
عبدالعزيز بتوليه منصب ولي عهده األمين.. 
معرباً عن ثقته بمواصلة ولي العهد الجهود 
الدؤوبة لخدمة العالقات األخوية بين البلدين 
والشعبين الشقيقين لتظل هذه العالقات 
متميزة ومتطورة بإذن اهللا تعالى لما فيه 
خير ومصلحة الشعبين الشقيقين واللذين 
حققا انجازاً تاريخيا بالتوقيع على معاهدة 
جدة التاريخية والتي تم من خاللها حل ملف 
الحدود الشائك والذي ظل معلقا ومفتوحاً 
ألكثر من ستة وستين عاماً حيث فتحت تلك 
المعاهدة بين البلدين في ظل عهد خادم 
الحرمين الشريفين جسوراً متينة من اإلخاء 

والتعاون والتكامل.


