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المواطن الحر أقوى من كل دعاة التجهيل 

والوصاية والتضليل والكهانة
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

التقى الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام عددًا من قيادات وكوادر المؤتمر 
في كل من محافظات م��أرب، ولحج، والجوف، 
وحضرموت، والبيضاء، الخميس، الذين هنأوا الزعيم 
علي عبد اهلل صالح بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في 
احتفائيته بالذكرى الثالثين لتأسيسه، والذي مثل انعكاسًا 
لحيوية المؤتمر ومكانته على الساحة الوطنية وحضوره 

الفاعل على المستوى الشعبي والرسمي.
كما ناقشوا العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في 
محافظاتهم ودوره في حفظ األمن واالستقرار وإنجاح 
العملية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.
وفي اللقاء أشاد الزعيم علي عبداهلل صالح بالحضور 
اإليجابي لكوادر وقواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام 
في االحتفائية وتجشمهم عناء السفر للمشاركة فيها، 
مؤكدًا أن ذلك دليل كبير على وفائهم وإخالصهم 

لتنظيمهم الرائد وحرصهم على المشاركة بفعالية في 
هذه االحتفالية.

من جانبهم أّكد المشاركون أن المؤتمر الشعبي العام 
برجاله ونسائه سيظل رقمًا صعبًا وفاعاًل على الساحة 
الوطنية، وأن من كان يعتقد أنه سينهار خالل األزمة 
األخيرة بعد أن وجّهت إليه السهام من كل حدب وصوب، 
واهم ألن المؤتمر ازداد صالبة وقوة باعتباره محصنًا 
برجاله ونسائه ووسطيته واعتداله وحريته وديمقراطيته، 
والقيم التي أنشئ على أساسها، مشيرين إلى أن المؤتمر 
الشعبي العام سيواصل ريادته على الساحة الحزبية تحت 

قيادة الزعيم علي عبداهلل صالح.
مجددين دعمهم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي في إخراج الوطن من أزمته 
السياسية الراهنة والوصول به إلى بر األمان عبر تنفيذ 
كامل بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون اجتزاء 

أو انتقاص.

> بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر برقية 
عزاء ومواساة لالخ علي بن علي الرويشان واخوانه وكافة آل 
الرويشان في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى  العقيد علي 

مجاهد الرويشان
 جاء فيها :»والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 

راجعون« صدق اهلل العظيم..
االخ / علي بن علي مجاهد الرويشان وإخوانه المحترمون

األخ��وة/ آل الرويشان              المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة العقيد/ علي مجاهد 
الرويشان وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام أعبر لكم عن عميق 

الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم عظيم 

الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون..

أخوكم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح برقية عزاء ومواساة إلى عمار عبداهلل بلشرف وإخوانه 

وجميع آل بلشرف
 في وفاة والدهم رجل األعمال الشيخ عبد اهلل سالم بلشرف 

في دوعن بمحافظة حضرموت.
وعبّر رئيس المؤتمر عن بالغ الحزن واألسى ألسرة الفقيد، 
مشيدًا بمناقبه وما تميزت به سيرته من حب الخير وأعمال 

البر ودوره في خدمة قضايا الوطن.

الزعيم يعـزي آل الرويشان

..و يعزّي في وفاة بلشرف

مصدر إعالمي: رئيس 
المؤتمر لن يغادر الوطن

كشف مصدر إعالمي في مكتب رئيس المؤتمر 
أن الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ال ينوي مغادرة الوطن إلجراء 

فحوصات طبية أو لغيرها من األسباب.
وأّكد المصدر أن بقاء الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام في اليمن خالل هذه المرحلة أمر 
ضروري وبشكل ملح بسبب التطورات السياسية داخل 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وأضاف المصدر اإلعالمي »إنه في حال استدعت الحالة 
الصحية ذلك فان استقدام أطباء واختصاصين من الخارج 
أمر متاح ما يجعل خروجه من الوطن لدواعي طبية غير 

ضروري«.

رئيس المؤتمر يصدر قرارًا 
بتصعيد وفاء الدعيس الى عضوية 

اللجنة العامة للمؤتمر
اصدر الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام قرارًا تنظيميًا قضت المادة األولى 
منه بتصعيد وفاء أحمد عبداهلل الدعيس إلى 
عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام كونها األولى 
في االحتياط ضمن النسبة المخصصة للمرأة في عضوية 
اللجنة العامة. هذا وقد قضت المادة الثانية من القرار 

بتنفيذه من تاريخ صدوره.
اعتبر مسيرة المشترك تسميمًا ألجواء الوفاق:

المؤتمر يطالب الرئيس ورعاة المبادرة بإيقاف الممارسات االستفزازية
استنكر مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام 
استمرار أحزاب المشترك في ممارسة الخروقات 
إزاء عملية التسوية السياسية وآخرها المسيرة 
التي نفذتها عناصر المشترك الثالثاء بالقرب من منزل 
الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام..واعتبر المصدر أن المسيرة والشعارات التي 
رددتها، دعوة لفتنة جديدة ومخالفة واضحة وصريحة 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وخرق 
لمسار التسوية السياسية ومحاولة للعودة بالبالد إلى 

المربع األول.
وأضاف المصدر: “لقد عانى شعبنا اليمني كثيرًا جراء 
هذه الممارسات واألعمال غير المسئولة من قبل الشركاء 
في عملية التسوية السياسية، الذين يحاولون تسميم 
أجواء التوافق الوطني وعملية تنفيذ بنود المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة”.
وطالب المؤتمر حكومة الوفاق الوطني واللجنة 
العسكرية لتحقيق األمن واالستقرار بتحمل مسئوليتهم 
وإيقاف مثل هذه الممارسات التي ال تسهم في استمرار 
حالة الوفاق الوطني وتمثل عائقًا أمام تهيئة األجواء 

لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
كما دعا المصدر فخامة األخ عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية- إلى إيقاف هذه الممارسات وكشف 

القوى التي تقف وراءها ومحاسبتهم.
كما طالب المصدر الدول الراعية للمبادرة الخليجية 
باتخاذ موقف واضح إزاء هذه األعمال الالمسئولة، وأن 
تكون حريصة على إنجاح عملية التسوية السياسية ومنع 
تكرار أي ممارسات ال تخدم الوفاق الوطني والحفاظ على 

األمن واالستقرار في البالد.

وبهذه المناسبة قال األخ الرئيس: 
ألتقي باألخوة  اليوم ان  يسعدني 
أعضاء مجلس الشورى وهم جميعًا 
من القيادات المجربة والمطلعة على 
الواقع اليمني وملمة بالظرف العام 

الذي يمر به اليمن”.
وأش��ار رئيس الجمهورية ال��ى ان 
هناك ثالث أزمات سياسية واقتصادية 
وأمنية نشبت في وقت واحد مطلع 
العام الماضي 2011م مع ما تحمله 
هذه األزمات الثالث من تداعيات كل 
على حدة.. وقال: “عندما تأتي الثالث 
األزم��ات في وقت واحد في أي دولة 
تطيح بها، ونحن في اليمن الحمد 
هلل تغلبت الحكمة وتم توافق القوى 
السياسية على حل األزمة بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وتم التبادل 
السلمي للسلطة وتم التغلب على 
اكبر ازمة واجهت اليمن في تاريخه 

المعاصر..
وأضاف: “لقد كانت العاصمة مقطعة 
أج���زاء تتحكم فيها ق��وى سياسية 
معينة، وخطوط الكهرباء وإمدادات 
النفط تتعرض ل��الع��ت��داء وكانت 
مقطوعة، وتنظيم القاعدة اإلرهابي 

كان في أبين وأجزاء من شبوة”.
وشدد الرئيس عبد ربه منصور هادي 
في كلمته انه ينبغي على الجميع 
استشعار هذا الخطر اإلرهابي الشرير 
الذي اثر على سمعة بالدنا في الداخل 

والخارج كما اثر على اقتصادها.
ونوه إلى ان )34( شركة كانت تنقب 
عن النفط والمعادن قد تأثرت ولكننا 
بالمرصاد لهذا الخطر اإلرهابي.. الفتًا 
إل��ى االستراتيجية اإلرهابية التي 
يتبناها هذا التنظيم اإلرهابي بالتأثير 
على صغار السن ويوهمهم بالوعود 

الذهبية الكاذبة ويفترون على اهلل 
وعليهم..وأشار الرئيس إلى أن حادث 
سيارة كانت مفخخة قد كشف مخططًا 
وجهنميًا يستهدف  إرهابيًا خطيرًا 
تفجير سيارة في وسط مدينة كريتر 
بمحافظة عدن بالقرب من مقهى، 
وسيارة أخرى تنفجر في باب اليمن في 
صنعاء، وسيارة ثالثة في مدينة تريم 

تستهدف دار المصطفى.
وتساءل رئيس الجمهورية بالقول: 
“كيف لو ان هذه السيارات انفجرت 
ف��ي وق��ت واح���د ف��ي ه��ذه األم��اك��ن 
المشار إليها كما كانوا يخططون، كيف 
ستكون صورة اليمن في الخارج وفي 
الداخل وما هو االنطباع والتصور األول 
لدى كل شخص عند سماعه مثل هذا 

النبأ الدموي اإلرهابي الفظيع.
وطالب الرئيس جميع اإلخوة أعضاء 
مجلس الشورى بكل ما لديهم من 
قدرات وخبرات علمية وعملية متراكمة 
.. كما طالب العلماء واألعيان وجميع 
المواطنين رجااًل ونساء الوقوف ضد 
هذه األعمال اإلرهابية الفظيعة التي 
باتت تأثيراتها تنعكس على أوجه 

الحياة االقتصادية بكل صورها.
وق��ال رئيس الجمهورية: “على 
ان يحذر ويرقب تحركات  الجميع 

أوالده أين يذهبون وأين يعملون وكيف 
يتعلمون خصوصًا ونحن في اليمن 
منذ قيام الثورة »سبتمبر وأكتوبر« 
قد مر علينا نصف قرن وخضنا تجارب 
مختلفة ومراحل وانعطافات متعددة، 
والى هنا يكفي وأمامنا أمثلة كثيرة، 
ال نريد ان نكون ضحية أخرى لإلرهاب 
او العنف وال بد من تغليب النظام 
والقانون وفتح صفحة جديدة وال أحد 

فوق القانون.
ونوه الرئيس عبدربه منصور هادي 
في كلمته بالقول: اننا ذاهبون الى 
الحوار الوطني الشامل الذي يحمل 
في طياته معالجات لكل المشكالت 
والقضايا العالقة ونصيغ من خالل 
نتائجه ومخرجاته معالم اليمن الجديد 
والحكم الرشيد المرتكز على الحرية 
والعدالة والمساواة ويحافظ على امن 
واستقرار ووحدة اليمن ونلج مرحلة 
جديدة تواكب القرن الواحد والعشرين 

بكل متطلباته التكنولوجية.
وأكد “أننا نعيش عصر المعلومات 
ولم يعد اليوم شيء يخفى كما لم 
يعد للكذب مكان، الناس أصبحت 
تعرف كل شيء من خالل تكنولوجيا 

المعلومات الحديثة”.
وشدد الرئيس في ختام كلمته على 
ضرورة أن يتحمل الجميع في مختلف 
المسئولية إلنجاح  العمل  م��واق��ع 
هذه المرحلة وتجاوز كل المصاعب 
والعراقيل، والتعاون في كل ما يهم 
قضايا األمن والسكينة العامة للمجتمع 
حتى نصل جميعًا إلى شهر فبراير من 
2014م لالنتخابات القادمة ونحن 
عازمون بكل ما نمتلك من إصرار وقوة 

على تحقيق ذلك.

خالل لقائه بأعضاء مجلس الشورى

رئيس الجمهورية: ذاهبون الى الحوار الوطني لحل مشاكل اليمن

عقد األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- صباح امس بالقاعة الكبرى بدار الرئاسة 
لقاء موسعًا مع هيئة وأعضاء مجلس الشورى..وجرى خالل اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات 
على الساحة الوطنية بمختلف جوانبها وذلك في إطار السير الحثيث نحو ترجمة التسوية السياسية 

التاريخية في اليمن وفقًا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

ال نريد أن نكون 
ضحية لإلرهـــاب  
وال بد من تطبيق 
النظام والقانون

الزعيم يلتقي قيادات مؤتمرية من خمس محافظات


