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المواطن الحر أقوى من كل دعاة التجهيل 

والوصاية والتضليل والكهانة
الزعيم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يوجه بالغاء االعتصامات
 ويدعو المؤتمريين لضبط النفس

> وجَّ��ه الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بالغاء 
فعاليات االع��ت��ص��ام��ات والمسيرات 
االحتجاجية التي كان اعضاء المؤتمر 
وأنصاره يعتزمون تنفيذها تأييدًا لألمن 
واالستقرار وضرورة االلتزام بالمبادرة 

الخليجية.
وكانت العاصمة صنعاء شهدت االسبوع 
الماضي توافد عشرات اآلالف من انصار 
وقواعد المؤتمر الشعبي العام الى 
ميدان السبعين حيث طالبوا المؤتمر 
باستعادة مخيمات معتصميه والخروج 
في مسيرات، وش��ددوا الدعوة إللزام 
اللقاء المشترك وحزب االصالح بتنفيذ 
المبادرة الخليجية دون انتقاء واالنتقال 
الى الحوار الوطني بما يجنب اليمن 

المزيد من التوتر والصراعات.
كما ح���ذروا المشترك م��ن عواقب 
اس��ت��م��راره ف��ي م��س��ي��رات األع��م��ال 
التصعيدية واالستفزازية معتبرين ان 
خ��روج ع��دد من اعضاء المشترك في 
مسيرة تستهدف منزل رئيس المؤتمر 
دعوة صريحة للفتنة وعودة الى مربع 

العنف.
وكان مصدر في مكتب رئيس المؤتمر 
أوضح ان المؤتمر يرى ان بقاء المخيمات 
بساحة االعتصام في الجامعة وتحريك 
المسيرات ال��ى ال��ش��وارع الرئيسية 
واالعتداء على المنازل وحرمات األسر 
يعد عماًل مخاًل بالتسوية السياسية 

واجهاضًا للمبادرة الخليجية.
وأك��د مصدر قيادي ان الزعيم علي 
عبداهلل صالح تنازل عما تبقى له من 
المدة الدستورية لكي يتجه اليمنيون 
الى الحوار لكن احزاب المشترك يهربون 

من استحقاق الحوار الى اثارة المشاكل 
وال��ت��ح��ري��ض ض��د ش��رك��اء التسوية 
درة  لمبا ا تنفيذ  وعرقلة  لسياسية  ا
وعرقلة جهود الرئيس التوافقي المشير 

عبدربه منصور هادي.
وفي االتجاه ذاته ذكرت مصادر اعالمية 
ان مبعوث االمم المتحدة جمال بن عمر 
تواصل مع عدد من قيادات المشترك 
وهدد بفرض عقوبات على حميد االحمر 
وكل المحرضين على المسيرة التي 
تستهدف منزل الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 

ينتج عنه من  ما  وحملهم مسئولية 
عرقلة للتسوية.

ولوح المبعوث االممي الى اليمن قبيل 
مغادرته باتخاذ عقوبات ضد معرقلي 
التسوية السياسية تحت بند المادة 41 

سيتم االعالن عنها قريبًا..
وقال انه سيقدم تقريره الى مجلس 
االم��ن ال��دول��ي الثالثاء المقبل حول 
التقييم لمدى تنفيذ القرارين )2014 
و 2015( وكذا التحضيرات لعقد مؤتمر 

الحوار الوطني.

دعا المسئولين إلى االبتعاد عن المصالح الشخصية

رئيس الجمهورية: ال حزبية في ممارسة المسئولية الوطنية

أدّى اليمين الدستورية السبت أمام 
األخ عبدربه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية في دار الرئاسة وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي المهندس هشام 
شرف عبداهلل ووزير النفط والمعادن 
المهندس أحمد عبداهلل دارس ومحافظ 
جميل  اهلل  حفظ  لغني  عبدا ء  صنعا
ومحافظ البيضاء الظاهري الشدادي 
ومحافظ شبوة أحمد علي سالم باحاج 
ومحافظ الجوف محمد سالم بن عبود 

ومحافظ عمران محمد حسن دماج.
وبعد أداء مراسيم اليمين الدستورية 
عقد األخ الرئيس اجتماعًا بهم جميعًا، 
معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي 
في مستهل ممارساتهم لمسئولياتهم 
كال في موقعه. وق��ال األخ الرئيس: 
لوضع  ا على  مّطلعين  جميعًا  نتم  أ “
العام والموقف العام والظرف الحساس 
والدقيق الذي تمر به اليمن وال بد من 

تحمل المسئولية بكفاءة عالية وإيمانًا 
مطلق لمصلحة الوطن العليا وخروج 
اليمن من األوضاع الدقيقة والصعبة كما 
وال بد أن يكون العمل من أجل الوطن 
ومن أجل اإلنسان اليمني سواسية دون 
تمييز واالبتعاد عن المصالح الشخصية 
أو التعاطف مع القريب أو الحسيب أو 
النسيب أو حتى الحزب فال حزبية في 
ممارسة المسؤولية الوطنية والمحافظ 
يمثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة في 
محافظته وعليه بذل الجهد المخلص 

والدؤوب والصادق”.
وأش���ار ال��رئ��ي��س ع��ب��درب��ه منصور 
هادي إلى ضرورة أن يتمثل المحافظ 
المسئولية بأمانة وإخالص ويخّلد لنفسة 
ذك��رى طيبة وعمل حسن فالتاريخ 
ال يرحم، وش��دد على ض��رورة اإللمام 
بشئون المحافظة بكل مديرياتها من 
مختلف الجوانب من أجل القدرة على 

التقييم بصورة سليمة وع��دم اتخاذ 
ال��ق��رار المتسرع دون معرفة كامل 

الخلفيات.
وش��دّد األخ الرئيس على ض��رورة 
لبنية  ا ت  جيا بحا مل  لكا ا م  هتما ال ا
ن  نسا إل ا ة  بحيا تبطة  لمر ا لتحتية  ا
ومعيشته والمتمثلة في التربية والتعليم 
والصحة العامة وشبكات الطرق الحديثة 
واالتصاالت وتقنية المعلومات والمياه 
وكل ما يتصل بتطوير البنى التحتية 
والخدمات التي تالمس هموم اإلنسان 
اليمني على طول اليمن وعرضها في 

شتى مناحي الحياة.
واختتم حديثه بالقول “أنا أعرفكم 
تغّلب  لتي  ا لنتائج  ا ونتوخى  جميعًا 
مصلحة الوطن العليا”.. متمنيًا للجميع 
التوفيق وال��ن��ج��اح ك��اًل ف��ي مهمته 

ومسئوليته.

رئيس المؤتمر يكرم الشخصيتين الراحلتين
 احمد سالم العواضي ويحيى محمد المتوكل

كرم رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
الشخصيتين الوطنيتين الراحلتين 
ويحيى  العواضي  احمد سالم 
محمد المتوكل وذلك في إطار 
تكريم القيادات المؤتمرية،في 
ال��ذك��رى ال��ث��الث��ي��ن لتأسيس 

المؤتمر .
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي 
العام عن شكره ألولئك الرجال 
من الرعيل األول الذين أسسوا 
المؤتمر الشعبي العام وعملوا 
م��ن أج��ل وح��دة ال��وط��ن وأمنه 
واس��ت��ق��راره .وق��د تسلم دروع 

التكريم والشهادات التقديرية عن المكرمين الراحلين 
يحيى  ،ومحمد  العواضي  احمد سالم  نجالهما محمد 
المتوكل،اللذان عبرا عن شكرهما وتقديرهما لهذا التكريم 
من الزعيم علي عبداهلل صالح وقيادة المؤتمر الشعبي العام 

لوالديهما ،اللذين كان لهما دور في تأسيس المؤتمر قبل 
ثالثين عاما ..حضر التكريم الشيخ يحيى علي الراعي رئيس 
مجلس النواب االمين العام المساعد للمؤتمر،والدكتور احمد 
عبيد بن دغر االمين العام المساعد للمؤتمر ،واالستاذ عارف 

الزوكا االمين العام المساعد للمؤتمر .

رئيس المؤتمر 
يعزي آل بيدر 
بوفاة العميد 

يحيى محمد بيدر
> بعث الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة إلى اللواء حمود بيدر 
وكافة ال بيدر بوفاة العميد/ يحيى 

بيدر.. وإلى نص البرقية
»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون«

األخ اللواء/ حمود بيدر                     المحترم
الولد/ هادي يحيى بيدر                  المحترم
األخوة/ آل بيدر                             المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة 
األخ العميد/ يحيى محمد بيدر، 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 ب��واس��ع ال��رح��م��ة وعظيم 
المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته 
ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

أخوكم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يدين محاول��ة اغتيال وزير الدفاع
أدان مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام 
محاولة االغتيال التي تعرض لها وزير الدفاع 
اللواء محمد ناصر أحمد وراح ضحيتها عدد 

من الشهداء والجرحى .
وأش��ار المكتب في بيان صحافي إلى أن 
اتساع نطاق أنشطة القاعدة ي��دل على 
تراخي اليقظة األمنية وعلى تشتت البوصلة 
السياسية ألحد أطراف المبادرة الخليجية 
والتردد في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.
وطالب المؤتمر بتأمين المناخات المناسبة 

للحوار الوطني.
وعزى رئيس المؤتمر أسر الشهداء داعيا 

اهلل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

البركاني يلتقي نائب رئيس دائرة العالقات 
الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني 

> كتب/على الشعباني
 التقى األمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني اليوم بنائب رئيس دائرة 
العالقات الخارجية لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالحزب الشيوعي الصيني )شانغ 

جينوي( والوفد المرافق له بمقر اللجنة الدائمة بالعاصمة صنعاء.
 وخالل اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين المؤتمر الشعبي العام 
والحزب الشيوعي الصيني، ونقل االمين العام المساعد للمؤتمر تحايا الزعيم علي عبداهلل 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- للوفد الصيني وشكره لمواقف الصين حكومة وشعبًا 
الداعمة لوحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأكد البركاني أن الدور الذي لعبته الصين خالل فترة 
األزمة لتقريب وجهات النظر بين االطراف السياسية في مختلف القضايا قد ساهم بشكل كبير 
في إنجاز التسوية السياسية التي توصلت 

اليها االطراف اليمنية لتجاوز األزمة.
وأشار البركاني الى أن الصين دولة لها 
مكانتها في المجتمع الدولي وقد اتخذت 
مواقف صادقة وطيبة إزاء اليمن كان 
أبرزها الموقف الصيني الداعم ألمن اليمن 
واستقراره ووحدته ل��دى مجلس االمن 
ال��دول��ي.. مشيدًا ب��دور السفير الصيني 
بصنعاء وما قام به خالل فترة األزمة من 
جهود طيبة في سبيل إنجاح التسوية وتجاوز 

األزمة.
من جانبه أكد نائب رئيس دائرة العالقات 
الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني )شانغ 
جينوي( أن بالده تقف الى جانب الشعب 
اليمني وإرادت��ه في حماية سيادة قراره 
واستقالل أراضيه وعدم التدخل في شؤونه 
الداخلية وستسهم في تطوير قدراته 

االقتصادية والتنموية.
معبرًا عن سعادته البالغة لزيارة اليمن 
واللقاء بقيادات المؤتمر الشعبي العام .. 
وقال: إن زيارتنا الى اليمن هي من أجل 
التباحث وتبادل اآلراء مع أصدقائنا في 
االح��زاب والتنظيمات السياسية اليمنية 
بشأن المستجدات والتطورات المختلفة التي تشهدها اليمن والمنطقة بشكل عام..مشيدًا 
بمواقف المؤتمر الشعبي العام خالل فترة األزمة وما قدمه من تنازالت من أجل مصلحة اليمن 
وأمنه واستقراره .. منوهًا الى أن الصين تتابع األوضاع في اليمن ومختلف التطورات واالحداث 
التي تشهدها عن كثب.. وقال: نأمل من صميم قلوبنا أن يتمكن اليمن من تجاوز أزمته واستعادة 
أمنه واستقراره والسلم االجتماعي، ونحن على يقين أن اليمنيين سيتمكنون من ذلك سريعًا.
مشيرًا الى أن الصين سوف تواصل تقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني، موجهًا الدعوة 
للمؤتمر الشعبي العام لزيارة الصين خالل الفترة القادمة من أجل تعزيز العالقة بين المؤتمر 
الشعبي العام والحزب الشيوعي الصيني وتبادل الخبرات.حضر اللقاء السفير الصيني بصنعاء 
)ليو دنغلين( ورئيس دائرة العالقات الخارجية للمؤتمر أحمد الكحالني عضو اللجنة العامة 
ورئيس دائرة المرأة عضو اللجنة العامة فاطمة الخطري وعضو اللجنة العامة فاطمة الدعيس 
ومدير مكتب رئيس المؤتمر محمد الرويشان ورئيس دائرة التخطيط والبحوث والدراسات 

االستراتيجية عبدالقوي الشميري ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية طه الهمداني.


