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رئيس المؤتمر يهنئ خادم الحرمين

..ويطمئن على صحة الفنان ابوبكر سالم
أجرى الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام اتصاال هاتفيا بفنان اليمن والسعودية والجزيرة 
الدكتور ابوبكر سالم بلفقية اطمأن فيه الى حالته الصحية 

بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح .
وأشاد الزعيم بالدور الذي يقوم به الفنان الكبير بلفقية 
في خدمة ت��راث اليمن ونشر وتطوير األغنية اليمنية 
والخليجية وما أثرى به المكتبة الغنائية العربية من إبداعات 

موسيقية وغنائية متميزة متمنيا له الصحة والعافية .
وقد عبر الفنان الكبير ابو بكر سالم بلفقية عن شكره 
وتقديره للزعيم علي عبداهلل صالح على لفتته اإلنسانية 
الكريمة مشيرا الى ان ذلك ليس بغريب عن شخص الزعيم 

الذي عرف بمثل هذه السجايا اإلنسانية النبيلة.

بعث الزعيم - علي 
ع���ب���داهلل ص��ال��ح- 
رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام برقية 
تهنئة إل���ى خ��ادم 
الحرمين الشريفين 
الملك ع��ب��داهلل بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ملك 
بية  لعر ا لمملكة  ا
شعب  و ية  د لسعو ا
بية  لعر ا لمملكة  ا
ال��س��ع��ودي��ة هنأه 
فيها بنجاح العملية 
الجراحية التي أجريت 

له .
الحرمين  ل��خ��ادم  المؤتمر  وتمنى رئيس 
الشريفين الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة 

دوره الريادي على الصعيد الوطني للمملكة، 
والعربي واإلسالمي والدولي .

علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

مصدر بالمؤتمر يدين هجوم
 قاعة زهرة المدائن 

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام 
الهجوم اإلرهابي الذي تعرض له عدد من 
المواطنين مساء اليوم جوار قاعة زهرة 

المدائن بحي الجراف بالعاصمة صنعاء.
وح���ذر ال��م��ص��در م��ن م��ح��اوالت بعض 
األط���راف ج��ر البلد ألت��ون أزم���ات تهدد 
السلم االجتماعي ، داعيا كل األط��راف 
السياسية والقوى االجتماعية التصدي لتلك 
المخططات والتحلي بالمسئولية الوطنية 
في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها 
البالد للحيلولة دون تمرير تلك المخططات 
عبر تحصين الجبهة الداخلية باالصطفاف 
خلف الجهود التي تبذل لعقد الحوار الوطني 

الشامل ونبذ العنف بكل أشكاله وصوره . 
كما حمل المصدر وزارة الداخلية مسئولية 
االنفالت األمني ال��ذي تشهده العاصمة 
صنعاء و عدد من مدن الجمهورية، داعيا إلى 
كشف مالبسات الجريمة التي وقعت اليوم 
وضبط الجناة الذين نفذوها وتقديمهم ومن 

يقف خلفهم للعدالة ، كما دعا الى الكشف 
عن نتائج التحقيقات في جرائم العنف 
واالرهاب والتي وقعت خالل الفترة الماضية 
في مناطق متفرقة وشكلت اللجان الرسمية 

للتحقيق فيها .

وعبر المصدر عن تعازي المؤتمر الشعبي 
العام ألسر الضحايا جريمة اليوم بصنعاء ، 
مشددا على ضرورة حصول الجرحى على 

الرعاية الطبية الالزمة .

شباب اليمن يقودون ثورة ضد 
اإلصالح بعد ثورة مصر ضد مرسي

> فجَّر الشباب اليمني في تعز وإب وصنعاء وغيرها من 
المدن ثورة مباركة في الساحات ضد حزب اإلصالح »االخوان 
المسلمين« في اليمن بعد أكثر من عام من هيمنة واستبداد 
وقمع وتكفير اإلصالحيين لهم.. واستغالل دمائهم لتحقيق 

مكاسب سياسية..
ففي الوقت الذي انشد انتباه العالم لثورة الشعب المصري 
بكل قواه وتكويناته ضد الرئيس مرسي وقراراته الفرعونية، 
كان شباب اليمن قد اعلنوا ثورتهم ضد اإلصالح في تعز وإب 
وصنعاء، هذا إذا لم تكن ثورة الشباب اليمني ضد اإلصالح قد 

بدأت منذ حوالي عام..
مراقبون يؤكدون ان ربيع االخوان قد افل ويجب ان تطويه 

األيام ليصبح اشبه بتمثال لهبل العصر الحديث..
مشيرين إلى أن شباب الصمود وكذلك شباب االشتراكي 
والوحدوي الناصري كانوا قد خاضوا مواجهات شجاعة ضد 
هيمنة اإلصالح تصدرها احمد سيف حاشد وأمل الباشا ومحمد 
المقالح، وطاهش الحوبان وهدى العطاس والعشرات من 

الحقوقيين واألكادييمن والنشطاء السياسيين.
في الوقت ذاته تعاظمت الثورة الشبابية ضد اإلصالح في 

تعز بالمسيرة المليونية التي خرجت األسبوع الماضي وضمت 
مختلف الشرائح االجتماعية معلنة عن تحالفات جديدة يصنعها 
الشارع صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير وانتصارًا لألمن 
واالستقرار والسلم االجتماعي والتطلع إلى بناء الدولة المدنية 

الحديثة..
رافق ذلك التطور األهم الذي شهدته إب األسبوع الماضي 
والمتمثل بتجميد اإلصالح من عضوية تكتل المشترك في 
المحافظة..هذا فيما يواصل الشباب مقاطعتهم ألية فعاليات 
ينظمها حزب اإلص��الح معتبرين ذلك خروجًا على الثوابت 

الوطنية والدينية..
وقد اتسعت ث��ورة الشباب لتشمل المحافظات الجنوبية 
والشرقية وبصورة تثير مخاوف الكثير من المراقبين الذين 
سارعوا إلى ربط مسببات االحداث التي تشهدها مصر بنفس 

المسببات التي دفعت الشباب إلى الثورة ضد االخوان..
وحذر المراقبون من خطورة النزعات الدكتاتورية والدموية 
التي يتبعها اخوان مصر ويلوح بها حزب اإلصالح باليمن والتي 
قد تجر إلى مواجهات دامية.. إذا لم يفكر حزب اإلصالح بتغيير 

سياسته ويسارع إلى انقاذ نفسه قبل فوات األوان.

بحث مع بن عمر تحضيرات الحوار الوطني

رئيس المؤتمر يشدّد على ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية دون انتقائية
أّك��د الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام على ضرورة تضافر 
جهود القوى السياسية إلنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل وتهيئة األجواء المشجعة 
لجميع أطراف الحياة السياسية على الدخول 

في الحوار.
وش��دّد الزعيم علي عبد اهلل صالح لدى 
استقباله مبعوث األمين العام لألمم المتحدة 
جمال بن عمر، السبت على ضرورة تنفيذ 
المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة أو االنتقائية، إلجراء االنتخابات 
في موعدها المحدد، والدخول إلى المرحلة 
الثانية. مؤّكدًا أن المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أوفوا بالتزاماتهم، في تنفيذ بنود 
المبادرة، وأن على األطراف األخرى احترام 

التزاماتها الموّقعة عليها.

أك��د المؤتمر الشعبي العام تمسكه- 
مجددًا- بالمبادرة الخليجية وآليتها دونما 
تجزئة أو انتقائية، واعتبرت اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام ان أية مناورات 
للتالعب بنصوص  سياسية وم��ح��اول��ة 
المبادرة وآليتها يعد تمردًا على المبادرة 
وانتهاكًا لروحها، وجزءًا من المسئولية عن 

تعطيل الحوار الوطني 
جاء ذلك في نقاش ألعضاء اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع لهم عقد 
عصر امس األحد بالعاصمة صنعاء برئاسة 
الدكتور عبدالكريم االرياني النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام الذي أطلع 
خالله المجتمعين على التطورات في إطار 
اللجنة الفنية للحوار الوطني والتحضيرات 
المرافقة النعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
ال��م��رت��ق��ب.وج��رى ف��ي االج��ت��م��اع نقاش 
مستفيض حول قضايا الحوار مستعرضين 
التنفيذية  المبادرة واآللية  جميع بنود 
وق���رارات مجلس األم��ن 2014- 2051 

سية  سا أ جعية  مر ها  ر عتبا با
غير قابله للتأويل أو التراجع أو 
النقض من أي األطراف الموقعة 
على المبادرة الخليجية ، واعتبر 
االجتماع أن أي تراجع او تالعب 
من باب المناورة السياسية يعد 
جزًءا من المسئولية الكاملة أمام 
المجتمع الدولي في تعطيل الحوار 
وإعاقة التقدم نحو تمثيل عادل 
ومتكافئ بين أط��راف المبادرة 

الخليجية.
وشدد المجتمعون على أهمية 
إنفاذ جميع بنود المبادرة الخليجية 
باعتبارها كاًل متكاماًل وموحدًا ال 
يقبل التجزئة أو االنتقاء ، كما 
اكد المجتمعون على ضرورة ان 
تعمل جميع القوى السياسية على 
إنجاح الحوار وتأمين بيئة سياسية 

وحقوقية تكفل مشاركة جميع أطراف الحياة 
السياسية بشكل يحفظ لها وزنها وتأثيرها 

وفقًا للمرجعيات الوطنية والدولية.
وأكدت اللجنة العامة مجددا التزام المؤتمر 
وحلفائه على التمسك بالمبادرة الخليجية 

نصًا وروح��ًا وأن تنفيذها يعد األرضية 
السياسية للخروج اآلمن من األزمة وأن 
التالعب والمناورات السياسية أو الخروج 
عنها قيد أنملة يعد تمردًا على المبادرة 

وانتهاكًا لروحها.
ودعت اللجنة العامة وقيادات أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي إلى إبقاء 
ال��ح��وار مفتوحًا ح��ول معايير وآليات 
التمثيل لألحزاب والقوى المنخرطة في 
الحوار وص��واًل إلى وفاق وطني يستند 
على نصوص المبادرة وقرارات مجلس 

األمن.
واس��ت��ع��رض��ت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي خ��ت��ام 
اجتماعها تقارير مفصلة عن اللقاءات 
التشاورية لقيادات المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظات والتي انعقدت يوم 
الخميس الماضي وم��ا خرجت به من 
قرارات وتوصيات خصوصًا فيما يتعلق 
بالموقف من قضايا الحوار الوطني واتخذت 

إزاءها العديد من القرارات.

في اجتماعها برئاســـة اإلرياني

اللجنة العامة للمؤتمر ترفض التمرد على المبادرة الخليجية والقرارات الدولية
المؤتمر يدعو إلى ابقاء الحوار مفتوحًا حول معايير تمثيل األحزاب والقوى المشاركة

شباب الساحات يعتذرون له

الزعيم يوجه الهيئة الوزارية تقديم العون للشباب

> التقى الرئيس الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بمجاميع شبابية انسحبت من ساحة 

الجامعة بعد أن قادوا الحركة الشبابية إلى الساحات.
 وبثت قناة )اليمن اليوم( لقطات للزعيم علي عبداهلل 
صالح مع الشباب.. وقالت ان الشباب عبروا خالل اللقاء عن 
اعتذارهم للزعيم صالح موضحين أنهم تعرضوا للغدر 

والتهميش من بعض األحزاب.
 وعرض الشباب االصابات التي تعرضوا لها في الساحات ، 

، مؤكدين حاجتهم إلى العون القانوني والسياسي الستعادة 
حقوقهم. من جانبه أكد الزعيم علي عبداهلل صالح أنه غادر 
السلطة طواعية وبشكل سلمي حرصا على دماء اليمنيين 
وترك مسؤولية تقديم التعويضات والمعالجات لمن تسلموا 

السلطة من بعده.
 وأبدى رئيس المؤتمر الشعبي العام تعاطفه ومؤازرته 
للشباب ، داعيا الهيئة الوزارية المؤتمرية إلى مؤازرة 
الشباب وتقديم العون لهم ، مؤكدا أن المؤتمر الشعبي 

العام سيقدم كافة أشكال الدعم والعون القانوني للشباب 
من خالل تكليف عدد من المحامين لكشف أسرار االعتداء 
على مجلس الوزراء ومبنى اإلذاعة بهدف احتاللهما وكشف 

من يقفون وراءها.
 ويمثل لقاء الشباب بالزعيم المبادرة األولى من شباب 
الساحة المستقلين لتقديم االعتذار بعد تراجع قيادات 
سياسية وانسحاب العديد من القيادات الشبابية والثقافية 

وما يسمى بالمؤتمر الوطني من الساحات.

المؤتمروحلفاؤه:

البد أن يؤدي الحوار الوطني لبناء الدولة 
املدنية ويحافظ على وحدة اليمن

التقى الدكتور/ عبدالكريم اإلرياني- النائب األول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام- ومعه أعضاء اللجنة 
العامة للمؤتمر وقيادات أح��زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي الثالثاء، بأمين عام مجلس التعاون 
الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني بحضور سفراء 
دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة 

العضوية بمجلس األمن في بالدنا.
واستعرض اللقاء الجهود التي بذلت من أجل تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعد مرور عام من 

التوقيع عليها .
وأك��دت قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
في االجتماع أنهم التزموا بمسئوليتهم الوطنية 
والتاريخية، وأوفوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بتنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وان المؤتمر الشعبي 
وحلفاءه تحملوا الكثير من الممارسات التي استهدفت 
كوادرهم في الوظيفة العامة وذلك من أجل تغليب 
المصلحة الوطنية التي ظلت همهم األول وحيث ظلوا 
يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو ذاتي.

وجددت قيادات المؤتمر حرص المؤتمر وحلفائه على 
االلتزام بتنفيذ المبادرة وإنجاح الحوار ودعم جهود 
األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر، األمين العام- في تحقيق األمن 

واالستقرار وتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني.
وفيما يتعلق بقضايا الحوار الوطني أكد المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه التزامهم بالتفاعل االيجابي 
واإلسهام الفاعل في إنجاح الحوار الوطني بما يسهم 
في حل كافة القضايا المطروحة على طاولة الحوار 
وفي مقدمتها القضية الجنوبية في إطار الحفاظ 
على الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة 
على النظام والقانون والعدالة والمساواة والحرية 
والديمقراطية.. مؤكدين أن وحدة اليمن هي األساس 

في الحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة.
وأكدت قيادات المؤتمر وحلفاؤه أهمية أن يكون 

التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني متناسبًا مع 
حجم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الساحة 
الوطنية،معبرة عن تطلعها بأن يخرج مؤتمر الحوار 
بالنتائج المرجوة منه في إخراج اليمن نحو عهد جديد 

يكفل بناء يمن جديد آمن ومستقر وموحد.
وأش��ادت قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
بجهود األشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء 
رعاة المبادرة من أجل إخراج اليمن من األزمة التي 
ظل يعانيها، ومساعدته للتغلب على التحديات،مؤكدة 
أهمية أن تواصل الدول الراعية للمبادرة الخليجية 
وآليتها وفي مقدمتهم األشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي جهودها لإلشراف على تطبيق المبادرة 
وآليتها التنفيذية كمنظومة متكاملة غير قابلة 

للتجزئة.
من جانبه عبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي 
الدكتور عبداللطيف الزياني عن سعادته باللقاء وبما 
بذل من جهود من أجل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

المزمنة بعد مضي عام من التوقيع عليها.
وقال: لقد جئت إلى صنعاء وقد تغيرت معالمها من 
أجواء التوتر إلى أجواء االنتقال لألمن واالستقرار 

والسالم.
وحث على مواصلة جهود دعم تنفيذ المبادرة 
والمضي في التسوية السياسية بمشاركة كافة 
األطراف وتعاونها،مؤكدًا حرص دول مجلس التعاون 
الخليجي على أمن اليمن واستقراره ووحدته ودعم 

مسيرته التنموية.
وأشار الزياني إلى الجهود التي يبذلها المجلس من 
أجل إنجاح مؤتمرات المانحين للحصول على الدعم 
المطلوب لمسيرة التنمية في اليمن ومواصلة تلك 
الجهود، مؤكدًا أن ما يجري في اليمن وأمنه واستقراره 
ووحدته يهم دول مجلس التعاون، وستظل دول 

المجلس سترًا ألشقائهم في اليمن.


