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برئاسة الزعيم علي عبداهلل صالح

اللجنة العامة تحمل الحكومة مسئولية االختالالت األمنية
حكومة الوفاق  مس��ئولة عن تنفيذ ما تبقى من المبادرة
مناقش��ة رؤى املؤتم��ر إزاء القضايا التي س��يبحثها مؤتم��ر الحوار

املؤتمر غري ملزم بأي قرارات للجنة الفنية تخالف نصوص املبادرة
إدان��ة جرائم االغتي�االت لمنتسبي الجيش واألمن

رأس الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام الخميس بمقر اللجنة الدائمة خصص لمناقشة 
المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وما يتصل 
باإلعداد والترتيب لمؤتمر الحوار الوطني الشامل..

وفي االجتماع شدد رئيس المؤتمر الشعبي العام على 
أهمية التحضير الجيد لمؤتمر الحوار الوطني وفقًا 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات 
مجلس األمن.. مؤكدًا أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني 
مرهون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة دون 

انتقائية باعتبارها منظومة متكاملة.
ودان��ت اللجنة العامة بشدة عملية االغتياالت 
التي طالت جنود وضباط القوات المسلحة واألمن 
والمواطنين خالل الفترة الماضية.. مستنكرة استمرار 
االختالالت األمنية التي تشهدها مختلف المحافظات.
وحملت اللجنة العامة حكومة الوفاق برئاسة محمد 
سالم باسندوة واألجهزة األمنية المسئولية الكاملة 
عن استمرار االختالالت األمنية وعملية االغتياالت.. 
داعية إياها إلى تحمل مسئوليتها في تحقيق األمن 
واالستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين والمصالح 

والممتلكات العامة والخاصة..ودعت اللجنة العامة 
حكومة الوفاق الوطني إلى االلتزام بتنفيذ ما تبقى 
من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو 

االنتقائية.
وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام حرص 
المؤتمر على إنجاح الحوار الوطني.. مؤكدة أن المؤتمر 
الشعبي العام غير معني أو ملزم بأي قرارات تتخذها 
اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل تخالف 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وواصل االجتماع مناقشة اختيار ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام إلى مؤتمر الحوار الوطني وفقًا للمعايير 
التي أقرتها اللجنة العامة وما قدمته اللجنة المكلفة 

من قيادة المؤتمر بهذا الخصوص.
وناقش االجتماع باستفاضة هذا الموضوع حيث قدم 
أعضاء اللجنة العامة رؤى وتصورات ومقترحات عدة 
حول آلية اختيار ممثلي المؤتمر إلى مؤتمر الحوار 
الوطني وكذا رؤى وتوجهات المؤتمر الشعبي العام 
فيما يتصل بالقضايا والمحاور التي سيناقشها مؤتمر 

الحوار الوطني المرتقب.

المؤتمر يسخر من تناوالت إعالمية تستهدف قيادته  
سخر مصدر في مكتب الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام من األنباء 
الكاذبة التي نشرها موقع )األمناء نت( وبعض 
المواقع المغرضة والتي تحب الشهرة في نشر 

األكاذيب على حساب الشخصيات الوطنية.
وقال المصدر إن هذا األسلوب الرخيص في 
التعاطي مع مهنة الصحافة يؤكد أن القوى التي 
تقف وراء نشر مثل هذه األكاذيب قد أفلست 
ولم يعد بوسعها احتمال حقيقة أن الزعيم علي 
عبداهلل صالح الذي شيد الكثير من المنجزات 
الوطنية وتوجها بمغادرة السلطة، بات هاجسًا 
يؤرقهم ليل نهار ويجعلهم منشغلين في 

صناعة األكاذيب وترويجها لعلهم يعوضون 
بعض خسارتهم األخالقية والسياسية أمام 
الشعب اليمني الذي يمتلك بصيرة تجعله يميز 
بين الغث والسمين والحقيقة من األباطيل 

واألكاذيب.
وأضاف المصدر: الرئيس الصالح ليس بحاجة 
ألن يجند بطرق سرية أو علنية كونه رئيس 
أكبر ح��زب في اليمن هو المؤتمر الشعبي 
العام وقادرًا على ان يحقق عبر حزبه وبالطرق 
الديمقراطية التي سنها رئيس المؤتمر وعمل 
بها وكانت وستظل مبدأ رئيس المؤتمر وحزبه 
في خوض المنافسات على الشارع اليمني وهي 

الديمقراطية والشفافية واالنتخابات.
وأوضح قائاًل: إن علي عبداهلل صالح الذي بنى 
كل المنجزات على الشارع اليمني خالل سنوات 
حكمه ال يمكن ان تدفعه تحت أي مبرر أن 
يعمل على تخريبها وليست في قاموس حياته 
،مردفًا: بأن فلسفة التخريب وبناء العصابات 
والمليشيات في مكان آخر يعرفه الشعب اليمني 

واختبره خالل العام الماضي 2011م.
ودعا المصدر كل الصحفيين إلى توخي الحذر 
عند التعاطي مع مثل هذه المصادر المشبوهة، 

والتي تثبت العمل بحقد دفين وخاسر.

الزعيم يطمئن على صحة الشيخ المطري 
بعد إجرائه عملية جراحية  

أجرى الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، اتصااًل هاتفيًا مساء الثالثاء الماضي مع األخ الشيخ 
علي بن محسن المطري الخطيب والمُرشد الديني الذي 

يرقد في مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي . 
وفي االتصال اطمأن الزعيم علي عبداهلل صالح على 
صحة الشيخ علي المطري بعد أن ُأجريت له عملية جراحية 
إلزالة أثار الجروح التي تعرض لها أثناء الهجوم اإلجرامي 
واإلرهابي على جامع دار الرئاسة أثناء أداء فريضة صالة 
أول جمعة من شهر رجب -الحرام- من العام الماضي.. 
والذي استهدف الزعيم علي عبداهلل صالح وكبار قادة 

الدولة والحكومة وجموع المُصلين.
وعبر الشيخ المطري عن جزيل شكره وامتنانه للزعيم 
علي عبداهلل صالح على مشاعره الطيبة ومتابعته لحالته 
الصحية ..وأن ذلك ليس بغريب عنه ولصفاته اإلنسانية 

النبيلة. 

»علمية معهد الميثاق« تناقش أجندتها المستقبلية 
> اختتمت الهيئة العلمية لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات 
والبحوث خالصة اجتماعاتها التي بدأتها االسبوع الماضي 
باجتماع عقد أمس األحد الموافق6 / 1 / 2012م برئاسة 
االستاذ محمد حسين العيدروس رئيس المعهد عضو اللجنة 
العامة- وتم في االجتماع مناقشة خطة نشاط المعهد للعام 
2013م وذلك في ضوء التوجهات العامة لنشاط االمانة العامة 
للمؤتمر في مختلف الجوانب التنظيمية والسياسية واإلعالمية 

والجماهيرية.
هذا وقد ثمنت الهيئة العلمية للمعهد تثمينًا عاليًا الجهود 
واإلسهامات الفاعلة ألعضاء المؤتمر الشعبي العام من 
االكاديميين في مختلف محافظات الجمهورية، الذين كان لهم 

دور بارز في إعداد مشاريع رؤى المؤتمر الشعبي حول قضايا وموضوعات الحوار 
الوطني المقرة من قبل اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير للحوار الوطني والتي تم 

تسليم العديد منها للمعهد، الذي يزمع حاليًا على دراسة هذه 
المشاريع من خالل تشكيل لجنة متخصصة من األكاديميين 
للخروج برؤية موحدة تمثل رؤية المؤتمر الشعبي العام لقضايا 
وموضوعات الحوار الوطني الشامل..وثمنت الهيئة العلمية 
للمعهد تثمينًا عاليًا الجهود واإلسهامات الفاعلة ألعضاء 
المؤتمر الشعبي العام من األكاديميين في مختلف محافظات 
الجمهورية وعلى وجه الخصوص فروع المؤتمر بالجامعات، 
الذين كان لهم دور بارز في المشاركة بإعداد مشاريع رؤى 
المؤتمر الشعبي العام حول قضايا وموضوعات الحوار الوطني 
المقرة من قبل اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير للحوار الوطني.
هذا وقد خرج االجتماع بعدد من القرارات والتوصيات 
المتعلقة بنشاط المعهد المستقبلي، على أن تواصل الهيئة العلمية اجتماعاتها 

األسبوع الجاري.

البلطة مستشارًا لرئيس
 دائرة اإلدارة والخدمات

> أصدر النائب الثاني لرئيس المؤتمر القائم بأعمال األمين العام الدكتور عبدالكريم 
اإلرياني قرارًا رقم »1« لسنة 2013م.. قضى بتعيين األخ محمد محمد سعد البلطة 

مستشارًا لرئيس دائرة االدارة والخدمات..

أدّى صالة الظهر في جامع الصالح

رئيس المؤتمر يش���دّد على االلتزام األمين بتنفيذ المبادرة الخليجية

أدّى رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
صالة الظهر في جامع الصالح مع جموع المواطنين أمس.

وتبادل الزعيم علي عبداهلل صالح مع المواطنين والشخصيات 
االجتماعية ورجال الدين، األحاديث الودية التي تعكس عمق 

العالقات الحميمة التي تربط الزعيم 
بالمواطنين، وتجسد مكانته الرفيعة في قلوبهم. كما تناول معهم 

الهموم التي تشغل بال المواطنين والوطن.
وخالل اللقاء عبّر المواطنون عن تقديرهم البالغ للزعيم 

علي عبداهلل صالح لخدمته اليمن وتضحياته 
المتواصلة في سبيل رفعته، وما أح��رزه خالل توليه رئاسة 
الجمهورية من مكاسب وطنية خالدة، آخرها التنازل في سبيل 

أمنه واستقراره ووحدته وحقن دماء أبنائه.

ودعا رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح إلى 
توحيد الصفوف والعمل الجاد على تهيئة األجواء لعقد مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل. مشدّدًا على ضرورة االلتزام الحرفي واألمين 

بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.

رئيس المؤتمر:نجاح مؤتمر الحوار الوطني مرهون بتنفيذ بنود المبادرة دون انتقائية


