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رئيس المؤتمر يلتقي قيادات وأمناء أحزاب التحالف
استقبل الزعيم علي عبداهللا  

صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- الخميس- رؤساء وأمناء عموم 
أحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي 

حلفاء المؤتمر الشعبي العام
من  لمؤتمر  ا رئــيــس  استمع  حيث 
الحاضرين الى شرح مفصل عن مستوى 
التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار 
الوطني واإلجراءات التي تم اتخاذها حتى 
اآلن لعقد هذا المؤتمر الذي سيمثل نقلة 
نوعية في مسيرة شعبنا نحو تحقيق 
تطلعاته في تعزيز جهود البناء نحو 

تأسيس الدولة المدنية الحديثة . 
كما ناقش اللقاء عدداً آخر من القضايا 
طني  لو ا لف  لتحا ا ط  بنشا لمتصلة  ا
لقادمة  ا لمرحلة  ا فــي  لديمقراطي  ا
ومنها االستعداد والتحضير للمشاركة 
الفعالة في المناقشات والتحضيرات 
الجارية النعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
وهي القضايا التي تمثل في الظرف 
الــراهــن تحديات المرحلة، وتتطلب 
جهوداً مشتركة للتغلب على المعوقات 
والصعوبات المطروحة على بساط البحث 
وكيفية العمل على تجاوزها والتغلب 

عليها .

.. و يستقبل رئيس وأعضاء حزب الوفاق الوطني
استقبل رئيس المؤتمر الشعبي  

العام الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس وأعضاء حزب الوفاق الوطني .

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المؤتمر 
بهم وهنأهم بمناسبة إنشاء حزبهم 

الجديد على الساحة الوطنية.
هذا وقد نوقش في اللقاء التنسيق 
بين المؤتمر الشعبي العام وحزب 
الوفاق الوطني بما يخدم القضايا 
ــدة والديمقراطية  ــوح الوطنية وال

ومحاربة اإلرهاب .
واشــاد رئيس حزب الوفاق  بالدور 
الوطني والديمقراطي الــذي قام به 
الزعيم علي عبداهللا صالح في تحقيق 
الوحدة الوطنية والحفاظ على أهداف 
الثورة المجيدة وكذلك دوره في اخراج 
الوطن من األزمة التي كادت تعصف 
بالوطن وبكل المنجزات وفي مقدمتها 

أمن واستقرار ووحدة الوطن.. وحرصه 
الشديد على عدم إراقة الدم اليمني.. 
وذلك من خالل توقيعه على المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية .
وأكد رئيس المؤتمر الشعبي العام 

على التنسيق والــتــواصــل وتوحيد 
المواقف بين األمانة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام وحزب الوفاق الوطني .
حضر اللقاء علي ابو حليقة ومحمد 

المقداد عضوا مجلس النواب.

رئيس المؤتمر يحث على 
المشاركة الفاعلة في 
مؤتمر الحوار الوطني

التقى الزعيم علي عبداهللا  
صــالــح رئــيــس المؤتمر 
الشعبي العام عدداً من مشائخ 
وأعيان ووجهاء مديرية الحدا 
بمحافظة ذمــار وتبادل معهم 
التهاني بمناسبة السنة الجديدة.

وخالل اللقاء حث الزعيم علي 
عبداهللا صالح على المشاركة 
الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل المزمع عقده للخروج 
ــرؤى وتوجهات موحدة لبناء  ب
الدولة اليمنية الحديثة، مؤكداً 
حرص المؤتمر الشعبي العام 
على إنجاح فعاليات مؤتمر الحوار 

الوطني. 
وأشاد الزعيم باألدوار البطولية 
والنضالية ألبناء مديرية الحدا 
في سبيل الحفاظ على الثوابت 
الوطنية والتضحيات التي قدموها 
منذ قيام الثورة اليمنية المباركة.

الزعيم يقوم بزيارة استطالعية لمنطقة حدة

في اجتماع للجنة العامة برئاسة الزعيم..
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الزعيم: عقالنية المؤتمر وصوابية رؤيته باتت ضرورة ملحة للتوازن السياسي

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
اجتماعاً لها مساء الجمعة برئاسة الزعيم علي 
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقف أمام 

المستجدات على الساحة الوطنية.
وفي بداية االجتماع ألقى الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كلمة توجيهية 
حول التطورات على الساحة السياسية ودور المؤتمر 
الشعبي العام خالل المرحلة القادمة كحزب سياسي 
طليعي قادر على أن يواكب متطلبات الحاضر وتحديات 

المستقبل.
وأشار رئيس المؤتمر إلى أن ما يواجهه المؤتمر 
من أعمال إقصاء منظمة في الوزارات والمؤسسات 
ومختلف مرافق الدولة يشير بوضوح إلــى تمرد 
ومخالفة واضحة لروح التسوية السياسية السلمية 

والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
كما نوه إلى مظاهر االعتالل في األداء الحكومي 
وتنامي الفساد الذي قدم مظاهر غير مسبوقة في 

تاريخ أي بلد خالل عام ونصف.
وطالب أعضاء المؤتمر وقياداته االلتفاف حول 
القضايا الوطنية والمكاسب التي أنجزها المؤتمر 

الشعبي العام خالل العقود المنصرمة.
مؤكداً أن عقالنية المؤتمر وصوابية رؤيته باتت 
حاجة وطنية وعنصراً من عناصر التوازن السياسي، 
مشدداً أن على المؤتمر أن يطور من أداء عمله ويتوجه 
إلى الشعب بمنطق الحق والحرص على مصالح الناس 

ويتسلح بالمعرفة والعلم والبناء التنظيمي الذي 
يجعله قريباً من الجماهير.

وأوضح الزعيم علي عبداهللا صالح أن المؤتمر الذي 
التزم بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
يطالب جميع األطراف العمل على إنفاذ ما تبقى من 
المبادرة وآليتها كونها كالً متكامالً ال يمكن تجزئتها 

أو انتقاؤها.
ووقف االجتماع أمام محضره السابق وأقره ثم ناقش 
التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وأقر قائمة ممثلي 
المؤتمر الشعبي العام إلى مؤتمر الحوار الوطني وفقاً 
للمعايير التي وضعتها اللجنة الفنية لالعداد والتحضير 

للحوار الوطني لالحزاب والتنظيمات السياسية.

ــاع  ــم ــت االج ودان 
اإلســـاءة إلــى رئيس 
نية  لما لبر ا لكتلة  ا
لشعبي  ا تمر  للمؤ
العام الشيخ سلطان 
مــن قبل  البركاني 
ــن  ــي ــادي واألم ــي ــق ال
ـــام الــمــســاعــد  ـــع ال
لحزب اإلصالح وزير 
التخطيط والتعاون 
الـــــدولـــــي مــحــمــد 
عتبرها  وا لسعدي  ا
إســـاءة تعكر مسار 
السياسية  ة  لــحــيــا ا
ودلــيــالً على نهج ال 
يحترم آداب االختالف 
السياسي وال يحترم 
حــرمــة المؤسسات 

السيادية.
وثمن االجتماع دور وأداء الكتلة البرلمانية للمؤتمر 
الشعبي العام خالل عامي ٢٠١١-٢٠١٢م معتبراً 
إيــاه دوراً ريــاديــاً وقيادياً ومثَّل شعلة في اعقد 
اللحظات.. مؤكداً أن قرارات ومواقف أعضاء الكتلة 
البرلمانية كانت مؤشراً على قوة وتماسك المؤتمر 

الشعبي العام.

ضعف األداء 
الحكومي وتنامي 

الفساد ظاهرة غير 
مسبوقة

إقصاء المؤتمريين 
تمرد ومخالفة واضحة 

لروح التسوية

قام األخ الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بزيارة استطالعية لبعض أحياء منطقة حدة.. وزار 
خاللها فندق البستان أحد المشاريع االستثمارية الخاصة 
التي أنجزت في الفترة الماضية وافتتح في العام ٢٠١٢، 
وكان في استقباله رئيس مجلس اإلدارة.. والمدير التنفيذي 
والموظفون والعمال الذين رحبوا بزيارته ألحد المشاريع 

التي انجزت في ظل قيادته لمسيرة الوطن.. ضمن المشاريع 
االستثمارية الخاصة التي حظيت برعايته وتشجيعه ودعمه 
وحرصه على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية 

الشاملة.
وقد طاف األخ الزعيم بأجنحة ومرافق الفندق الذي يعتبر 
مفخرة للعاصمة صنعاء وواحــداً من اإلنجازات السياحية 

التي ستعمل على استقبال الزائرين والسواح وتقديم 
الخدمات المتميزة لهم، وكذلك استيعاب الفعاليات المختلفة 

كالمؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة..
معبراً عن إعجابه بهذا االستثمار الجيد وباإلدارة الممتازة 

والناجحة للفندق..
هذا وقد رافقه عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام.


