
وفي اللقاء أكد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بأن 
يتولى األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.. مجددين موقف 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه المساند لجهود 
رئيس الجمهورية ودعم قراراته للوصول باليمن 

إلى بر األمان.
وأكد المؤتمر وحلفائه حرصهم على إنجاح مؤتمر 
الحوار الوطني باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز 

اإلشكاليات وتحقيق مستقبل أفضل لليمن.
وأكد المؤتمر الشعبي العام أن حرصه على إنجاح 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يأتي انطالقاً 
من مكانته وحجمه الجماهيري ودوره المهم لعملية 
االستقرار وإنجاح جهود البناء والحفاظ على وحدة 

وأمن واستقرار اليمن.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن تقييمهم 
االيجابي الجتماع مجلس األمن الدولي في صنعاء 
وخاصة ما أكده االجتماع من ضرورة االلتزام بتنفيذ 
كافة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وقراريي مجلس األمــن ٢٠١٤-٢٠٥١ وقــرارات 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 

القائد األعلى للقوات المسلحة.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تأكيد اجتماع 
مجلس األمن على حماية أمن واستقرار ووحدة اليمن 
بأنه موقف ايجابي تزداد أهميته في المرحلة الراهنة 
التي تشتد فيها مؤامرات القوى االنفصالية ومن يقف 
خلفها من القوى االقليمية ضد الوحدة اليمنية وكذا 
النشاطات االرهابية لتنظيم القاعدة الهادفة إلى 

تخريب أمن واستقرار اليمن.
مشيرين إلى تأكيد اجتماع مجلس األمن على أهمية 
الحوار الوطني وضــرورة انعقاد المؤتمر الوطني 
للحوار بمشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء 
بوصفه المخرج الوحيد لألزمة اليمنية الراهنة وهو 
الموقف الذي يأتي منسجماً تماماً مع موقف المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه اللذين عبروا عنه أكثر من 
مرة كان أخرها تسليم قائمة ممثليهم لمؤتمر الحوار 
الوطني بمقابل األحزاب األخرى التي يكثر حديثها عن 
أهمية الحوار بينما تعرقل عملياً الحوار وتمتنع حتى 

اليوم عن تسليم قوائم ممثليها.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه البيان األخير 
الصادر عن أحزاب المشترك بأنه جاء ليعبر عن قراءة 
خاطئة واعتسافيه لمضمون المبادرة الخليجية وآليتها 

خصوصاً ما يتعلق بمفهوم االنتقال السلمي للسلطة 
في إطار التسوية السياسية القائمة وبدالً من التصرف 
بإيجابية إزاء الجهود الرامية لإلعداد النهائي لمؤتمر 
الحوار ذهب ليحمل المؤتمر الشعبي العام بدون وجه 

حق مسئولية عرقلة الحوار.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن استنكارهم 
الشديد لهذا السلوك غير المسئول ألحزاب اللقاء 
المشترك معتبرينه تدخالً سافراً في الشئون الداخلية 
والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام مؤكدين أن 
المؤتمر هو من يملك وحده حق تغيير قياداته وفقاً 
ألنظمته الداخلية المقرة من قبل مؤتمراته العامة. 

مطالبين سفراء الدول الراعية للمبادرة بدعم جهود 
التسوية السياسية والضغط على المعرقلين للكف 
عن تقديم المزيد من الشروط المختلقة والتعجيزية 
والمضي في تسليم قوائم ممثليهم في مؤتمر الحوار 
ما لم فإن على الدول الراعية الكشف عن هذه األحزاب 
وما تقوم به من إعاقة للتسوية السياسية وممارسة 

الضغط عليها للعدول عن هذا السلوك المدمر.
من جانبهم أكد سفراء الــدول الراعية للمبادرة 
أنموذجاً  اليمنيين قدموا  الخليجية وآليتها بأن 
فريداً وممتازاً بتحقيق تسوية سياسية من خالل 
الحوار الــودي والمفتوح بين الشركاء أفضى إلى 
توقيع المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وشددوا 
على أهمية االستعداد الجيد للدخول في الحوار 
الوطني الذي قالوا بأن وقته قد حان وأن كل القضايا 

والمشاكل يمكن حلها من خالل الحوار.
سفراء الدول الراعية أوضحوا أن مستقبل اليمن بيد 
اليمنيين وأن الجانب الخارجي هو عامل مساعد وأن 
اليمنيين هم من يجب أن يقودوا عملية الحوار بحل 
المشاكل التي تواجهها بالدهم، وشددوا على ضرورة 
ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وتنفيذها 
بحسب اتفاق التسوية السياسية، مشيرين إلى أن 
المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي 
يؤكدون دعمهم لذلك وكذا دعمهم لجهود الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلنجاح 

عملية التسوية السياسية.
وأكد سفراء الدول الراعية للمبادرة أن المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاءه شريك أساسي مهم في عملية 
الوفاق الوطني وفي تنفيذ المبادرة وآليتها ومن 
المهم أن يتهيأ الجميع للوصول إلى مرحلة االنتخابات 
في عام ٢٠١٤م وأن يضعوا مصلحة اليمن فوق أي 
مصلحة أخرى وذلك من خالل الحوار الجدي بين كافة 

األطراف.
وشــدد سفراء الــدول الراعية للمبادرة على أن 
دورهم يقتصر على رعاية جهود التسوية السياسية 
وتنفيذ المبادرة وآليتها وأنهم ال يتدخلون في قواعد 
اللعبة، مؤكدين أنه ال يوجد بدائل حول تنفيذ 
قــرارات رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 
المسلحة وأنها يجب أن تنفذ بالكامل. مشيرين إلى 
حرصهم على مساعدة اليمنيين في الجلوس على 
طاولة واحدة للحوار داعين كافة األطراف السياسية 
إلى الكف عن الحمالت اإلعالمية المضادة التي ال 

تخدم التهيئة للحوار.
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في لقاء قيادة المؤتمر والتحالف مع رعاة المبادرة:

نتمسك بـ«هادي» رئيساً لمؤتمر الحوار
 رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر 

من خادم الحرمين الشريفين

المشير علي عبداهللا صالح 
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته، وبعد 
بوفاة  تعزيتكم  ــا  ــن وردت
صاحب السمو الملكي األمير 
تركي بن سلطان بن عبد 
العزيز آل سعود _ رحمه اهللا 
_ وإننا إذ نشكركم ، لنسأل 

اهللا عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته ، ويسكنه 

فسيح جنانه 
إنا هللا وإنا إليه راجعون 

خادم الحرمين الشريفين 
عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية

التقى األمناء المساعدون للمؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني بسفراء الدول  
العشر الراعية للمبادرة الخليجية أمس في مقر األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية واالستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني. 

رئيس   الزعيم علي عبداهللا صالح  تلقى 
المؤتمر الشعبي العام، برقية شكر من خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية ردا على رسالة 
التعزية بوفاة األمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز 
آل سعود والتي سلمها السفير السعودي بصنعاء األخ 

/علي بن محمد الحمدان .. 
وجاء في البرقية : 

السفير الروسي :

الزعيم علي عبداهللا صالح قدم أنموذجاً 
مشرفاً في التغيير وجنب اليمن الحرب  

ــي   ــروس ثــمــن الــســفــيــر ال
فــــي صـــنـــعـــاء ســيــرجــي 
كوزولوف، جهود  الزعيم علي عبداهللا 
صــالــح، رئــيــس المؤتمر الشعبي 
العام، المستمرة في دعــم التحول 

الديمقراطي والتسوية في اليمن.
 وقال السفير مخاطباً الزعيم: «لقد 
عبرنا لكم عن هذا من قبل، ونجدد 
اليوم، أنكم قدمتم انموذجاً مشرفاً 
للرؤساء الذين يتنازلون عن مناصب 
لحماية شعوبهم وأوطــانــهــم من 
االنــزالق للحروب، خاصة حين يكون 

بيدهم أدوات القوة».
جاء ذلك خالل  لقاء الزعيم بالسفير 
الروسي السبت ، والذي تم فيه مناقشة 

التطورات على الساحة اليمنية والعربية.
وقال السفير الروسي: إن موقف بالده من االحداث في 
سوريا، هو دفاع عن القانون الدولي، الذي يجرم تدخل 

الدول في الشئون الداخلية للدول األخرى..
 من جانبه ثمن الزعيم علي عبداهللا صالح هذه المواقف 
التي تنحاز إلرادة الشعوب وتترجم االتفاقيات والمواثيق 
الدولية الرافضة التدخل في الشئون الداخلية للدول  .. 

وأكــد الزعيم على  تمسك المؤتمر 
الشعبي العام  بتنفيذ المبادرة وبدء 

الحوار الوطني..
قال الزعيم علي عبداهللا صالح: 
ليمن  ا شهد  ســنــة،  خمسين  منذ 
حروباً وازمــات، ولم يكن يحلها أي 
تدخل، لكنها كانت تحل حين يعترف 
اليمنيون انفسهم بأن على كل منهم 
التزاماً للوصول للحل، وليس فقط ما 

يطالب به اآلخرين.
 هذا وقال السفير الروسي: ان العالم 
يترقب بدء المرحلة الثانية من التسوية 
وانتقال اليمن الى مرحلة جديدة ، 
مشيراً الى أهمية زيارة وفد مجلس 
األمن التي تمت لليمن، وقال: أتمنى 
أن ينجز اليمنيون تحوالً سريعاً، حتى ال 

يمروا  بأي معاناة من التي مر بها غيرهم».
منوهاً الى ان التحول في روسيا  استغرق عشر سنوات، 

حتى عادت المؤسسات الروسية  للعمل..
 وقد  ناقش اللقاء مستوى التحضير والتهيئة للحوار 
الوطني .. القضاء والموضوعات االخــرى المتعلقة 

بالتسوية والتطورات في المنطقة..

تأكيد مجلس األمن على حماية وحدة اليمن 
مهم للقضاء على مؤامرة االنفصاليين

األحزاب الرافضة تسليم قوائم ممثليها 
لمؤتمر الحوار تعرقل التسوية

المؤتمر وحلفاؤه يحرصون على 
الحوار وسلموا قوائم ممثليهم 

في الموعد المحدد
سفراء الدول الراعية للمبادرة:

ال توجد بدائل.. ويجب تنفيذ قرارات 
رئيس الجمهورية

آن وقت الحوار وكل المشاكل 
والقضايا يجب أن تحل عبره

مستقبل اليمن بيد اليمنيين 
والخارج عامل مساعد
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رئيس المؤتمر يبحث مع السفير الصيني تطوير العالقات بين الحزبين
التقى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر  

الشعبي العام، السفير «تشانغ هوا»  وسفير 
جمهورية الصين الشعبية حيث تم في اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بين المؤتمر الشعبي العام والحزب 

الشيوعي الصيني.
وفي اللقاء، أكد الزعيم علي عبداهللا صالح، على 
أهمية العالقة بين اليمن والصين، وعلى الدور 
الصيني االيجابي في ترسيخ سياسة دولية تحترم 
خصوصيات الدول والشعوب، التي تحترم سيادتها 

واستقاللها.
من جانبه أكد السفير الصيني، على المكانة التي 
تحظى بها اليمن في سياسة بالده، مشيداً بالدور 
التاريخي الذي لعبه الزعيم علي عبداهللا صالح، ابان 
رئاسته للجمهورية اليمنية والذي أسهم في تطوير 
العالقة اليمنية الصينية، وعدد كثيرا من المحطات 
التي عمل من خاللها الزعيم علي عبداهللا صالح على 
تعزيز أوجــه عالقات التعاون اليمني الصيني، في 
مختلف المجاالت لما فيه مصلحة البلدين والشعبين 

الصديقين.


