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كل القرارات الدولية 
أجمعت على أهمية أمن 
واستقرار ووحدة اليمن

إعادة هيكلة القوات المسّلحة 
أعادت االعتبار لها ليكون بناء 

الجيش مجسّدًا للوحدة الوطنية
مؤتمر الحوار الوطني أهم محطه 

تاريخية واستراتيجية لالتفاق 
على منظومة حكم جديدة

ترّأس اجتماعًا استثنائيًا لحكومة الوفاق

رئيس الجمهورية يحّذر األحزاب من التدخّل في عمل الحكومة

وفي مستهل االجتماع رحّب األخ الرئيس بالجميع 
وت��ح��دث إليهم ح��ول ع��دد م��ن القضايا السياسية 
والبرامجية وكذلك حول لقاءته بعدد من الزعماء سواء 
في مؤتمر قمة الرياض االقتصادي التنموي االجتماعي 
أو خالل جولته األخيرة في منطقة الخليج. وأشار األخ 
الرئيس إلى أن الجميع على المستوى اإلقليمي والدولي 
يدعمون اليمن من أجل خروجه من األزمة والظروف 

الصعبة إلى واحات األمن واألمان واإلستقرار والوئام.
وأّكد األخ الرئيس أن نجاح المرحلة األولى من تنفيذ 
بنود المبادرة الخليجية يمثل حافزًا قويًا للجميع من 
أجل اإلع��داد للولوج للمرحلة الثانية والتي يأتي في 
طليعتها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعتبر أهم 
محطه تاريخية وإستراتيجية لخلق الوئام واالتفاق على 
منظومة حكم جديدة ترتكز على الحكم الرشيد القائم 
على أساس الدولة المدنية الحديثة والحرية والعدالة 

والمساواة دون إقصاء أو إجحاف.
ونوّه األخ الرئيس إلى أن الدعم اإلقليمي والدولي 
للولوج إلى المرحلة الثانية على هذا النحو أقوى من ذي 
قبل.. وأشار إلى أن زيارة رئيس وأعضاء مجلس األمن 
الدولي بكل أعضائه هي إشارات واضحة بل ترقى إلى 
مستوى القرارات الدولية بدعم اليمن حتى تحقيق كل 
متطلبات المرحلة اإلنتقالية حتى الوصول إلى اإلنتخابات 

الرئاسية التنافسية.
وأّكد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن مجلس 
األمن الدولي قد اّطلع خالل زيارته على مجمل النجاحات 
التي حققها اليمن في ظرف لم يكن أحدًا يعتقد أن اليمن 
سيخرج من محنته. وقال إن مجلس األمن قد اعتبر اليمن 
أنموذجًا رائعًا وممتازًا في منطقة الشرق األوسط حيث 
تمكن رجاالته وساساته من تغليب الحكمة والمنطق من 
أجل الخروج إلى بر األمان وأّكد رئيس وأعضاء مجلس 
األمن أن اليمن يعتبر في إستراتيجيته عاماًل مهمًا للنجاح 

في التسويات السياسية.
واستعرض األخ الرئيس جملة من الموضوعات 
والقضايا التي تم معالجتها وتجاوز تحدياتها وقال كان 
تنظيم القاعدة اإلرهابي مسيطرًا على محافظة أبين 
وبعض مديريات محافظة شبوة كما كانت األمور من 
حيث المستوى األمني تبعث على القلق على مختلف 
المستويات كما كانت محافظات خارج السيطرة األمنية 
وتم بتعاون الخيّرين واألح��رار تجاوز تلك التحديات 
والوصول إلى النتائج الرائعة والتي بعثت االطمئنان 

لدى الجميع واألمل بالخروج بصورة نهائية من األزمة.
وفي هذا الصدد أّكد األخ الرئيس عبد ربه منصور 

هادي أنه ال يجوز وال يُسمح ألي حزب أو رئيس حزب 
أو أي جهة كانت، أن يعترض على أعمال الحكومة أو 
يتدخل بشئونها، منوهًا إلى أن الحكومة لديها برنامجًا 
مرحليًا ومحددًا بكل جوانبه ومالمحه وبإستراتيجية 
رسمت على أساس المبادرة الخليجية وقراري مجلس 
األمن 2014 و2051 وبدعم دولي وأممي غير مسبوق 
من أجل معالجة أزمة حادة كادت تعصف بالشعب اليمني 
بكل أطيافه وأحزابه وساسته ومجتمعه بصورة لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر. وقال »على 
كل عضو في الحكومة أن يشعر بالفخر واإلعتزاز بهذا 
الدعم وبهذا النجاح الذي تم وأن يؤّكدوا جميعًا على أنهم 
على مستوى المسئولية«. مؤّكدًا أن هذا الدعم الدولي 
وكل القرارات الدولية واألممية أجمعت على أهمية أمن 

وإستقرار ووحدة اليمن.
وقال األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي إن إعادة 
الهيكلة للقوات المسلحة قد أعادت اإلعتبار لكل ضابط 
وصف وجندي ليكون بناء الجيش يخدم اليمن ويجسد 
الوحدة الوطنية وال يخدم شخص أو قبيلة أو جهة 
بعينها. ونوه إلى أن المصادقة أيضا على إعادة هيكلة 
نظام وزارة الداخلية هو أيضا من أجل رفع مستوى 
األداء األمني وتحديثة بصورة تتواكب مع القرن الواحد 

والعشرين بحيث يكون قادرًا على تنفيذ مهامه المناطة 
بصورة دقيقة وناجحة.

وتابع قائاًل »إننا نود أن نتساءل عن الذين يقولون أن 
الحكومة كذا أو الحكومة كذا أو أين الكهرباء أين المياه 
أين الصحة نقول هذه الحكومة عمرها عام واحد ونقول 
ماذا عملت الحكومات السابقة طيلة ثالثة عقود ويزيد.. 
نعم 34 عامًا نود أن نعرف كم هي الطاقة الكهربائية 
التي تعمل في اليمن فقط هذا كمثال والبقية حدّث 
وال حرج وكذلك نقول بأن صراعات الماضي قد أّثرت 
ونقفل صفحته بما بها وعليها ونفتح صفحة جديدة 
لليمن الجديد وكفى اليمن صراع منذ قيام الثورة اليمنيه 

سبتمبر وأكتوبر«.
وتطرّق األخ الرئيس إلى مواضيع االستثمار وخصوصًا 
في المجاالت النفطية والغازية وكيفية التعامل مع هذا 
الموضوع الحسّاس الذي كان يمكن أن يخدم اليمن 
اقتصاديًا وسياسيًا وحتى أمنيًا لو كان التعامل شفافًا 
وصادقًا ونظيفًا بدون أن يتحدث الناس عن عموالت 
وحمايات وغيرها من أنواع االبتزاز ما جعل الكثير من 

االستثمارات تفر وتبحث عن أماكن أخرى.
وشدّد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي قائاًل نتطلع 
بكل تفاؤل إلى مستقبل جديد خالي من المماحكات 
واإلقصاء واإلستحواذ وإل��ى مستقبل يسوده األمن 
والرخاء وإلى مستقبل ينعم فيه األجيال والشباب وكل 

فئات المجتمع.
واستوضح األخ الرئيس من عدد من الوزراء عن حاالت 
العمل وكيفية األداء خصوصًا في جوانب الطرقات 
والصحة والمياه والكهرباء ووجّه بسرعة تنفيذ طريق 
تعز- عدن ومن تعز إلى صنعاء التي تشتمل على 
مواصفات حديثة من ضمنها أنفاق عمالقة في منطقة 
سمارة. ون��وّه إلى أن تمويالتها جاهزة وعلى وزارة 

األشغال مباشرة العمل.
كما وجّه الحكومة بإعداد مشروع قانون يصب في 
مصلحة معالجة أمراض السرطان التي تنتشر جرّاء 
أعمال السماد ورش المواد الكيميائية والمبيدات 
على القات وغيره وضرب مثاًل على ذلك عندما ترش 
النساء الحوامل المبيدات في المزارع وكيفية تأثير 
تلك المواد عليها وعلى مولودها الذي يولد مصابًا 
بالسرطان وغيرها من األمراض، منوّهًا بأهمية أن 
يقدم مشروع القانون في أول جلسة لمجلس النواب 
لدراسته والمصادقة عليه. كما تطرّق األخ الرئيس إلى 
موضوعات تهريب السالح وجنسياته وطبيعة مالبسات 

استيراده وتهريبه خالل اآلونة األخيرة.

 رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر 
من ملك المملكة العربية السعودية

المشير علي عبداهلل صالح 
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته، وبعد 
بوفاة  تعزيتكم  وردت��ن��ا 
صاحب السمو الملكي األمير 
تركي بن سلطان بن عبد 
العزيز آل سعود _ رحمه اهلل 
_ وإننا إذ نشكركم ، لنسأل 

اهلل عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته ، ويسكنه 

فسيح جنانه 
إنا هلل وإنا إليه راجعون 

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

ترّأس األخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية السبت اجتماعًا استثنائيًا لحكومة الوفاق الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء  
األخ محمد سالم باسندوة وذلك لمناقشة سير أداء العمل وفقًا لمقتضيات المرحلة االنتقالية وما تم إنجازه على صعيد تنفيذ 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وقراري مجلس األمن »2014 و 2051«..

رئيس   الزعيم علي عبداهلل صالح  تلقى 
المؤتمر الشعبي العام، برقية شكر من خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 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 عبداهلل صالح قدم أنموذجًا 
مشرفًا في التحول وجنب اليمن الحرب  

ثمن السفير الروسي  
سيرجي  صنعاء  في 
كوزولوف، جهود  الزعيم علي 
عبداهلل صالح، رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، المستمرة في 
الديمقراطي  التحول  دع��م 

والتسوية في اليمن.
 وقال السفير مخاطبًا الزعيم: 
»لقد عبرنا لكم عن هذا من 
ق��ب��ل، ون��ج��دد ال��ي��وم، أنكم 
قدمتم انموذجًا مشرفًا للرؤساء 
الذين يتنازلون عن مناصب 
لحماية شعوبهم وأوطانهم 
من االن��زالق 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 
االح��داث في سوريا، هو دف��اع عن القانون 
الدولي، الذي يجرم تدخل الدول في الشئون 

الداخلية للدول األخرى..
 من جانبه ثمن الزعيم علي عبداهلل صالح 
ه��ذه المواقف التي تنحاز إلرادة الشعوب 
لدولية  ا ثيق  لموا وا قيات  االتفا وتترجم 
الرافضة التدخل في الشئون الداخلية للدول  

.. وأكد الزعيم على  تمسك 
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام  
بتنفيذ المبادرة وبدء الحوار 

الوطني..
قال الزعيم علي عبداهلل 
صالح: منذ خمسين سنة، 
شهد اليمن حروبًا وازمات، 
ولم يكن يحلها أي تدخل، 
لكنها كانت تحل حين يعترف 
اليمنيون انفسهم بأن على 
كل منهم التزامًا 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 ، 
مشيرًا الى أهمية زيارة وفد مجلس األمن التي 
تمت لليمن، وقال: أتمنى أن ينجز اليمنيون 
تحواًل سريعًا، حتى ال يمروا  بأي معاناة من التي 

مر بها غيرهم«.
منوهًا الى ان التحول في روسيا  استغرق عشر 
سنوات، حتى عادت المؤسسات الروسية  للعمل..
اللقاء مستوى التحضير   وق��د  ناقش 
.. القضاء  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ح��وار  والتهيئة 
والموضوعات االخرى المتعلقة بالتسوية 

والتطورات في المنطقة..

الزعيم يعزي بوفاة النائب 
محمد الحذيفي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى نبيل محمد حمود الحذيفي 
وإخوانه وكافة آل الحذيفي في وفاة والدهم المرحوم الشيخ 
محمد حمود الحذيفي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام.. عضو مجلس النواب السابق، الذي انتقل إلى رحمة اهلل 
تعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المُخلص سخره لخدمة 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، 

وفي المجال االجتماعي في أوساط المواطنين.
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح باسمه شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي 
وعميق المواساة لكافة آل الحذيفي في فقيدهم، سائاًل المولى 
-عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه 

فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون،،

..ويعزي الشيخ محمد شديق 
في وفاة والده

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح_ رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد احمد شديق 
وإخوانه وكافة آل شديق في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى 

الشيخ احمد بن علي عايض شديق.
وأعرب الزعيم علي عبداهلل صالح _في برقيته_ عن عظيم 
تعازيه ومواساته وكل قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
في وفاة الفقيد.. سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

..ويعزي عبده العدله في وفاة 
شقيقته الفاضلة

 بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى األخ

عبده مهدي العدله وآل العدله في وفاة المغفور لها بإذن اهلل 
تعالى شقيقتهم الفاضلة إلى نص البرقية:

»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا 
إليه راجعون«

صدق اهلل العظيم
األخ/ عبده مهدي العدله عضو اللجنة العامة       المحترم

األخوة/ آل العدله                                     المحترمون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الفاضلة، وبهذا 
المصاب الجلل أعبر لكم باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

 علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

.. ويُعزي عبدالمغني وعدنان 
الشعساني

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة للعقيد / عدنان على احمد الشعساني 
واخوانه بوفاة والده اللواء الركن علي احمد الشعساني، الذي 
انتقل الى رحمة اهلل تعالي اليوم بعد حياة حافلة بالعمل في 

المجال العسكري.
وعبر الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة وكل 
قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام ألسرة 
الفقيد ومشاطرته أحزانهم في هذا المصاب الجلل، سائاًل اهلل 
العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح 

جنانه ..إنا هلل وإنا إليه راجعون.
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
مماثلة للدكتور / ياسر عبدالمغني - مدير مستشفى 48 وذلك 

بوفاة والدته.
يذكر ان الدكتور ياسر عبدالمغني سوف يستقبل العزاء 
بوفاة والدته غدا السبت بصالة قمرين منطقة بيت بوس 

بالعاصمة صنعاء 

.. ويعزي في وفاة عبداهلل 
أحمد شوخة 

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء الى عبدالملك شوخة وكافة آل شوخة في 
وفاة القيادي المؤتمري عبداهلل أحمد شوخة والى نص البرقية:

»وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا إنا هلل وإنا 
إليه راجعون«     صدق اهلل العظيم

األخ/ عبدالملك عبداهلل أحمد شوخة    المحترم
األخوة/ آل شوخة                       المحترمون

ببالغ االسى والحزن تلقينا نباء وفاة والدكم األخ/ عبداهلل أحمد 
شوخة عضو هيئة الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر م/صعدة.

وبهذا المصاب باسمى ونيابة عن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس املؤتمر يبعث برقيات تعاٍز


