
قال الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام إن جريمة دار الرئاسة في الـ)3( من يونيو 2011م 
تعد من أكبر الجرائم االرهابية التي انتهكت حقوق 
االنسان، جاء ذلك خالل لقائه األربعاء بوفد منظمة 
هيومان رايس ووتوش برئاسة ليتا تيلور الذي يزور اليمن 
حاليًا.. وفي اللقاء جرى استعراض العديد من الملفات 
المتصلة بأوضاع حقوق االنسان وباألخص االنتهاكات 
واإلعتدات التي تعرضت لها الوزارات والمؤسسات االمنية 

والعسكرية.
واكد الزعيم وقوف المؤتمر الشعبي العام من موقعه 
كحزب سياسي رائد في اليمن بكل ما استطاع، مع دعم 
حقوق االنسان دون تمييز فالجميع سواسية تحت القانون 
لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات بموجب النظام 
والقانون، مشيرًا إلى إنجازات حكومات المؤتمر الشعبي 
العام في هذا المجال ابتداًء من استحداث وإنشاء وزارة 
لحقوق االنسان وسن العديد من القوانين واإلجراءات التي 

تهتم بحقوق االنسان.

واضاف الزعيم في اللقاء قائال: ان جريمة دار الرئاسة 
التي دُبرت من قبل عناصر ارهابية تعد واحدة من اكبر 
الجرائم االرهابية التي انتهكت حقوق االنسان حيث أنها 
استهدفت القضاء على القيادات السياسية في البلد والدفع 
باألحداث نحو االنــزالق الى حرب اهلية تحرق االخضر 

واليابس.
ودعا الزعيم علي عبداهلل صالح وفد المنظمة الدولية 
الى االنفتاح على جميع مصادر المعلومات وكذا االستماع 
الى االطراف السياسية حتى تكتسب تقارير المنظمة 
الدولية المصداقية الضرورية.. كما دعا الوفد الى االلتقاء 
بالمسؤولين عن الملفات المتصلة بقضايا حقوق االنسان 

سواء اآلن او خالل أزمة 2011م.
وقد عبرت رئيسة الوفد في اللقاء عن تطلعها الستمرار 
الدور الذي يلعبه المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي 
عبداهلل صالح كرئيس للمؤتمر الشعبي العام في دعم 
حقوق االنسان في جميع المناسبات التي تستدعي الوقوف 

الى جانبها.
حضر اللقاء األمينان العامان المساعدان للمؤتمر 
يحيى الراعي وسلطان البركاني ورئيس دائرة المنظمات 
الجماهيرية طه الهمداني والمحامي محمد المسوري عن 

البيت القانوني .
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على منظمة هيومان االنفتاح والحرص على مصداقية معلوماتها

رئيس المؤتمر يزور شمسان 
 ويتحمل نفقات عالجه

قام الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام السبت بزيارة لألخ عبد الكريم 
شمسان رئيس المركز الوطني للمعلومات سابقًا والذي يرقد حاليًا بمستشفى لبنان بعد 
إجراء عملية جراحية )) قلب مفتوح (( .وقد تمنى الزعيم علي عبداهلل صالح لألخ عبد الكريم 

شمسان الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية .
مشيدا بالكادر الطبي في المستشفى الذي أجرى العملية الجراحية وحثهم على الرعاية الصحية 

واالهتمام باألخ عبد الكريم شمسان موجهًا بتحمل نفقات العالج على نفقته الشخصية .
من جانبه عبر االخ عبدالكريم شمسان عن امتنانه لزيارة االخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام له والتي تعكس مواقفه النبيلة واألخوية.
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خالل لقائه بوفد منظمة »هيومان رايس«

رئيسة الوفد: نتطلع الستمرار دور املؤتمر يف دعم حقوق اإلنسان

الزعيم: جريمة دار الرئاسة أكبر انتهاك لحقوق اإلنسان

ترأس الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام -اجتماعًا تنظيميًا الخميس لقيادات المؤتمر 
الشعبي العام.وفي االجتماع جرى استعراض التحضيرات 
النهائية النعقاد مؤتمر الحوار الوطني واقرار قوام اللجان 
الممثلة للمؤتمر وحلفائه وكذا تحديد اسماء المكلفين 
باستكمال رؤية المؤتمر حول قضايا الحوار. .وفي اللقاء 
وجه رئيس المؤتمر الشكر لممثلي المؤتمر وحلفائه 

برئاسة الدكتور عبدالكريم االرياني -النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر- في اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 
للحوار كما ثمن تثمينًا عاليًا اسهاماتهم خالل مراحل 

اإلعداد والتحضير للحوار.

معتبرًا ان ما توصلت اليه اللجنة الفنية للحوار من 
قرارات برئاسة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي 
في اجتماع -األربعاء- يعد تقدمًا نحو إنجاح مؤتمر الحوار 

الوطني وتغليبًا للمصلحه الوطنية.

المؤتمر يعزي حركة الوطنيين الديمقراطيين بتونس 

الزعيم: اغتيال المناضل بلعيد رعب سياسي يهدد األمة

الزعيم علي عــبــداهلل صالح  تلقى 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية 
شكر جوابية من أخيه األمير خالد بن 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - نائب وزير 
الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
وذلك ردًا على برقية كان بعثها رئيس المؤتمر 
لتعزيته في وفاة صاحب السمو الملكي األمير 
تركي بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود )رحمه 

اهلل( . .فيما يلي نص البرقية: 
فخامة الرئيس / علي عبداهلل صالح 

رئيس الجمهورية اليمنية )السابق( ورئيس 
المؤتمر الشعبي العام 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:ـ 
في  لــمــؤرخــة  ا فخامتكم  بــرقــيــة  تلقينا 

1434/2/12هـــ، المتضمنة تعزيتكم لنا في 
وفاة المغفور له -بإذن اهلل تعالى- أخينا صاحب 
السمو الملكي األمير تركي بن سلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود -يرحمه اهلل- . 
نشكر فخامتكم على تعزيتكم ومواساتكم، 
وعلى ما أبديتموه من مشاعر صادقة، ونسأل 
اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جنانه وإنا هلل وإنا إليه لراجعون . 

ولفخامتكم خالص تحياتنا وتقديرنا . 

أخوكم:
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 

نائب وزير الدفاع.

رئيس المؤتمر يتلقى برقية من
األمير خالد بن سلطان

في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر

المؤتمر يرحب بتحديد موعد الحوار ويُثمن جهود ممثليه في اللجنة الفنية
تحديد أسماء املكلفني باستكمال رؤية املؤتمر حول قضايا الحوار

اإلشادة بقرارات رئيس الجمهورية الهادفة إنجاح الحوار

الزعيم يتصل هاتفيًا لالطمئنان على
صحة الشـــيخ حمود الشــايف

أجرى األخ الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الخميس اتصااًل هاتفيًا 
بالشيخ حمود بن ناجي الشايف 
طنية  لو ا ت  لشخصيا ا حـــد  أ
واالجتماعية وأعيان قبائل ذي 
حسين )برط( لإلطمئنان على 
صحته حيث يخضع للعالج في 
ــدى مستشفيات العاصمة  إح
صنعاء بعد أن ألمت به وعكة 

صحية تم على إثرها إسعافه إلى 
المستشفى..

سائاًل المولى -جّل وعال- أن 
يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن 

يمتعه بالصحة والعافية.
هذا وقد عبر الشيخ حمود بن 
ناجي الشايف عن عظيم شكره 
وامتنانه للزعيم علي عبداهلل 
األخوية  على مشاعره  صالح 

اإلنسانية التي يتحلى بها.. وعلى 
اطمئنانه على صحته..

مشيرًا إلى أن ذلك ليس بغريب 
على أبي أحمد المجسد لقيم 
الوفاء والتسامح وسعة الصدر 
ــذي  وحــب الخير للجميع، وال
يحرص دومًا على التواصل مع 
الجميع، وملك بقربه من الناس 
بناء شعبه  أ أفئدة  وتواضعه 

وحبهم له.

..و يطمئن هاتفيًا على صحة رئيس جمعية المعاقين
أجرى الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- الثالثاء، اتصااًل هاتفيًا برئيس االتحاد 
الوطني لجمعية المعاقين اليمنيين لالطمئنان على صحته حيث يتلقى العالج في جمهورية مصر العربية.

وعبر الزعيم عن أمنياته بالشفاء العاجل له.. موجهًا قيادات المؤتمر بتقديم المساعدة الالزمة لرئيس 
جمعية المعاقين.. مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به رئيس االتحاد في خدمة المعاقين.

دان الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- بشدة جريمة 
االغتيال التي أودت بحياة المنسق العام 
لحركة الوطنيين الديمقراطيين التونسية 

المعارضة المناضل شكري بلعيد.
وجاء في برقية بعثها رئيس المؤتمر: إن 
المؤتمر الشعبي العام بقياداته وكوادره 
وأنصاره يجدون في هذا العمل الجبان 
التي  المتطرفة  لتيارات  ا مجازفة من 
أصيبت بالعمى لمجرد أنها وصلت إلى 
السلطة وال تتورع عن االستهتار بمصير 
الدولة التونسية والشعب التونسي، وإن 
خيار العنف الذي مثل واحدة من مساوئ 
هذا التيار المتطرف إال أنه تحول إلى غول 
يحاول التهام أسس التطور واالستقرار 
ليس في تونس فقط وإنما في المنطقة 

العربية.
وأضاف الزعيم علي عبداهلل صالح : إن 
المؤتمر الشعبي العام الذي يدعو إلى وقف 
خيار العنف ويبارك التغيير االيجابي القادر 
على توفير أرضية للتعايش السياسي 

والفكري بين مختلف مكونات الحياة 
السياسية، إال أن اغتيال المناضل الجسور 
شكري بلعيد بهجوم غادر دق ناقوس 
الخطر وهو فعل يدفع كل المناضلين 
في كل الوطن العربي إلى أخذ الحيطة 

والحذر من الثقافة الدموية والرعب 
السياسي الذي يقتحم المشهد التاريخي 
لألمة العربية ويهدد باستنزاف المكاسب 
وتدمير القيم كما يهدد التطور العام في 

المنطقة بالنكوص والتراجع.
وقال الزعيم : إن دم الشهيد المناضل 
شكري بلعيد سيظل نبراسًا متوهجًا يقود 
األحرار في تونس وفي كل المنطقة نحو 
التوحد والتعاون لوقف مسلسل التصفيات 
الجسدية للمخالفين والمعارضين.. داعيًا 
كل قوى الحداثة والتقدم الى التوحد 
والعمل المشترك في مواجهة هذا الخطر 
الداهم الذي يمثله التطرف والقوى التي 

تنتهجه وتسلكه.
وتمنى رئيس المؤتمر في ختام برقيته 
للشعب التونسي أن يتجاوز هذه المحنة.. 
مترحمًا على الشهيد شكري بلعيد.. سائاًل 
اهلل العلي القدير أن يلهم أهله وذويه 
وحركة الوطنيين الديمقراطيين الصبر 
والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته. وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون


