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ترأس اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني

رئيس الجمهورية : المؤتمر حمى اليمن من االنجراف إلى الحرب األهلية
المؤتمر يفخر بأنه قّدم التنازالت حفاظًا على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره 

> ت���رأس األخ ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه���ادي رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام األمين العام - اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمس 

في دار الرئاسة.
وأكد األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
أن المؤتمر الشعبي حزب يجسد الوسطية واالعتدال 
وهو حزب ليس عقائديًا منذ تأسيسه.. مشيدًا بدور 
المؤتمر وأعضائه وحلفائه وأنصاره الذين أكدوا خالل 
األزم��ة حرصهم على الوطن وعملوا مع كل القوى 
الوطنية في الساحة على تجنيب اليمن الحرب األهلية 
والخراب والدمار من خالل انتهاج مبدأ الحوار إلخراج 

اليمن من أتون األزمة الطاحنة الى بر األمان.
وقال األخ رئيس الجمهورية - األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام: تقف اليوم أمام أعضاء المؤتمر وأحزاب 
التحالف الوطني مهام ومسئوليات وطنية جسيمة في 
هذه المرحلة الحساسة إلنجاح مؤتمر الحوار وبما يلبي 

تطلعات الشعب اليمني.
وأضاف: أن على أعضاء المؤتمر والتحالف أن يفتخروا 
اليوم أنهم ومعهم كل القوى الوطنية حافظوا على 
اليمن من االقتتال وال��ف��وض��ى.. وم��ن حق المؤتمر 
الشعبي العام أن يفتخر أيضًا أن��ه حمى شعبه من 
االنجراف الى الحرب األهلية وقدم التنازالت حفاظًا 
على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وأنقذه من 

مخططات تآمرية وحرب طاحنة.
وش��دد على ض��رورة خلق اصطفاف وطني واسع 
لمواجهة التحديات.. وأن يكون المؤتمريون في 
مقدمة الصفوف، ألنهم الحزب القادر على حماية 
المكاسب الوطنية الكبيرة ومحل أنظار اليمنيين 

وال��ع��ال��م أج��م��ع ل��ق��ي��ادة م��ش��روع ال��دول��ة اليمنية 
الحديثة، باعتبار المؤتمر الشعبي العام الحزب الذي 
قاد التحوالت التاريخية في البالد.. كما أنه الحزب 
الفاعل وصاحب الدور الريادي ليتجاوز اليمن أزماته 

السياسية واالقتصادية واألمنية.
وقال األخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر - األمين العام: تقع على 
المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الى جانب 
األح��زاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها 
وبقية القوى السياسية األخ��رى مسئولية جسيمة 
لحماية اليمن وعليهم تحمل مسئولياتهم الكبرى 

تجاه التحديات التي تواجهها..
مؤكدًا أنه لن يقبل أية دع��وات لتشظي اليمن أو 
تمزيقه ولن يتم أيٌّ من ذلك وهو على كرسي الرئاسة، 
ومتحماًل األمانة الوطنية والتاريخية، وأن وحدة 
اليمن وأمنه واستقراره هي أساس المبادرة الخليجية 
وآليتها، وقراري مجلس األمن وليست قابلة ألي نقاش 

آخر.
وقال رئيس الجمهورية: لن نقبل بأي خروج عن 
المبادرة الخليجية وآليتها مطلقًا.. وأن نتائج مؤتمر 
الحوار الذي سينهي أعماله قريبًا أساسه المبادرة 

الخليجية وآليتها وليس أية محاوالت أخرى.
وأكد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية- النائب االول لرئيس المؤتمر -االمين 
العام- ان المحن بكل أنواعها ومنها األعمال اإلرهابية 
اإلجرامية لن تثني اليمن عن خط سيره نحو تنفيذ 
التسوية السياسية على أساس المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة وق��راري مجلس األمن 

الدولي 2014 و 2051 م وبإصرار وقوة أكبر .
وق��ال: إن اليمن يمر ب��أزم��ات أمنية واقتصادية 
وسياسية وال بد من ب��ذل أقصى الجهود من أجل 
إخ��راج البالد الى بر األم��ان وتجاوز كافة التحديات 
وه��ي مسئولية وطنية كبرى وجسيمة، ويجب ان 

تكون محل تفاعل مخلص من جميع القوى السياسية 
والحزبية والمجتمعية والثقافية على أساس اصطفاف 
وطني شامل وكبير من أجل تطلعات شبابنا وجيلنا 
واحفادنا وال يكونوا ضحايا خالفات سياسية وأنانية 

نورثها لهم " .
وشدد األخ الرئيس على ضرورة اإليمان الكامل بحق 
اليمن في االستقرار واألمن والوحدة واالبتعاد عما 

يثير البغضاء والمماحكات والمكايدات .
وأشار األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الى ضرورة 
استلهام العبر والتجارب واالستفادة منها .. مشددا 
على أهمية وضرورة االستشعار بالمسئولية الوطنية 
والعمل بقوة واصطفاف وطني من أجل إنجاح الحوار 
الوطني الشامل وعلى النحو ال��ذي يتطلع اليه أبناء 
الشعب اليمني األبي كافة من شماله الى جنوبه ومن 
شرقه الى غربه وتحت سقف اليمن الواحد الموحد.
وأكد أيضا أن التصورات القائمة هي على أساس دولة 
اليمن الموحد دولة اتحادية من عدة أقاليم وقيام 

الحكم الرشيد الذي يعني توزيع المسئولية والثروة 
والسلطة وبصورة ديمقراطية تشمل حكم الشعب 

نفسه بنفسه دون إقصاء أو إجحاف.
واستعرض األخ الرئيس جملة من القضايا المتصلة 

بالشأن األمني والسياسي واالقتصادي.
وقال " اننا على كل حال عازمون على المضي حتى 
اخ��راج اليمن ال��ى واح��ة األم��ن واالطمئنان والوفاق 

والتطور واالزدهار مهما كانت التحديات " .
وتناول طبيعة الحادث اإلجرامي واإلرهابي الذي 
ح��دث صباح ي��وم الخميس الماضي ف��ي مستشفى 
مجمع العرضي واستشهاد الكثير من الكوادر الطبية 
والممرضين والممرضات اليمنيين واألجانب ومعظم 
من كان في المستشفى من مرتاديه للعالج والتداوي 
والكشف بالفحوصات المختلفة الى جانب الحراسات 
والجنود وكل من صادفه هؤالء المجرمون القتلة وهي 
جريمة يندى لها الجبين ولم يسبقها مثيل في اليمن 
ألنها تجردت ليس من الدين االسالمي فقط بل من 

اإلنسانية واألخالق اآلدمية .

وأشاد رئيس الجمهورية بالدور البطولي الذي أبداه 
رجال الشرطة العسكرية وقوات الحماية الخاصة .

وأكد أنه اضطر الى االنتقال الى مبنى وزارة الدفاع 
لمتابعة سير عمليات مواجهة اإلرهابيين وحصرهم 
في نطاق ضيق حتى تم القضاء عليهم في نطاق 
مستشفى مجمع العرضي ومتابعة المختبئين هنا أو 
هناك حتى تم التطهير بصورة نهائية وبسرعه فائقة 
مقارنة بطبيعة العملية اإلرهابية وما ُحشد لها من 
عتاد وأفراد. حضر اللقاء أمين عام رئاسة الجمهورية 

الدكتور علي منصور بن سفاع.

الميسري ينفى صحة تناوالت »براقش نت« حازب: التفوا حول الرئيسالعواضي: االصطفاف مطلوب
اللجنة العامة للمؤتمر  ش��دد عضو 
الشعبي العام االستاذ ياسر العواضي على 
وجوب ايقاف االتهامات المتبادلة عقب 
جريمة مجمع الدفاع والضغط بسرعة 
التحقيق لكشف المتورطين في االعتداء 

االرهابي.
وقال العواضي مغردًا على موقع )تويتر( 
: والبد من اصطفاف وطني واسع لمواجهة 

االخطار المحدقة بيمننا الحبيب..
واضاف القيادي المؤتمري وعضو مؤتمر 
ال��ح��وار العواضي : )الب��د م��ن التصرف 
بمسئولية من قبل الجميع والكف عن 
الالمباالة واالستهتار ألن مايحدث عمل 
يستهدف إغراق المركب بالجميع ومن 

ظن انه سينجو واهم(.

غ��رد الشيخ حسين ح���ازب عضو اللجنة 
العامة بالمؤتمر الشعبي العام على صفحته 
في الفيسبوك عقب جريمة مجمع العرضي 
:)م��ن اجل ب��الدي يجب ان تمتد كل االي��ادي 
للتعاون مع الرئيس عبدربه منصور هادي 
(.ودعا حازب الى الترفع عن سفاسف االمور 
قائاًل: )على كل القوى السياسية وفي المقدمة 
الموقعون على المبادرة الخليجية وآليتها ان 
يرتقوا بجد ويترفعوا عن سفاسف االم��ور 
وصغائرها ال��ى مستوى ال��وط��ن(. واض���اف : 
)وأول عمل عليهم إص��دار بيانات واضحة 
تؤكد قبولهم وتأييدهم ألي قرارات يصدرها 
الرئيس بما في ذل��ك إقالة الحكومة كلها او 
بعضها، وبدون ذلك فهم المسؤولون عما يحل 

بهذا البلد قبل غيرهم(.

نفى المهندس احمد الميسري عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام احد الحاضرين 
في اللقاء الذي ترأسه المشير عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية باعضاء اللجنة العامة 
للمؤتمر وقيادات احزاب التحالف - نفى صحة 
ماتناوله موقع )براقش نت( االخباري جملة 

وتفصياًل. 
وأكد الميسري أن الدعوة للقاء باالخ رئيس 
الجمهورية جاءت بطلب من قيادات المؤتمر 
الشعبي العام واح��زاب التحالف، وعبر عضو 
اللجنة العامة احمد الميسري عن استيائه 
لمثل ه���ذه ال��ت��ن��اوالت ال��م��ج��اف��ي��ة للحقائق 
قائاًل: إنها محاولة البعاد هادي عن المؤتمر 
وابعاد المؤتمر عن الرئيس هادي، مؤكدًا ان 
ه��ذه التناوالت عارية عن الصحة ووصفها 

باالستفزازية.

سنبذل قصارى جهدنا لقيام دولة اتحادية
 من ع��دة أقالي��م دون إقص��اء ألح��د

األعمال اإلره��ابية لن تثن��ي اليمن
 عن تنف�ي���ذ التسوية الس���ياسية


