
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي  
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
اجتماعًا برئاسة يحيى علي الراعي األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام لمناقشة مجمل 

القضايا على الساحة الوطنية.
وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف تهانيها 
لجميع أبناء الشعب اليمني وفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي بنجاح مؤتمر الحوار الوطني وما نتج 

عنه من مخرجات. 
ويعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن ما تم 
إنجازه هو نجاح لليمنيين جميعًا، ويؤسس لمرحلة 
قادمة تحتم على الجميع االلتزام بمخرجات الحوار 

الوطني والسير نحو تنفيذها.
 وقواعد 

ً
ه قيـــادة إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء

سيعملون على إنجاح المرحلة القادمـة كما عملوا 
في المرحلة االنتقالية منذ التوقيع على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وما تبعها من خطوات 
حيث قــدم المؤتمر وحلفاؤه في سبيل نجاحها 

ة. الكثير من التنازالت واالسهامات البناء
وبهذه المناسبة يدعو المؤتمر الشعبي العام 
وحــلــفــاؤه جميع الــقــوى والــفــعــالــيــات السياسية 
واالجتماعية في اليمن إلى االصطفاف والتوحد 

وتغليب المصلحة العليا للوطن على ما سواها.
ويدينون ويستنكرون كــل األعــمــال اإلرهابية 
واإلجرامية التي تمارسها عناصر ضالة وخارجة 
عن النظام والقانون والتي تسعى إلى زعزعة األمن 
واالستقرار والسكينة العامة والسلم االجتماعي 
واإلضــــرار بمصالح الشعب الحيوية ومقدراته 
كاالعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط 
وقطع الطرقات وعمليات االختطاف. واالعتداء 

على منتسبي القوات المسلحة واألمن وغيرها من 
األعمال التخريبية.

وفــي هــذا الصدد يؤكد المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه مجددًا على أهمية قيام األجهزة المختصة 
بمالحقة وضبط مرتكبي تلك األعمال ومن يقف 
هم  هـــم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاء وراء

العادل طبقًا للقانون.
كما يدعو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 

الوطني كل األحزاب والقوى والفعاليات السياسية 
واالجتماعية إلى دعم جهود القيادة السياسية 
وااللتفاف حولها وكذا مساندة الحكومة في بسط 
نفوذها، وندعو كافة القوى إلى نبذ العنف واالحتكام 
إلى النظام والقانون وبما يكفــل قيـام الدولة المدنية 
الحديثة وتــعــزيــز دورهـــا الــوطــنــي فــي مكافحة 
ــن واالســتــقــرار والنهوض  الجريمة وتعزيز األم

االقتصادي.
كما نؤكد على أهميـة اضطالع البرلمان والحكومة 
بدورهما في تعزيز حقوق اإلنسان وإعطائها أولوية 
خاصة من خالل اإلسراع بالمصادقة على االتفاقيات 
عنى بحقوق اإلنسان والتي أكدتها 

ُ
الدولية التي ت

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ختامًا نترحم على شهداء القوات المسلحة واألمن 
الذين قضوا نحبهم وهم يــؤدون واجبهم دفاعًا 
عن الوطن وأمنه واستقراره. كما نوصي الحكومة 

بضرورة االهتمام برعاية أسرهم.
والله من وراء القصــد ،،،

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
وأحـزاب التحالف الوطني الديمقراطي
٢٠١٤/٢/٣م
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أسف الزعيم علي عبدالله صالح  
لتدهور األوضاع األمنية في البالد 
وفــي العاصمة صنعاء.. متطلعًا أن تعود 

اليمن أقوى وأفضل وفي خير ونماء.
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح أن اليمن 
ستعود أقـــوى وأفــضــل وبــكــل خــيــر، لكل 
أبنائها، مشرعة للتنافس بينهم في العلم، 
برفض االنجرار لمعارك الشتائم والقبائح 
والصراعات، واالبتعاد عن صراعات مشاريع 
الــفــســاد واإلفـــســـاد، الــتــي تــشــرد أتــبــاع كل 

مجموعة بعضهم بعضًا.
ــنــاس رجـــاًال ونــســاًء  مــتــســائــًال: مــا ذنــب ال
وأطفاًال،الذين يخسرون أمنهم وأمانهم، 
ويعيشون قلقًا يوميًا، وكل ساعة تتعطل 
مصالحهم ومدارسهم وأعمالهم؟!.. داعيًا 
الله أن يحفظ اليمن وكل اليمنيين ويلهم 

قيادتها الرشد والحس بالمسؤولية.
وأشار الزعيم إلى أن المجتمع اليمني لديه 

تاريخ من الحوارات والتسويات.. معتبرًا أن 
المشكلة القائمة تكمن في أن كل طرف اآلن 
ال يريد إال أن يلغي اآلخرين ويكون هو وحده 

على الساحة..
الفتًا إلى أنه قدم المبادرة تلو المبادرة لكن 
األطراف األخرى اغتروا طمعًا في االستيالء 
على السلطة، تقليدًا لما جــرى في تونس 
ومصر، وأن هذا الغرور ال يزال يأكل بعضهم 
بعضًا، ضد بعضهم البعض، لكنه مع ذلك 
أكد أن اليمن ستكون بخير.. مهما فجروا، 

وقتلوا وتقاتلوا.
جاء ذلك في تعليقه على صفحته بالفيس 
بــوك بخصوص االنفجارات التي شهدتها 
ــمــاضــي، التي  ــة الــعــاصــمــة األســبــوع ال ــان أم
وقــع إحــداهــا بالقرب مــن مــنــزلــه.. مؤكدًا 
أنهم وكقيادات سابقة وحالية محاطون 
بالحراسات، وقد نجوا من موت محقق مرات 

ومرات وأنه يعتبر نفسه عائدًا من الموت.

في بيان مهم..

في تعليقه على االعتداء اإلجرامي على العاصمة:

الزعيم: اليمن ستكون بخير مهما فجروا وقتلوا وتقاتلوا
نأسف لتدهور األوضاع األمنية في البالد

ندعو عدم االنجرار وراء الصراعات.. واالبتعاد عن مشاريع الفساد واإلفساد

دياب ينقل تحايا الرئيس الفلسطيني لرئيس المؤتمر
نقل السفير الفلسطيني في اليمن ديــاب نمر اللوح خالل  

لقائه بالشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام األسبوع الماضي تحيات ومباركة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس للزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر- ولكافة 
قيادات المؤتمر الشعبي العام باختتام اعمال مؤتمر الحوار الوطني.

وأشاد السفير الفلسطيني بمواقف المؤتمر الشعبي العام طيلة حكم 
الزعيم علي عبدالله صالح والتي كان لها أثر كبير في الحفاظ على 

القضية الفلسطينية من التمييع.
شاكرًا الدور البارز الذي يضطلع به المؤتمر في الوقوف الى جانب 

القضية الفلسطينية..
كما أشاد سعادة السفير بدور المؤتمر الشعبي العام في تجنيب 
اليمن ويالت الحرب والتمزق من خالل تنازالته التي قدمها من أجل 

الوطن.
وكان الشيخ سلطان البركاني استعرض -خالل لقائه مع السفير- أهم 
العراقيل التي وقفت وتقف امام القضية الفلسطينية ابرزها ما يسمى 
بثورات الربيع العربي والتي اختلقها العدو الصهيوني لخلق انقسامات 
وصراعات داخلية في محاولة إلشغال الشعوب العربية عن الوقوف الى 

جانب القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية . 

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر 
جوابية من المستشار عدلي منصور

تــــــــلــــــــقــــــــى  
الــزعــيــم علي 
عبدالله صالح رئيس 
ــشــعــبــي  ـــمـــؤتـــمـــر ال ال
ــرقــيــة شكر  ـــعـــام، ب ال
جوابية من المستشار 
عــدلــي منصور رئيس 
جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
العربية الشقيقة، ردًا 
على تهنئته له بمناسبة 
نــجــاح االســتــفــتــاء على 

الدستور.
ــزعــيــم  ــل ــًا ل ــي ــن ــم ــت م
ـــصـــحـــة  مـــــــوفـــــــور ال
والــســعــادة وللشعب 
الــــيــــمــــنــــي الـــتـــقـــدم 

واالزدهار.

المؤتمر وحلفاؤه يدعون إلى اإللتزام بمخرجات الحوار والعمل على تنفيذها
نجدد تأكيدنا العمل على إنجاح المرحلة القادمة من التسوية

ندعو جميع القوى إلى نبذ العنف واالحتكام للنظام والقانون
عازمون على إنجاح المرحلة المقبلة وندعو الجميع االلتزام بمخرجات الحوار والسير نحو تنفيذها

المؤتمر وحلفاؤه قدموا تنازالت وإسهامات بناءة إلنجاح الحوار

على كافة القوى والفعاليات في اليمن لالصطفاف والتوحد وتغليب مصلحة الوطن العليا
نشدد على دور البرلمان والحكومة في تعزيز حقوق االنسان واعطائها أولوية خاصة


