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برئاسة رئيس الجمهورية- األمين العام 

اللجنة العامة تستعرض المستجدات في الساحة والصعوبات أمام التسوية والمخاطر المحدقة بأمن البالد ووحدتها واستقرارها

رأس الرئيس عبدربه منصور هــادي- رئيس  
الجمهورية.. النائب األول لرئيس المؤتمر.. 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، اجتماعًا للجنة 
الــعــامــة للمؤتمر الشعبي الــعــام تــحــدث خــاللــه عن 
آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية 
والصعوبات الماثلة أمام التسوية السياسية وتعقيدات 
المرحلة الــراهــنــة والمخاطر المحدقة بــأمــن البالد 

ووحدتها واستقرارها.
وأكد رئيس الجمهورية على الــدور الوطني الكبير 
الذي لعبه المؤتمر الشعبي العام وقياداته وقواعده 
في التعاطي مع تداعيات األزمة السياسية منذ نشوبها 
في العام ٢٠١١ وحتى اآلن، داعيًا أعضاء المؤتمر 
وقياداته وهيئاته المختلفة إلى التمسك بالمبادرة 
لتنفيذية ومــخــرجــات مؤتمر  ليتها ا لخليجية وآ ا
الحوار الوطني الشامل والتمسك بخيارات الشعب في 
الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر 

الحوار.
وأشاد الرئيس عبدربه منصور هادي بالدور الذي لعبه 
أعضاء المؤتمر الشعبي العام في مختلف مؤسسات 
الدولة وهوالدور الحريص على تقدم العملية السياسية 
وإنجاز مهام المرحلة الراهنة التي يتبوأ فيها فخامته 

موقع القيادة.
وأشــار الرئيس إلى أن األوضــاع الراهنة في البالد قد 
أفــرزت جملة من المعطيات التي تتطلب تفسيرًا 
سياسيًا مختلفًا يقوم على الدعوة الصطفاف وطني 
واســع ومصالحة شاملة ال ُيستثنى منها أحــد، تؤمن 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
الحوار الوطني الشامل باعتبارها برنامجًا وطنيًا وخيارًا 

استراتيجيًا ال رجعة عنه أجمعت عليه مختلف القوى 
السياسية.

كما تحدث الرئيس عبدربه منصور هادي النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام عن األوضاع التنظيمية في 
المؤتمر الشعبي العام، داعيًا أعضاء المؤتمر وأنصاره 
ومؤيديه إلــى التمسك بخيارات الوطن الكبرى في 
الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وتدعيم مسارها بما يحقق األهداف 
المنشودة في االستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية.
واستمع الرئيس عبدربه منصور هادي النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام، إلى مالحظات أعضاء 
اللجنة العامة حــول األوضــاع الراهنة ودور المؤتمر 

الشعبي العام في إطار ومسار التسوية السياسية .

وأيــد أعضاء اللجنة العامة توجه الرئيس عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية نحوالدعوة إلى 
مصالحة وطنية واصطفاف واسع يحمي التجربة اليمنية 
المتميزة للخروج من األزمة التي مازالت آثارها تخيم 
على أوضاع البالد وأحيانًا تهدد كيان الدولة والمجتمع 

ككل.
حضر االجتماع مستشار رئيس الجمهورية.. النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم 
االريــانــي، واالســتــاذ يحيى علي الــراعــي- األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام.. رئيس مجلس النواب.
والشيخ سلطان البركاني األمــيــن الــعــام المساعد 
والدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد 

واالستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد.

على أعضاء المؤتمر التمسك بخيارات الشعب المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات الحوار
نثمن الدور الوطني الكبير الذي لعبه المؤتمر في التعاطي مع تداعيات أزمة ٢٠١١م

نشيد بدور أعضاء المؤتمر في مختلف مؤسسات 
الدولة وحرصهم على تقدم العملية السياسية

ندعو الصطفاف وطني واسع ومصالحة شاملة ال يستثنى منها أحد

اللجنة العامة تبارك دعوة الرئيس للمصالحة الوطنية 
واالصطفاف لحماية التجربة اليمنية المتميزة

المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار برنامج وطني وخيار استراتيجي ال رجعة عنه

رئيس المؤتمر يتلقى رسالة 
من الرئيس السوري 

نص الرسالة:
المشير علي عبدالله صالح - 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
- رئــيــس الجمهورية اليمنية 

السابق
ــســالم عليكم ورحــمــة الله  ال

وبركاته
أشكر لكم وللمؤتمر الشعبي 
العام وألحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي تهانيكم الكريمة 
بمناسبة إعــادة انتخابي رئيسًا 
للجمهورية العربية السورية، 
ــكــم عن  ــي أن أعــــرب ل ــســرن وي

ــســعــادة  أمــنــيــاتــي بــالــصــحــة وال
وللشعب اليمني الشقيق المزيد 

من التقدم واالزدهار.
أشكر لكم مشاعركم الصادقة 
تـــجـــاه شــعــبــنــا، وتــمــنــيــاتــكــم 
ــن خــالل  لــنــا بــتــجــاوز األزمــــة م
حــوار وطني شامل مــع القوى 
السياسية الوطنية بما يحفظ 
أمن واستقرار بلدنا مع االحترام 

والتقدير.

بشار األسد
رئيس الجمهورية العربية السورية 

تلقى رئيس الجمهورية السابق الزعيم  
المؤتمر  رئيس  صالح  عبدالله  علي 
الشعبي العام رسالة شكر جوابية من الرئيس 
العربية  الجمهورية  رئــيــس  األســـد  بــشــار 

السورية.
وعبر الرئيس السوري في الرسالة عن شكره 
الشعبي  وللمؤتمر  صالح  عبدالله  علي  للزعيم 
الديمقراطي  الوطني  التحالف  وألحزاب  العام 
رئيسًا  انتخابه  إعادة  بمناسبة  له  لتهنئتهم 

للجمهورية العربية السورية.
لكم  أعــرب  أن  ويسرني  الرسالة:  في  وجــاء 
وللشعب  والسعادة  بالصحة  لكم  أمنياتي  عن 

اليمني الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار. د. بن دغر يدعو إلى مصالحة لبناء الدولة المدنية الحديثة
دعا الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد نائب رئيس 
الوزراء وزير االتصاالت، األحزاب والقوى السياسية في البالد إلى مصالحة 

شاملة لتعزيز بناء الدولة اليمنية.
وقال: إن ما يجري في بالدنا يحتاج منا جميعًا إلى إعادة النظر في كل 

توجهاتنا خالل الفترة الماضية".
وأضاف: "نحن جربنا كل الوسائل للحفاظ على الدولة الموحدة، وحتى 
اآلن لم نجرب فكرة رئيسة وأساسية وهي أن نتصالح جميعًا من ١٩٦٢ 
و ١٩٦٧ وحتى اليوم، وبدرجة رئيسية أن نتصالح من ٢٠١١ م وحتى 

اليوم".
مطالبًا كافة القوى السياسية بضرورة التداعي من أجل مصالحة وطنية 
شاملة ال يستثنى منها أحد بما في ذلك "أنصار الله" إذا ما قبلوا بمخرجات 

الحوار وبناء الدولة المدنية الحديثة التي هي وحدها التي يجب أن تملك السالح وحق 
استخدامه".

وأشار إلى أن المواطنين اليوم في هذه الظروف بحاجة إلى األمان أكثر 
مما هم بحاجة إلى أي شيء آخر".

وعن إقليم حضرموت قال بن دغر: «في تقديري الشخصي أن محافظة 
حضرموت وإقليم حضرموت في الدولة االتحادية القادم سوف يلعب 
دورًا مهمًا ومميزًا نظرًا للتاريخ والجغرافيا والسكان والثقافة، و«لهذا 
السبب نحن اآلن بصدد إعادة هذه الدولة على أسس اتحادية من ستة 

أقاليم من ضمنها إقليم حضرموت».
وأوضح أن هذه الخطوة الجبارة التي أجمع اليمنيون عليها في مؤتمر 
الحوار، سوف تعيد صياغة حياتنا من جديد وتعطينا األمان واالستقرار، 

وتسمح لنا جميعًا بالمشاركة في إدارة السلطة والثروة.
وقال بن دغر في ختام حديثه: " أنا متفائل بالمستقبل.. رغم اننا نواجه 
صعوبات حقيقية في قضايا األمن واإلرهاب، ولكننا متأكدون أننا في نهاية المطاف 

سوف نتغلب عليها".


