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الزعيم يدعو الى مصالحة وطنية شاملة تجب ماقبلها
خالل لقائه وزراء المؤتمر السابقين

والتقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي الــعــام بأعضاء الهيئة 
ــة السابقين مــن أعــضــاء المؤتمر  ــوزاري ال
الشعبي العام وذلك بهدف اطالعهم على 
األوضــاع الراهنة في البالد واالستماع الى 
مالحظاتهم حول المستجدات السياسية 
واالقــتــصــاديــة واألمــنــيــة ومــا يعتمل في 
الوطن من تطورات خطيرة تهدد حاضر 

ومستقبل الدولة اليمنية .
ـــى الــحــاضــريــن عن  وتــحــدث الــزعــيــم ال
التوجهات المستقبلية للمؤتمر الشعبي 
العام المستندة الى ميثاقه الوطني والتزام 
الــمــؤتــمــر بــالــمــبــادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومــخــرجــات الــحــوار الوطني 
المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة 
الوطنية وهي وثائق حددت بوضوح السبل 
والوسائل الكفيلة بإخراج اليمن من ازمتها 
الراهنة والحفاظ على المنجزات الوطنية 

التي تحققت خالل الفترة الماضية .
واستعرض الزعيم تطور االحــداث منذ 
بــدايــة االزمـــة واآلثـــار التي ترتبت عليها 
مؤكدًا سعي المؤتمر للحفاظ على مسار 

آمن للتسوية السياسية .
مؤكدًا كذلك سعي المؤتمر للمضي نحو 
مصالحة وطنية شاملة ال يستثنى منها احد 
تجب ما قبلها من ثارات سياسية او قبلية 
او مذهبية خاصة وقد أدت الصراعات التي 
شهدتها الــبــالد خــالل السنوات الماضية 
الى تهديد حقيقي لكيان الدولة والهوية 

اليمنية الواحدة .
ـــحـــاضـــرون الــــى جــمــلــة من  واســتــمــع ال
المالحظات من االخــوة الـــوزراء السابقين 
ــتــطــور االحــــــداث وكيفية  ورؤيــتــهــم ل
التعامل مــع آخــر المستجدات ، وجــدد 
الحاضرون تأكيدهم على ضــرورة تفعيل 

هيئات المؤتمر المختلفة وتعزيز وحدته 
التنظيمية ورفض أي محاوالت من شأنها 
تمزيق وحـــدة التنظيم او التأثير على 

مكانته في األوساط الجماهيرية .
ــوا عــن شــكــرهــم وتقديرهم  كــمــا اعــرب
لألخ رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادة 
المؤتمر على هذه الدعوة وحرصهم على 
دعوة أعضاء الهيئة الوزارية واللقاء بهم، 
كما جــدد الــحــاضــرون موقفهم الــرافــض 
ألي محاوالت من شأنها العودة باليمن الى 

مرحلة التشطير او ما قبل التشطير تحت 
أي مسمى ، مؤكدين تمسكهم بمخرجات 

الحوار الوطني المتوافق عليها .
حضر اللقاء األخــوة النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد 
بن دغر واالخ األمين العام األستاذ عارف 
الزوكا ، واالخ األمين العام المساعد للشؤون 
التنظيمية االستاذ ياسر العواضي واالخ 
رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش 

المالي الدكتور نجيب العجي .

أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح سعى المؤتمر 
للمضــى نحو مصالحة وطنية شــاملة ، مشــيرًا فــي لقاء تنظيمــي «الجمعة» 
بالعاصمة صنعاء الى ان الصراعات التي شهدتها البالد خالل السنوات الماضية 

شكلت تهديدًا حقيقيًا لكيان الدولة والهوية اليمنية الواحدة.

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام رئيس وأعضاء حكومة 
االطفال الذين نقلوا الى الزعيم رسالة االطفال 
الهادفة الى الحفاظ على وحدة الوطن وبث 
روح المحبة والتسامح بين مختلف فئات 
المجتمع اليمني.. وقد دعت رئيسة مجلس 
وزراء اطفال اليمن امة الله حسان عبدالمغني 
الى العمل على وقف المهاترات والتراشقات 
االعالمية ومنع استمرار تفاقم االزمــة التي 
ارهقت كاهل الوطن والمواطنين، وخاصة 
االطفال منهم الذين يتعرضون للكثير من 
المآسي واآلالم بسبب الصراعات والحروب التي 
ألمت بالوطن خالل السنوات الماضية وآخرها 
مــا جــرى فــي رداع مــن مــجــزرة ضــد االطفال 
والتي راح ضحيتها عدد كبير من الطالبات 

والمواطنيين االبرياء .
من جانبه رحب الزعيم بحكومة االطفال 
وبمبادرتهم القيمة وتمنى أن تخلق حكومة 
االطفال وعيًا سياسيًا وثقافيًا بقضايا الطفل 
، وأكــد الزعيم ألطفال اليمن أن العنف ضد 
االطفال مرفوض وكذلك العنف واالرهــاب 
ضد المجتمع واالنسان اليمني. وأشار رئيس 

المؤتمر الشعبي العام الى أن تزايد عمليات 
االرهـــاب منذ بــدايــة ماسمي الربيع العربي 
واســتــمــرار تفكيك المجتمعات العربية ال 
يــخــدم اال المصالح الصهيونية بالمنطقة 
ــال بالثبات على  , وطــالــب الــشــبــاب واالطــف
قيم الثورة والجمهورية والوحدة والحرية 
والديمقراطية باعتبارها ثوابت من ثوابتنا 

الوطنية .
وتطرق الزعيم الى االوضاع الراهنة في البالد 
وحث حكومة االطفال على اهمية التمسك 
بــالــمــبــادرة الخليجية وآلــيــتــهــا التنفيذية 

ومــخــرجــات الــحــوار الوطني المتفق عليها 
واتفاق السلم والشراكة الوطنية. ودعا الزعيم 
الى الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ على 
منجز الثاني والعشرين من مايو المجيد , 
والتأكيد على صيغة الدولة المتفق عليها في 
مخرجات الحوار والتي تضم ستة اقاليم خاصة 
وقد ارتفعت اصوات تنادي بالعودة الى زمن 
التشطير تحت مسميات جديدة , وقال إن 
شكل الدولة االتحادية من عدة اقاليم امر قد 
تم االجماع عليه ويجب التمسك به حفاظًا 
على وحــدة الوطن، واذا كانت هذه االقاليم 
ستدعم وحدة اليمن فنحن ندعمها. وندد 
الزعيم بحادث رداع المروع الذي استهدف 
طالبات المدارس وبعض المواطنين والذي جاء 
في سياق اعمال االرهاب والعنف الذي تشهده 
بالدنا هذه االيــام , منوهًا الى اهمية تضافر 
الجهود لمواجهة هــذه الــظــاهــرة وتوحيد 
صفوف المجتمع تجاهها. وفي نهاية اللقاء تم 
تسليم الزعيم درع اللجنة الوطنية لتنمية 
العضوية في جمعية الكشافة والمرشدات. 
حضر اللقاء النائب االول لرئيس المؤتمر 

الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر

لدى استقباله حكومة األطفال:

الزعيم: العنف واإلرهاب ضد أطفال اليمن مرفوض

 ندين ونستنكر الجريمة االرهابية 
التي استهدفت الطالبات في رداع

 نطالب الشباب واألطفال بالثبات على 
قيم الثورة والجمهورية والوحدة

 الصراعات التي شهدتها البالد تشكل تهديدًا حقيقيًا لكيان الدولة والهوية اليمنية
 المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم حددت الوسائل الكفيلة بإخراج اليمن من االزمة

خالل اجتماعه بالقطاع التنظيمي

األمين العام يستعرض التحضيرات للمؤتمر العام االستثنائي
العواضي: المؤتمر سيكون أكثر تطورًا وتنظيمًا خالل المرحلة القادمة

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
اجتماعًا للقطاع التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بحضور األستاذ 
ياسر العواضي األمين العام المساعد للقطاع ورؤساء الدوائر وموظفي 
القطاع التنظيمي. وقد أشاد األمين العام بالجهود التي بذلها القطاع 
التنظيمي خالل الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يمثل العمود الفقري للمؤتمر 
الشعبي العام ويجب االرتقاء بأدائه بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة 
القادمة.وشدد األمين العام على ضرورة استكمال القطاع التنظيمي 
والدوائر التابعة له لتحضيرات الجارية النعقاد المؤتمر العام للمؤتمر 
الشعبي العام وبالشكل المطلوب وكذا التحضيرات النعقاد مؤتمرات 

الفروع على مستوى المحافظات.
وأكد األمين العام على أهمية استكمال خطة االستقطاب التنظيمي 
للعام القادم ٢٠١٥م في ظل تزايد طلبات اإلقبال على االنتساب 
لعضوية المؤتمر الشعبي العام في مختلف المحافظات وكذا خطة 

العمل الخاصة للقطاع التنظيمي والدوائر التابعة له للعام القادم.
من جانبه استعرض األمين العام المساعد للقطاع التنظيمي األستاذ 
ياسر العواضي ما تم انجازه من خطط في إطار القطاع والدوائر التابعة 

له وخاصة في ما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر العام.
وأكد العواضي على ضرورة استكمال ما تبقى من التحضيرات في إطار 
خطة األمانة العامة، مشددًا على أن المؤتمر الشعبي العام سيكون خالل 

المرحلة القادمة حزبًا أكثر تطورًا وأكثر تنظيمًا وهو ما افتقده خالل 
المرحلة الماضية.

وقــدم األستاذ أحمد الزهيري عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة 

التنظيمية والدكتور طارق األكوع رئيس دائرة اإلحصاء عرضًا لما تم 
تنفيذه في إطار خطة القطاع التنظيمي وما تبقى من مهام سيتم 

تنفيذها خالل المرحلة القادمة.

المؤتمر وأحزاب التحالف
 يدينون جريمة استهداف 

الطالبات في رداع
دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني بأشد العبارات االعتداء 
اإلرهابي والجريمة النكراء التي استهدفت حافلة للطالبات في مدينة رداع 

«الثالثاء الماضي» والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.
واعتبر مصدر في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الجريمة اإلرهابية 
تطورًا إجراميًا خطيرًا يؤكد تجرد مرتكبيه من كافة القيم اإلنسانية 

واالخالقية وتعاليم الدين االسالمي الحنيف .
ودعا المصدر مجددًا كافة القوى واألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني لتشكيل اصطفاف وطني عريض يساند جهود الجيش واألمن في 
مواجهة آفة اإلرهاب ونبذ كافة أشكاله وردم بؤر تغذيته وتمويله لينعم 

وطننا باألمن واالستقرار.
وحمل المصدر األجهزة األمنية مسئولية تعقب وضبط الجناة المتورطين 
في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم اإلرهابية التي استهدفت المواطنين 
وأبناء القوات المسلحة واألمن خالل السنوات الثالث الماضية، داعيًا في هذا 
الصدد الحكومة إلى تكثيف برامج وآليات مكافحة اإلرهاب ضمن برنامجها 
وبما يتوافق مع درجة الخطورة التي باتت تشكلها هذه اآلفة على األوضاع 

األمنية واالقتصادية بشكل عام..
إن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهم يدينون 
هذه الجريمة البشعة، ليعبرون عن بالغ االسى وعميق المواساة ألسر وأهالي 
الضحايا.. داعين الحكومة إلى إيالء الجرحى الرعاية الصحية الالزمة، متمنين 

لهم الشفاء العاجل


