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الزعيم ترأس اجتماعًا للكتلة البرلمانية والشوروية واللجنة العامة والتحالف

المؤتمر وحلفاؤه يناقشون ا لحلول المقدمة للخروج من األزمة
متمسكون بالحوار وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة

رأس الزعي���م عل���ي عبدالل���ه صالح رئيس المؤتمر الش���عبي العام 
االربعاء االجتماع الموس���ع للكتلة البرلمانية والشوروية المتواجدين 
في العاصمة واللجنة العامة للمؤتمر الش���عبي العام واحزاب التحالف 

الوطني الديمقراطي.
وف���ي اللق���اء تحدث الزعي���م علي عبدالله صالح معبرًا عن ش���كره 
وتقدي���ره لثب���ات كل اعضاء المؤتمر وهيئات���ه وقواعده في الداخل 
والخارج وبالذات في الكتلة البرلمانية والش���وروية التي جس���دت قوة 
وتماس���ك المؤتم���ر الش���عبي العام كون���ه التنظيم الوطني المجس���د 
للوطنية واالعتدال والمعبر عن آمال وطموحات وتطلعات جماهير 

الشعب.
واس���تعرض رئيس المؤتمر الشعبي العام في كلمته االوضاع التي 
تم���ر به���ا البالد من النواح���ي األمنية واالقتصادي���ة ،والتحديات التي 
تواجهه���ا والتأثي���رات الس���لبية للتطورات التي حدث���ت مؤخرًا على 

مجمل االوضاع في البلد .

وش���دد رئي���س المؤتمر الزعيم عل���ي عبدالله صال���ح على اهمية 
أن يتحم���ل المؤتمر الش���عبي الع���ام واحزاب التحال���ف وكافة القوى 

السياسية الخيرة مسئوليتهم بإخراج البلد من أزمته . 
مجددًا تمس���ك المؤتمر الش���عبي العام وحلفائه بالحوار باعتباره 
الوس���يلة الوحيدة والمثلى لتجاوز أزمته والوصول الى حلول توافقية 
تخرج البالد الى بر االمان وفقًا للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية 
المزمن���ة، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها ،واتفاق الس���لم 

والشراكة الوطنية .
مؤكدًا على ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية واالتفاق والتوافق 
على ما من شأنه اخراج البالد من االزمة الراهنة والتي ال يمكن حلها 
اال ف���ي اط���ار الحوار المس���ؤول والمتج���رد من كل النزع���ات الحزبية 
االنانية والفئوية ،واالبتعاد عن اساليب الضغط والمراوغة او التلميح 
بخي���ارات اخ���رى غير خيار الح���وار والتواف���ق، او تغذي���ة النزعات 
االنفصالية، التي س���تؤدي الى تمزيق وتشظي الوطن والتفريط بكل 

المكاس���ب الوطنية التي حققها ش���عبنا بنضال���ه الطويل وتضحياته 
الجس���يمة، وفي مقدمتها مكس���ب الوحدة اليمني���ة التي تمثل قدر 
ومصير اليمنيين ومصدر عزتهم وقوتهم وتماس���كهم وتعزز من 

قدراتهم على مواجهة كل الصعاب والتحديات بكل انواعها .
من جانبه اس���تعرض النائب االول لرئيس المؤتمر الش���عبي العام 
الدكتور احمد عبيد بن دغر امام االجتماع مس���ار الحوار بين القوى 
السياسية برعاية المبعوث االممي جمال بنعمر ، والرؤى التي قدمها 
المؤتمر الش���عبي العام واحزاب التحال���ف الوطني الديمقراطي والتي 
تنطل���ق من التمس���ك بالدس���تور باعتباره عق���دًا اجتماعيًا وركيزة 
قام���ت عليه���ا الوح���دة اليمني���ة وأن أي مس���اس به يه���دد الوحدة 

ويقوض اركان الدولة.
كم���ا اس���تعرض عددًا من الحل���ول التي قدمها المؤتم���ر وحلفاؤه 
بهدف الوصول الى التوافق بين المكونات السياس���ية المش���اركة في 
مؤتمر الحوار والقبول بالحلول التي ال تمس بش���رعية مجلس النواب 

باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها .
كم���ا تح���دث العديد من اعض���اء مجلس النواب والش���ورى حول 
االوض���اع الصعب���ة التي يعاني منها الش���عب اليمن���ي وبالذات اآلثار 
االقتصادية لألزمة السياسية واالختالالت االمنية وما أدت اليه من 
اغالق الس���فارات ووقف العديد من الش���ركات ألعمالها في اليمن 
وتوقف رحالت عدد من شركات الطيران والتي ستزيد من معاناة 
المواطني���ن وتقط���ع التواصل بين اليمن والعال���م الخارجي ،إضافة 
ات من���ع التحويالت الى اليم���ن من الدول الش���قيقة مما  ال���ى اج���راء
س���يزيد من تدهور الوضع االقتصادي ومعاناة المواطنين وأهمية 
البح���ث ع���ن الحل���ول التي تحم���ي اليمن من تده���ور اوضاع الوطن 

والمواطنين.
ودع���ا المجتمعون الدول الش���قيقة والصديق���ة للوقوف الى جانب 
الش���عب اليمني في محنته وخاصة في الجوانب االقتصادية واألمنية 

والمعيشية .

االجتماع يقف أمام تداعيات إغالق السفارات والشركات وتأثيرها على الوطن والمواطن

المؤتمر وحلفاؤه والقوى السياسية 
الخيرة يتحملون مسئولية انقاذ البلد

سيظل المؤتمر المجسد للوطنية 
واالعتدال والمعبر عن تطلعات الشعب

 بن دغر: شرعية مجلس النواب لن تمس 
باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة

في بيان مهم حول جلستي مجلس األمن واجتماع التعاون الخليجي

المؤتمر وحلفاؤه: الحل سيكون يمنيًا وعبر الحوار
حل االزمة يتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والحريات

تابع المؤتمر الش����عبي وحلفاؤه جلستي مجلس 
األمن والبيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية 
لدول مجلس التعاون الخليجي وما عبروا عنه من 

قلق حول مجريات االمور في اليمن.
وإذ يقدر المؤتمر الش����عبي العام وحلفاؤه هذا 
االهتم����ام فإنه يؤكد على ان الحل يجب أن يكون 
يمنيًا ومن خالل الحوار.. مؤكدًا التزامه بالمبادرة 
الخليجي����ة وآليته����ا التنفيذي����ة ومخرجات الحوار 
الوطن����ي واتف����اق الس����لم والش����راكة الوطنية مع 
ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية .

ويش����دد المؤتمر الش����عبي العام وحلفاؤه على 
ان س����ير العملي����ة يتطل����ب وقف أعم����ال العنف 

وانته����اك الدس����تور والقانون والحري����ات ويدعو 

المتحاوري����ن ال����ى وضع حد له����ا لتحقيق التوافق 

على الحل السياسي لألزمة وبما يحقق الرغبة في 
بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها . 

ه  مؤك����دًا أن المؤتم����ر الش����عبي الع����ام وحلف����اء
س����يتحملون مس����ؤولياتهم الوطنية للوصول الى 
التواف����ق واخراج اليمن من ازمته����ا والتعامل مع 
كاف����ة الق����وى والمكون����ات السياس����ية عل����ى مبدأ 
المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على 

وحدته وأمنه وسلمه االجتماعي .
صادر عن االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء
2015/2/17م

الزوكا يعزي محمد القطاش واخوانه بوفاة والدهم
بع���ث االمين العام للمؤتمر الش���عبي االس���تاذ عارف عوض ال���زوكا برقية 
ع���زاء ومواس���اة لألخ/محمد محمد احم���د القطاش- احد الك���وادر العاملة في 
االمان���ة العام���ة للمؤتمر الش���عبي العام - بوف���اة والده. وعبر الزوكا باس���مه 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الش���عبي العام، عن خالص العزاء والمواس���اة 
بهذا المصاب الجلل.س���ائاًل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواس���ع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

ْيِه َراِجعوَن(.
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ )إِ

.. ويعزي القيادي المؤتمري  عائض الشميري بوفاة عمه
بع���ث االمين العام للمؤتمر الش���عبي االس���تاذ عارف عوض ال���زوكا برقية 
عزاء ومواساة الى االخ المهندس عائض الشميري- نائب رئيس فرع المؤتمر 
الش���عبي الع���ام بأمانة العاصم���ة عضو اللجن���ة الدائمة للمؤتم���ر- بوفاة عمه 
الش���يخ/ عبدالرحمن الش���ميري.. وعبر الزوكا باسمه ش���خصيًا وباسم األمانة 

العامة للمؤتمر الش���عبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، 
عن خالص العزاء والمواس���اة بهذا المصاب الجلل.س���ائاًل الله العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

ْيِه َراِجعوَن(.
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
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.. ويعزي بوفاة الشيخ مهيوب السلمي
بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواس���اة إلى األخ نش���وان مهيوب الس���لمي واخوانه وكافة آل الس���لمي بوفاة 
والده���م الش���يخ مهيوب عبدالله احمد الس���لمي - عضو اللجن���ة الدائمة نائب 

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 40 بمحافظة تعز:
وعبر الزوكا باس���مه ش���خصيًا وباس���م األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الش���عبي العام، عن خالص العزاء والمواس���اة 
بهذا المصاب الجلل.س���ائاًل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواس���ع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

)إنا لله وإنا إليه راجعون(

البركاني يلتقي السفير الروسي
 ويجدد تمسك المؤتمر بالحوار

التق���ى االمي���ن العام المس���اعد للش���ؤون السياس���ية 
والعالق���ات الخارجية بالمؤتمر الش���عبي العام الش���يخ 
س���لطان البركاني بس���فير روس���يا االتحادية في اليمن 

السيد فالديمير ديدوشكين.
وناقش االمين العام المس���اعد للمؤتمر مع الس���فير 
الروس���ي تط���ورات االوض���اع السياس���ية الراهن���ة على 
الس���احة الوطنية ،ومس���ار الحوار بين القوى السياسية 
،ومواق���ف المؤتم���ر الش���عبي العام منها ،وال���رؤى التي 
قدمها للخ���روج بالبالد من االزم���ة الراهنة الناتجة عن 

استقالة رئيس الجمهورية والحكومة .
وج���دد البركان���ي موق���ف المؤتم���ر الش���عبي الع���ام 
المتمس���ك بالح���وار والتوافق ودس���تور دول���ة الوحدة 
والشرعية الدستورية وبما يحافظ على امن واستقرار 
ووح���دة اليمن ،مش���ددًا عل���ى ان الحل لالزم���ة الراهنة 
يجب ان يكون عبر الحوار ووفقًا للمرجعية الدستورية 
المزمن���ة  التنفيذي���ة  وآليته���ا  الخليجي���ة  ،والمب���ادرة 
،ومخرج���ات مؤتم���ر الح���وار الوطني المتواف���ق عليها 

واتفاق السلم والشراكة الوطنية .
كم���ا ناقش البركاني مع الس���فير الروس���ي العالقات 
الثنائية التي تربط المؤتمر الشعبي العام بحزب روسيا 
االتحادي���ة ،والعالق���ات التي تربط بين اليمن وروس���يا 

،مشيدًا بهذه العالقات التي وصفها بالتاريخية ،معبرًا 
ع���ن ش���كر المؤتمر الش���عبي الع���ام وقيادته لروس���يا 
عل���ى مواقفها الداعمة والمس���اندة لليم���ن في مختلف 

الظروف .
من جانبه عبر السفير الروسي فالديمير ديدوشكين 
عن دعم ومساندة بالده لليمن لتجاوز ازمتها ،مشيرًا 
الى حرص روس���يا على ان يتجاوز اليمنيون االزمة عبر 
الحوار والحل السياس���ي الس���لمي ،مذك���رًا بالتصريحات 
االخي���رة لوزارة خارجية ب���الده التي اكدت على اهمية 
الح���وار كس���بيل لخروج اليمن من ازمت���ه ،وبما يحافظ 

على امنها واستقرارها ووحدتها .
داعي���ًا ال���ى ان تب���ذل كاف���ة القوى السياس���ية كل ما 
بوس���عها للوص���ول الى اتف���اق قبل انتهاء م���دة ال� 15 
يومًا التي حددها قرار مجلس االمن ،مبديًا اس���تعداده 
للعم���ل مع ممثل االمي���ن العام لألم���م المتحدة جمال 
بنعم���ر ،ف���ي حال طلب من���ه أي تعاون او دعم بش���أن 
الحوار ،ولدى أي طرف من االطراف باعتبار ان روس���يا 
تمتلك عالقة جيدة مع جميع االطراف السياس���ية في 

اليمن.
معب���رًا عن ثقته في حكمة اليمنيين وحرصهم على 

اخراج بالدهم مما تعانيه عبر الحوار.


