
ترّأس اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر..

رئيس الجمهورية يطالب إعالم المشترك والمؤتمر التزام التهدئة

يواصل فخامة األخ عبدربه منصور هادي- رئىس الجمهورية- جولته الدولية التي تشمل أربع  
عواصم مؤثرة في صنع القرار بالعالم، حيث بُدئت بلندن مرورًا بكل من نيويورك وباريس، 
ومن المتوقع أن يختمها بزيارة للعاصمة األلمانية برلين، مدشنًا بذلك فصاًل جديدًا من الدبلوماسية 

اليمنية القائمة على الشراكة المسؤولة والفاعلة مع المجتمع الدولي.
وكان فخامة رئيس الجمهورية قد وصل امس إلى مدينة نيويورك األمريكية قادمًا من العاصمة 
البريطانية لندن وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ67 للجمعية العمومية في األمم المتحدة 

واالجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن.
وتسعى القيادة السياسية برئاسة األخ عبدربه منصور هادي من خالل هذه الزيارات إلى إعادة رسم 
مالمح عالقات بالدنا مع المجتمع الدولي خاصة الدول الكبرى والمؤثرة على القرار الدولي، وذلك على 

اساس شراكة جادة وفاعلة تخدم مصالح بالدنا وتلك الدول.
ذلك ما أكده فخامة األخ عبدربه منصور هادي- رئىس الجمهورية- في تصريح لوكالة األنباء اليمنية 
»سبأ« لدى مغادرته صنعاء صباح )األحد( الماضي بأن هذه الجولة للدول الكبرى ذات العضوية في 
مجلس األمن تصب في مقاصدها على تجديد وتأكيد بناء الشراكة ومد جسور الثقة مع المجتمع الدولي 
وإعادة نسيج العالقات مع عواصم المانحين وصناع القرار في العالم، خاصة بعد الظروف الطارئة التي 

مرت بها بالدنا خالل الفترة الماضية.
وفي ذات االتجاه أكد فخامة رئيس الجمهورية ان زيارته الحالية للواليات المتحدة األمريكية محطته 
الثانية هي: »الزيارة التي نعقد عليها آمااًل كبيرة باعتبار الواليات المتحدة الشريك األكبر فيما يتعلق 

بمساعدة اليمن اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا«..
موضحًا أن الرئيس األمريكي باراك أوباما في مقدمة المهتمين بمجريات األحداث في بالدنا في 
أوج األزمة، مطمئنًا على سالمتها وأمنها، وباذاًل كافة أنواع الدعم والمساندة في سبيل  عدم انزالقها 

إلى آتون الحرب األهلية انطالقًا من حرصه على السالم االقليمي والدولي في منطقتنا شبه الجزيرة 
العربية.

هذا وسيحضر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي غدًا )الخميس( مؤتمر أصدقاء اليمن في 
نيويورك، والذي تعلق عليه بالدنا آمااًل كبيرة، حيث من المقرر ان تحضره العديد من الدول المانحة 
لإلعالن عن تعهدات مالية من أجل مساعدة اليمن لتجاوز محنته وتعافي اقتصاده وتجاوز التحديات 
الماثلة بكل مناحيها وصورها وبما يمكنه من ردم الهوة القائمة على طريق تحقيق متطلبات المرحلة 

االنتقالية على أكمل وجه وبالنجاح المطلوب.
ومن المقرر ان يفتتح فخامة رئيس الجمهورية غدًا )الخميس( في نيويورك االجتماع الرابع لمجموعة 
أصدقاء اليمن وذلك بمشاركة حوالي )40( دولة ومنظمة دولية واقليمية مانحة، والذي يأتي انعقاده 

في إطار حرص المجتمع الدولي على حشد الدعم الالزم لليمن بما يمكنه من استكمال تنفيذ المرحلة 
الثانية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، فضاًل عن توفير التمويل الالزم لخطط وبرامج 

حكومة الوفاق ومساندة جهودها للتغلب على التحديات الراهنة في مختلف المجاالت والصعد.
وعقب ذلك سيتوجه فخامة األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى العاصمة االمريكية 
واشنطن في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من الرئيس باراك أوباما وذلك ضمن برنامج جولته 

فخامته التي تشمل ايضًا عددًا من الدول االوروبية.
وسيجري فخامة الرئيس خالل الزيارة مباحثات مع البيت االبيض وعدد من الوزراء وأعضاء الكونجرس 
وكبار المسؤولين االمريكيين تتناول عالقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها 
في مختلف المجاالت، باإلضافة الى مناقشة التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة إلنجاح 
التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، والتي تعتبر الواليات المتحدة 
االمريكية الصديقة إحدى الدول الداعمة لها ضمن االسرة الدولية، ويحمل فخامة رئيس الجمهورية 
معه الى واشنطن والعواصم االوروبية التي سيزورها ملفات بالغة الدقة والحساسية المتعلقة بالشأن 
اليمني وذات العالقة بمحيطها االقليمي والدولي، في مقدمتها ملف االرهاب الذي تعتبر بالدنًا شريكًا 
أساسيًا مع المجتمع الدولي في مكافحته، ويتصدر اهتمامات الدول الغربية الكبرى وحلفائها في 
المنطقة.. في وقت أحرزت فيه بالدنا انتصارات مهمة سّطرها أبناء القوات المسلحة واالمن على 

تنظيم القاعدة االرهابي وتحجيم نفوذه..
األمر الذي يرفع من شأن بالدنا ورصيدها االيجابي في هذا الملف ويعزز ثقة المجتمع الدولي فيها 
بجدية وكفاءة، ويزيد التأكيد على أن اليمن قد نجح بأن يكون الحليف االستراتيجي المهم في جبهة 
حساسة على االرهاب والتطرف في منطقة بالغة األهمية في العالم تصنف بأنها بيئة خصبة لنشاط 

»القاعدة« االرهابي الذي ال يهدد اليمن والمنطقة وحسب بل العالم بأكمله دون استثناء.

عقد األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- اجتماعًا،  
باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  الخميس وذلك لمناقشة كافة األوضاع والمستجدات على 

الساحة الوطنية من كل جوانبها وما يتصل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.
وفي اللقاء استعرض الرئيس جملة من القضايا والموضوعات المتصلة باألوضاع العامة وما يفترض أن 
يقوم به المؤتمر الشعبي العام على مختلف مستوياته ومسئولياته من حيث الدعم اإلعالمي والسياسي 
والمعنوي للتسوية السياسية كون المؤتمر وحلفائه يمثلون الطرف األساس في المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.
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القوات المسلحة واألمن ملك الوطن والشعب وال أحد وصي على هذه 

المؤسسة الوطنية الدفاعية واألمنية
عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

وقال رئيس الجمهورية: »كان التزام التهدئة اإلعالمية 
والسياسة اإلعالمية برمتها هي إحدى النقاط المهمة في 
اآللية التنفيذية المزمنة للمبادرة والتي تنص وتفرض 
على أن يواكب نجاحات التسوية السياسية ويساندها 
ويدعمها سواء إعالم المؤتمر أو إعالم المشترك وشركائه 
وكافة األطراف السياسية وذلك حتى ال تتعارض السياسة 
اإلعالمية مع الجهود الحثيثة الهادفة إلى إخراج اليمن من 
األزمة والظروف الصعبة إلى بر األمان وهي الغاية التي 
ينشدها كل أبناء اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه 

إلى غربه«.
وأضاف الرئيس: »إن ما مر به اليمن من أزمة طاحنة 
وانشقاق كبير وانقسامات هنا وهناك قد تركت آثارًا كارثية 
على مستوى االقتصاد أو األمن أو السياسة وهو ما خلق 
تصدّعًا كان يمكن أن يؤدي ال سمح اهلل إلى حرب أهلية، 
وبحكمة أبناء اليمن وفي المقدمة القوى السياسية بكل 
أطيافها واتجاهاتها ومشاربها قد غّلبت مصلحة الوطن 
العليا وجنحت إلى السلم وذلك بالتوقيع على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمخرج مشرف ال غالب 
وال مغلوب وال منتصر وال مهزوم، كما أن الشعب اليمني 

الذي يتوق دائمًا إلى السالم والتطور قد ذهب إلى واحة 
السالم والوئام وذلك من أجل الغد المأمول.

وتابع األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر- بالقول: »لقد حافظنا 
على مكانة الدولة وهيبتها وسالمة اليمن في أوج األزمة 
ورفضنا الكثير من المطالب التي كانت تريد اعتساف 
الحقيقة والواقع وتجاوز الدستور والقوانين واألنظمة، 
وبهذا تجنبنا أن يقع اليمن في مزالق ال تحمد عقباها حتى 
الوصول إلى االنتخابات الرئاسية المبّكرة والتي تمت في 
ظرف ال يحسد عليه، حيث كانت المتاريس في كل األزقة 
والحارات وفوهات البنادق والمدافع مصوبة إلى الشوارع 
والمارة، ورسم اليمنيون بهذا اإلجراء الديمقراطي أبرز 
نقطة تحول استراتيجية سيذكرها تاريخ اليمن المعاصر 

بكل تفاصيلها.
وأكد الرئيس أنه في أوج تلك األزمة الصعبة لم يكن أحد 
قادرًا على الحسم وهو الخطر الذي كان يمكن أن يطيل 
من شرورها، وقد جرى بحث وتقويم وتقدير كل ذلك، 
وبالفعل لم يكن أحد يستطيع أن يتجاوز موقعه على األقل 

في ظرفه خالل أوج األزمة.

مشددًا على أن المهم اليوم أن على جميع القوى السياسية 
تحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية وذلك بحماية 
العملية السياسية والوصول ببرنامج المرحلة االنتقالية 
إلى فبراير 2014م، من أجل إجراء االنتخابات الرئاسية 
بعد أن يكون مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد حقق في 
حواره الوطني الغايات الوطنية المنشودة حيث سيشمل 
محاور وملفات تتضمن مواصفات الحكم الرشيد المرتكز 
على النهج الديمقراطي والدولة المدنية الحديثة والحرية 
والعدالة والمساواة وفتح صفحة جديدة لالنطالق صوب 
ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الغد المأمول.

كما شدّد الرئيس عبدربه منصور هادي على أهمية أن 
ال يظل اإلعالم منفلتًا دون تبني استراتيجية الخروج من 
الظروف الصعبة واألزمة بمسئولية وطنية ودون تغليب 
الرؤى الحزبية أو المصالح الضيقة والترفع عن صغائر 
األمــور والنظر بكبرياء إلى ما يتطلبه العمل من أجل 
مستقبل اليمن المنشود، وأنه يكفي اليمن ما تجرعه من 
أزمات وترحيل لها وانعطافات أثرت على مسيرة العمل 
التنموي وذلك بفعل الصراعات التي كانت أحد شروط 
الحرب الباردة أو من أدواتها، كذلك الخالفات على المكاسب 

والوجاهات وكراسي الحكم.
واختتم األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- 
كلمته بالقول: »ما يهمني اليوم بكل أمانة وتأكيد 
أنني أريد أن أصل باليمن إلى فبراير 2014م من أجل 

االنتخابات الرئاسية التنافسية الديمقراطية«.
هذا وقد تحدث عدد من أعضاء اللجنة العامة فأجمعوا أواًل 
على اإلكبار والثناء لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي 
التي ال يمكن نكرانها من أجل اليمن وتجنيبه ويالت الحرب 
واالنقسام والتشظي.. مؤكدين أنهم معه في كل خطواته 
وقراراته وما يتخذه في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة.
كما أكــدوا أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حاماًل 
للمسئولية الوطنية بكل أمانة ومسئولية وسيظل حريصًا 
على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيعمل بكل جهد وأمانة 
مع الرئيس عبدربه منصور هادي حتى تحقيق نجاحات 
المرحلة االنتقالية بكل متطلباتها وجوانبها، وأن المؤتمر 
الشعبي العام يود أن يرى األطراف األخرى سائرة على 
نفس الدرب والحرص على سالمة وأمن واستقرار اليمن 

حتى الوصول به إلى بر األمان.

املؤمتر وحلفاؤه ميثلون الطرف 
األساسي في املبادرة

رفضنا املطالب التي تعتسف 
احلقيقة وتتجاوز الدستور والقوانني

اللجنة العامة تؤيد إجراءات 
الرئيس لتنفيذ املبادرة

في أول جولة أوروبية أمريكية

مباحثات الرئيس ستركز على الملف االقتصادي ومكافحة اإلرهاب

رئيس الجمهورية يشارك في اجتماعات 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة

مراقبون: الجولة  تهدف إلى تجديد وتأكيد 
الشراكة مع المجتمع الدولي

قمة يمنية أمريكية ومشاركة في مؤتمر أصدقاء اليمن


