
اإلرياني: رئيس الجمهورية ال 
يزال األمين العام للمؤتمر

قال الدكتور عبدالكريم   
االرياني النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
أن ما نشر في بعض المواقع 
اإلليكترونية بخصوص تغيير 
أمين عام المؤتمر الشعبي العام 
هو كذب ومحض افتراء وليس 

له أساس من الصحة.
مؤكدًا أن اجتماع اللجنة العامة 
الذي ترأسه رئيس الجمهورية 
المشير عبد ربه منصور هادي 
النائب األول لرئيس المؤتمر 
األم��ي��ن ال��ع��ام الخميس لم 

يتطرق إلى شيء من هذا القبيل.
وطالب الدكتور عبدالكريم اإلرياني المواقع اإلليكترونية 

بتحري المصداقية وعدم نشر األكاذيب واألقاويل..

واوضح ان الصحيفة والقائمين عليها ومن يقف خلفهم يعلمون أن الزعيم 
علي عبداهلل صالح باٍق في اليمن وال يحتاج ل�»أخبار اليوم« أو من يقفون خلفها 
حتى يبحثوا له عن مسكن مرات في إثيوبيا ، ومرات أخرى في االمارات ، ومثلها 
في امريكا وأوروبا وغيرها من بلدان العالم ، مؤكدًا ان الدكتور عبدالكريم 
االرياني لم يغادر صنعاء إلى أي مكان في العالم لموضوع سكن الزعيم علي 

عبداهلل صالح.
ونفى البركاني صحة تناوالت مشابهة لصحيفة »االهالي« والتي قال انها 
تتحدث تارة عن زيارة قياديين في المؤتمر إليران ولبنان ، وتارة أخرى عن 
تنسيق مع إيران وهي تعلم أن المؤتمر الشعبي العام يعتمد فيما يعتمد على 
رصيده الشعبي الضخم وال يتخبط كما هو شأن من تتبعهم تلك الوسائل 
اإلعالمية كالذي يتخبطه الشيطان من المس بعالقات مشبوهة حتى لو كانت 

مع الشيطان.
وقال االمين العام المساعد للمؤتمر للشئون السياسية والعالقات الخارجية: 
إن قيادات المؤتمر وللمرة األلف يدركون جيدًا مسئولياتهم الوطنية وخطورة 
االرتهان للخارج )وأن سيادة الوطن وأمنه وأستقراره أكبر بكثير من ان يتحالفوا 
هنا وهناك مع أي قوى في الخارج وانهم في المؤتمر يدركون خطورة ذلك على 

األوطان والسيادة الوطنية(..
مشيرا الى دأب هذه الوسائل )على الحديث عن تحالفات أو تنسيق أو زيارات 
إليران أو لبنان أو تحالفات وتنسيق مع الحوثي، وهي تعلم أن قياداتها وأحزابها 
هم الذين تحالفوا مع الحوثي ووقعوا االتفاقيات وأن الحوثي جزء ال يتجزأ مما 
يسمونه المجلس الوطني وأنهم جميعًا يقبعون في ساحة واحدة وفي خيمة 

واحدة(.
وقال البركاني : )وبالرغم من التصريحات السابقة للمؤتمر التي أوضح 
فيها أن أي تحالفات في هذا الظرف ال تخدم األمن واالستقرار وال تؤدي إلى 
تجاوز األزمة( وأنه يرى أن مسئولية الجميع وبدون استثناء أن يعملوا كفريق 
عمل واحد إلنقاذ الوطن من محنته وتجاوز ابنائه للمعاناة التي صنعتها تلك 
العناصر التي تدعي اليوم عبر هذه الوسائل الوصاية على الوطن والوحدة 
والديمقراطية، فيما هي ال تؤمن بشيء من ذلك وال بشراكة وطنية وال ببناء 
دولة مدنية وإنما تسعى ألن تكون وحدها التي تمتلك كل شيء وال تثبت على 
موقف واحد وتسير مع قياداتها بالنظرية الميكافيللية )الغاية تبرر الوسيلة(.

واضاف منتقدًا تقلب مواقف تلك القوى: )وكما قلنا في السابق إنها على 
استعداد ان تقعد مع الشيطان إذا كانت مصلحتها تقتضي ذل��ك(.. وقال 
البركاني: وهي حتى هذه اللحظة تأكل شركاءها واحدًا تلو اآلخر ونسيت أنهم 
جميعًا في خندق واحد ولم تلق بااًل لتلك الشعارات التي كانت ترفعها الن اؤلئك 
الشركاء معها ال يعرفونها من قبل )كما يعرفها المؤتمر والزعيم علي عبداهلل 
صالح الذي عاشوا على موائده وبره واحسانه سنوات طوال ثم تنكروا لكل 
شيء، وتحللوا من خطاباتهم التي كانت تمجد الرئيس علي عبداهلل صالح 
والنظام وتعدد مناقبه وأفضاله عليهم )وانقلبوا180 درجة وهم يعلمون جيدًا، 
بل ومن قراء األحاديث أن صدقوا في ذلك.. أن ليس من طباع المؤمن اذا حدث 

كذب، واذا وعد أخلف، واذا اؤتمن خان( .
واضاف : )فقد عملوا كل ما يناقض ذلك وال يتفق معه ومازالوا يكذبون 
وسيظلون لكن نقول لهم شيئًا واحدًا إنكم ال تستطيعون أن تضللوا الداخل 

والخارج وانما تخدعون بذلك أنفسكم بتصديق أكاذيبكم(.
وعبر البركاني عن اسفه النسياق بعض الصحف العربية وراء اكاذيب كما 
فعلت »الديار« اللبنانية و»البيان« االماراتية عن الحديث عن لقاء بين يحيى 
محمد عبداهلل صالح وعلي سالم البيض في بيروت ، ونفى البركاني صحة 

ذاك جملة وتفصياًل.
وحول إشاعات فشل أحمد علي عبداهلل صالح بالتواصل مع السعودية بشأن 
تحالفات معها، قال البركاني : أحمد علي عبداهلل صالح قائد عسكري وال شأن 
له بالعمل السياسي ، وأن الحديث عن تنسيقات عسكرية مع أي دولة في الخارج 

انما هو شأن رئيس الجمهورية القائد االعلى للقوات المسلحة، والتنسيق بين 
االحزاب والقوى السياسية في أي بلد ما مع دول اخرى انما هو شأن قادات تلك 

االحزاب وليس القادة العسكريون.
مشيرًا الى ان المؤتمر وعلى رأسه الزعيم علي عبداهلل صالح - رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، واألخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية - 
يمتلكون من العالقات المتينة مع القيادة السعودية واالحترام والثقة المتبادلة 
الكثير.. وقال: هم وقادة تلك الوسائل اإلعالمية يعلمون المكانة الرفيعة 
لخادم الحرمين الشريفين لدى قيادة الدولة والمؤتمر سرًا وعالنية كما يعلمون 
جيدًا مكانة الزعيم علي عبداهلل صالح لدى خادم الحرمين الشريفين والقيادة 
السعودية التي يفصح عنها خادم الحرمين الشريفين عند أي زيارة أو لقاء 

لقيادات يمنية.
وحول ما اذا كانت تلك الشائعات تندرج في اطار محاوالت شق صفوف المؤتمر 
اكد االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني: أن 
المؤتمر الشعبي العام أصلب عودًا ولن تهزه العواصف وأن مكانته تتعزز يومًا 
بعد يوم ويستقبل يوميا المئات من طلبات االنضمام في عموم المديريات 

بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال : حتى من اولئك السياسيين والكتاب والمثقفين وغيرهم ممن انخدعوا 
في بادئ االمر بالشعارات الجوفاء لممولي ومن يقفون خلف تلك الوسائل 
والذين يخسرون يوميًا من االعضاء واالنصار بالعشرات والمئات ويعيشون 
هذه االيام أصعب أيامهم حيث بلغت كراهية السواد االعظم من ابناء الشعب 

اليمني لذلك الحزب ذروتها.
واضاف البركاني ناصحًا: )عليهم بداًل من الحديث عن المؤتمر وقياداته 
وعالقاته وتحالفاته ان يفكروا بأنفسهم وبحالة التدهور في حزبهم وكيف 
خسروا الحلفاء والشركاء واحدًا تلو اآلخر(، مذكرًا بأن المؤتمر الشعبي العام 
ال يتاجر بالقيم والمبادئ وليس من ذلك النوع الذي لديه االستعداد ان يبيع 

االوطان والقيم والمبادئ لتحقيق مكسب ذاتي أو شخصي.
وتابع: يدركون ايضًا ان تحالفاتهم قد جربتها كل القوى السياسية في الوطن 

وأنه لم يعد بمقدورهم خداع احد .
وقال البركاني: )ولكم كان من األجدى بتلك القوى ووسائلها اإلعالمية 
أن تفكر هذه األيام بما تحدث به وأبلغ الدكتور ياسين سعيد نعمان االمين 
العام للحزب االشتراكي حليفهم رقم واحد ، والذي عمل بكل اخالص وصدق 
بالتحالف معهم لينتهي االمر به ان يطفح كيله ويبلغ سيله ويتجاوز حديث 
التجاهل والجحود والنكران إلى الحديث عن أن محاوالت عدة ألغتياله جرى 
التدبير لها والتخطيط من قبل أولئك الحلفاء وماكشفه مؤخرًا عن محاوالت 

اغتيال سابقة تعرض لها عبر السيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
واضاف البركاني: )االمر الذي يؤكد ان تلك القوى ال ترقب في مسلم إاًل وال 
ذمة وال يقطع بها عيش أو ملح أو أخوة أو دين أو تحالف أو تنسيق.. وحسبنا في 
االخير أن نقول للدكتور ياسين سعيد نعمان ان تلك القوى التي ارادت سفك 
دمك هي نفسها التي خططت ونفذت االعتداء اإلرهابي على جامع الرئاسة 
في ال�3 من يونيو لعام 2011م جمعة رجب الحرام ولم تراع احسان رئيس 

الجمهورية السابق الزعيم علي عبداهلل صالح لها وفضائله عليها (.
وقال مخاطبًا امين عام الحزب االشتراكي: )فال غرابة ان ينالوا دماء من قادة 
هذا البلد وسياسييها ومفكريها واحدًا تلو اآلخر ويغتالوا حلمك وحلم اليمنيين 
بالدولة المدنية التي أنت واحد من دعاتها، وأن أخاك الشهيد عبدالعزيز 
عبدالغني الذي لم يحمل مثلك في يوم من االيام سالحًا ولم يدعُ إليه والذي 
أفنى حياته يخدم هذا البلد حاماًل ومؤسسًا مشروع الدولة المدنية الحديثة 
منذ بدأ حياته مدرسًا في كلية بلقيس بعدن وخالل المناصب التي تقلدها 

والمبادئ التي حملها(.

المؤتمر:الرئيس هادي ال يزال أمينا 
عاما للمؤتمر الشعبي العام

أكد مصدر مسئول في األمانة  
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
أن المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ال ي��زال هو النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام للمؤتمر 

الشعبي العام.
وق��ال المصدر :إن ما نشرته وسائل 
مة  لعا ا للجنة  ا ر  ختيا ا ع��ن  إعالمية 
للمؤتمر في اجتماعها الخميس للدكتور 
عبدالكريم االرياني للقيام بمهام األمين 
العام إلى حين انتخاب أمين عام جديد 
من قبل المؤتمر العام الثامن للمؤتمر 

الشعبي العام بناء على طلب الرئيس 
عبدربه منصور هادي من اللجنة لذلك ال 
أساس له من الصحة ،مضيفا: إن اللجنة 
العامة في اجتماعها المنعقد برئاسة 
الرئيس عبدربه منصور هادي لم تناقش 

هذا الموضوع .
وذكر المصدر بأن اللجنة العامة سبق 
وكلفت الدكتور عبدالكريم االرياني 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام برئاسة االجتماعات ال��دوري��ة 
األسبوعية لألمانة العامة في اجتماعها 
المنعقد برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي 

العام الزعيم علي عبداهلل صالح في 24 
ابريل المنصرم .

وق��ال :إن ما نشرته وسائل إعالمية ال 
يختلف كثيرا عما أشيع عقب تكليف الدكتور 
عبدالكريم االرياني برئاسة اجتماعات 
األمانة العامة بأنه بداية مقدمة لتغيير عدد 
من قيادات المؤتمر بما فيهم رئيس المؤتمر 

الزعيم علي عبداهلل صالح .
وتمنى المصدر من وسائل اإلع��الم 
االلتزام بالموضوعية والمهنية وعدم 
نشر معلومات كاذبة ال هدف لها سوى 

اإلثارة .

األربعاء : 26 / 9 / 2012م 
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5العدد: )1629(
التغيير في اليمن عميق ويسير وفقًا للتسوية 

السياسية، وال تراجع عن خيارات الشعب في 
عبدربه منصور هاديالحرية وبناء الدولة اليمنية الحديثة

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

في رده على أكاذيب أبواق اإلصالح

البركاني: ما نشر عن سفر اإلرياني إلى اثيوبيا لتجهيز مسكن للزعيم افتراءات كاذبة
سخر الشيخ سلطان البركاني- االمين العام المساعد للمؤتمر- من تلفيقات واكاذيب تضليلية دأبت على نشرها  

صحيفتا »اخبار اليوم« و»األهالي«.. مشيرًا الى أن آخر االفتراءات واالكاذيب التي نشرتها )أخبار اليوم ( عن زيارة 
)للدكتور عبد الكريم األرياني إلى أثيوبيا لالطالع على تجهيزات مسكن للزعيم علي عبداهلل صالح - كما زعمت(..

تعيين السمه سكرتيرًا 
للهيئة الوزارية للمؤتمر 

الشعبي العام

أصدر النائب األول لرئيس  
المؤتمر األمين العام فخامة 
الرئيس / عبدربه منصور ه��ادي - 
رئيس الجمهورية - اليوم األحد قرارًا 

ب��ت��ع��ي��ي��ن 
س��ك��رت��ي��رًا 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال����وزاري����ة 
ل��ل��م��ؤت��م��ر 
ال��ش��ع��ب��ي 

العام
وق���ض���ى 
قرار النائب 
ل  و أل ا
ل���رئ���ي���س 
ال��م��ؤت��م��ر 
األمين العام 

بتعيين / عبدالحافظ ناجي السمة 
سكرتيرا للهيئة الوزارية للمؤتمر 

الشعبي العام .
)المؤتمرنت( ينشر فيما يلي نص 
ق��رار األمين العام رقم )44( لسنة 
2012م بشأن تعيين سكرتيرا للهيئة 

الوزارية :
األمين العام للمؤتمر:

- بعد اإلطالع على النظام الداخلي 
ئح  للوا وا لعام  ا لشعبي  ا للمؤتمر 

المتفرعه عنه.
- وبناًء على عرض األمين العام 

المساعد، رئيس الهيئة الوزارية
قرر

- مادة )1( : تعيين األخ/ عبدالحافظ 
ناجي السمه سكرتيرًا للهيئة الوزارية

- - م��ادة )2( : يعمل بهذا القرار 
من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات 

العالقة تنفيذه كاًل فيما يخصه.
صدر بمقر االمانة العامة

بتاريخ 2012/9/12م

عبدربه منصور هادي
النائب االول لرئيس المؤتمر
االمين العام

أمريكا: مبادرة الخليج التمنع صالح من العمل 
السياسي والحكومة فشلت في تأمين السفارة

قال السيد جيرالد فايرستاين-   
 : ء بصنعا يكي  مر أل ا لسفير  ا
إن اتفاق المبادرة الخليجية الموقعة 
بالرياض من أطراف األزمة والذي يحظى 
برعاية إقليمية ودولية لم تلزم الرئيس 
اليمني »السابق« علي عبداهلل صالح 
بالتوقف عن ممارسة العمل السياسي 

كرئيس للمؤتمر الشعبي العام .
وتعليقا على حادثة اقتحام السفارة 
األمريكية بصنعاء األسبوع الماضي، 
ف��ي مؤتمر  األمريكي  السفير  أتهم 
صحفي عقده األربعاء حكومة الوفاق 
مبنى  ية  حما ف��ي  لفشل  با لوطني  ا
السفارة ، واصفًا ما حدث بأنه : » شيء 
خطير جدا .. ويعكس فشال أمنيا في 

الحماية األمنية للسفارة » .
وأضاف : إن الدمار الذي لحق بالسفارة 
كان كبيرا والسلطات اليمنية ال تزال 
تجري تحقيقاتها في حادثة االقتحام 
التي نتج عنها مقتل 4 أشخاص  وإصابة 
38 آخ��ري��ن فضال ع��ن إص��اب��ة عشرة 
من رجال األمن، مشيرًا إلى أن أكثر ما 

أقلقهم هو »الفشل األمني الذريع«.
وأك���د سفير ال���والي���ات المتحدة 
األميركية بصنعاء، أن حادثة اقتحام 
سفارة بالده لن تؤثر على العالقات 
بين اليمن والواليات المتحدة وإنما 
ستسهم في زي��ادة التعاون الثنائي، 

مشيرا إلى أن اإلدارة األميركية عبرت 
عن »تقززها« إزاء الفيلم المسيء 
لإلسالم الذي حاول استفزاز مشاعر 

المسلمين حول العالم.
أوس��اط  يتعلق بما تداولته  وفيما 
سياسية وإعالمية ح��ول ان��زال قوات 
م��اري��ن��ز لليمن بعد ح��ادث��ة اقتحام 
السفارة، قال السفير: إن مهمة الجنود 
مؤقتة ، مشيرا إل��ى أن أف���راد مشاة 
البحرية األميركية )المارينز( الذين تم 
إرسالهم من واشنطن لحماية السفارة 
عقب هذه الحادثة سيغادرون بمجرد 
استقرار الوضع األمني في البالد ، نافيا 
في الصدد ذاته ما يتردد عن وصول 200 
عربة مدرعة برفقة أفراد مشاة البحرية 

األميركية بحسب ما زعمت بعض وسائل 
اإلعالم.

مضيفا: وجود أفراد )المارينز( سيكون 
محصورا داخل السفارة األميركية وفي 
فندق شيراتون، القريب من السفارة 
والذي يأوي العشرات من الدبلوماسيين 

األميركيين .
وأش��اد السفير األميركي بالحنكة 
القيادية للرئيس عبدربه منصور هادي، 
وقال:« الرئيس هادي يعمل بجد وبكفاءة 
من أجل اتخاذ قرارات ناجحة تقود اليمن 
إلى مرحلة ناجحة«، الفتا إلى أن الرئيس 
ه��ادي مركز ج��دا على حشد الجهود 
لتطبيق بقية خطوات المبادرة الخليجية 

وآلياتها المزمنة.

الجندي: المؤتمر يرحب بالتهدئة وتبني 
خطاب إعالمي يسهم بانجاح التسوية

ماجد عبدالحميد

ك���ش���ف  
طق  لنا ا
الرسمي للمؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
وأح���زاب التحالف 
ال��وط��ن��ي - عبده 
ال���ج���ن���دي- ع��ن 
إق����ص����اء أك��ث��ر 
م���ن 500 ك���ادر 
م���ؤت���م���ري بين 
مدير عام ووكيل 
من وظائفهم منذ 
مة  حكو تشكيل 

الوفاق الوطني وحتى اليوم ليحل محلهم عناصر 
إصالحية..

وقال الجندي - في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء 
- ان العالقة بين المؤتمر وقياداته والرئيس هادي 
عالقة قوية ومتينة وعالقة انتماء لحزب واحد 
الرئيس عبدربه منصور هادي نائبه األول وأمينه 

العام.
ورحب ناطق المؤتمر بدعوة اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر الحوار لجميع األط��راف المشاركة في 
التسوية السياسية بأن تتبني خطابا إعالميا 
إيجابيا يعمل على إنجاح التسوية السياسية 
ويشيع جوًا من الطمأنينة واإلخوة والتسامح بين 
جميع األطراف ويمهد لحوار وطني يرسم الجميع 

من خالله مالمح اليمن الجديد.

مجلس األمن يدعو إلى اإلسراع ببدء حوار وطني واسع
أعلن مجلس األمن الدولي عن تأييده  

ل��ل��ق��رارات التي أص��دره��ا الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن 

إعادة هيكلة المؤسستين األمنية والعسكرية.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام 
جلسة مشاوراته المغلقة والتي كرست لمناقشة 
التطورات الحالية في اليمن واإلستماع إلى تقرير 
المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
جمال بن عمر حول نتائج زيارته األخيرة إلى 
اليمن وتقييمه لمدى تطبيق قراري مجلس األمن 

2014 و 2051 .
وقال البيان الذي تاله الرئيس الدوري للمجلس 
- سفير ألمانيا لدى األمم المتحدة بيتر فيتيغ :« 
إن ال��دول األعضاء ال���15 استمعت إلى تقرير 
عرضه مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن جمال بن 
عمر وتشاطره قلقه إزاء محاوالت عرقلة العملية 
االنتقالية، في موازاة قلقها حيال الوضع اإلنساني 

الخطير الذي يتطلب تحركًا عاجاًل«.
وح��ض مجلس األم��ن ف��ي البيان األط��راف 
السياسية في اليمن على اإلسراع في بدء حوار 
وطني واسع .. وقال »إن الدول األعضاء متوافقة 
على الدعوة إلى بدء حوار وطني واسع في أسرع 
وقت بهدف إع��داد األرضية األس��اس من أجل 
يمن مستقر وموحد«. وتطرق البيان إلى أهمية 
االجتماع المرتقب لمجموعة أصدقاء اليمن الذي 
سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك، معتبرا أن هذا االجتماع 
سيكون فرصة لتكرار تأييد المجتمع الدولي 

الحازم للعملية االنتقالية والشعب اليمني.
ه��ذا وق��د ح��ذر المستشار الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة المعني باليمن جمال بن 

عمر من التحديات الخطيرة التي تواجه اليمن 
حاليا، والسيما في المجاالت األمنية والسياسية 
واالقتصادية. وق��ال بن عمر في تصريحات 
للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة 
»من الضروري أن تعمل السلطات اليمنية على 
إعادة فرض سيطرتها على المناطق المختلفة 

من البالد حتى تتمكن الدولة من العمل«.
وأشار إلى أن هناك »جماعات مسلحة تسيطر 
على مناطق مختلفة، وتشن هجمات إرهابية 
ومنها الهجوم األخير على السفارة األمريكية في 
صنعاء ».. مشددا على ضرورة مواصلة إعادة 
هيكلة القوات المسلحة، وأهمية دعم مجلس 
األمن للرئيس عبدربه منصور هادي من أجل 

الدفع إلكمال تلك العملية«.
وأوضح أن تقريره المقدم للمجلس تناول نتائج 
زيارته األخيرة إلى اليمن ولقاءاته ومشاوراته مع 
مختلف األط��راف وتقييمه للخطوات المنجزة 

ذات الصلة بتطبيق المبادرة الخليجية وآلياتها 
المزمنة وقراري مجلس األمن 2014 و 2051 .

وتابع قائال »لقد تحدثت إلى أعضاء المجلس 
بشأن التحضيرات الجارية النطالق الحوار 
الوطني، والذي يعد فرصة تاريخية لكي يجتمع 
كل اليمنيين معا لبحث القضايا المهمة ومنها 
قضية الجنوب ومصادر الصراع في صعدة 
واالتفاق على مجموعة المبادئ التي ستكون 

أساس عملية وضع الدستور الجديد«.
ولفت بن عمر إل��ى أن االجتماع المرتقب 
لمجموعة اصدقاء اليمن ال��ذي سيعقد على 
مستوى وزاري في السابع والعشرين من الشهر 
الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، سيكرس لتقييم الحالة الراهنة 
في اليمن في المجاالت السياسية واالقتصادية 
واألمنية وسيكون مناسبة إلظهار الدعم الدولي 

الكامل لليمن .

المؤتمر 
يؤمن بأن 

التحالفات في 
هذه الظروف 
التخدم األمن 

واالستقرار
على جميع القوى أن تعمل كفريق واحد 

إلنقاذ الوطن وتجاوز المحنة
الحوثي متحالف مع اإلصالح وهو معهم في 

المجلس الوطني وفي الساحات
من اغتالوا عزيز اليمن هم من 
خططوا الغتيال الدكتور ياسين


