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جدد مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام 
األربعاء الماضي مطالبته )الجهات الرسمية( 
تقديم أدلتها ضد كل من تتهمه بقطع 
الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والطرقات 
وغيرها من وسائل الخدمات إلى المحاكمة 

أو عرضها على الرأي العام.
وقال مكتب الزعيم علي عبداهلل صالح في 
بالغ صحفي: بداًل من توزيع االتهامات على 
األطراف السياسية يجب على الحكومة حشد 
الوفاق االجتماعي لمواجهة هذه األعمال 
السفيهة والتخريبية والتي تضر الجميع 
بدون تفريق بين والئه السياسي أو منطقته 

أو وظيفته أو عمله.
وفي رده على تكرار االتهامات للمؤتمر 
ورئيسه بهذه األعمال التخريبية أوضح 
المكتب أن الزعيم علي عبداهلل صالح كان 
رئيسًا للجمهورية على مدى سنوات طويلة 
تابع فيها لياًل ونهارًا إنجاز مشروع هنا أو 
هناك على امتداد األراضي اليمنية، واحتفل 
مع اليمنيين بإنجازات التنمية ومد خطوط 
الطرقات واستخراج النفط والغاز وإيصال 
الكهرباء والتلفونات وحفر اآلب��ار وبناء 

السدود والمدارس والجامعات والمصانع 
والمؤسسات .

مواصاًل القول: كما شارك أبناءه وإخوانه 
من قيادة وأفراد القوات المسلحة واألمن 
في السراء والضراء في الجبال والصحارى 
والوديان وفي المدن والقرى حيث بنوا 
معسكرًا هنا، وأقاموا مشروعًا خدميًا أو 

تنمويًا هناك.
مشيرًا الى أن الزعيم علي عبداهلل صالح 
يقود اليوم التنظيم األكبر في البالد وقد 

تنازل عن بقية فترته الرئاسية لتجنيب 
اليمن ما يسببه العناد والمقامرة من حروب 
وصراعات ومهاوي.. ولعل ما تعيشه سوريا 
وحتى مصر وتونس تشهد للزعيم علي 
عبداهلل صالح بالحكمة والقوة والمسئولية 
وللشعب اليمني بأنه فوق تآمر المتآمرين، 
ومن السخف استمرار االسطوانة المشروخة 
من التهم عن عالقته بأعمال تضر اليمن 

واليمنيين عمومًا.
وختم البالغ تأكيد وتجديد دعوة الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام أبناء الشعب اليمني العظيم الى حماية 
الممتلكات العامة التي بنتها الدولة على 
مدى سنوات بتمويل من اإلمكانات الذاتية 
لليمن ودعم اليمنيين،قائاًل: فلم يسبق أن 
تلقت اليمن الدعم الخارجي بهذا القدر الذي 
تتلقاه الحكومة التي لم تتمكن من وضع 
طوبة على طوبة ألي مشروع وطني حتى 
اآلن وبداًل من االهتمام بالتنمية والتهدئة 
يواصلون توتير األج���واء بالتصريحات 
العنترية والالمسئولة وتوزيع االتهامات 

الكاذبة.

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام اجتماعًا برئاسة 
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام األربعاء 
لعديد  ا مناقشة  ج��رى  حيث 
على  لمدرجة  ا يا  لقضا ا م��ن 
جدول أعمالها وفي مقدمتها 
التطورات الراهنة على الساحة 
الوطنية والتحضيرات الجارية 
لمؤتمر الحوار الوطني في ضوء 
الخطوات واإلجراءات المتخذة 

من اللجنة الفنية للحوار.
وق��د أك��دت اللجنة العامة 
م��ج��ددًا حرصها على إنجاح 
الحوار وتمسكها بما ورد في 
ليتها  آ و لخليجية  ا ة  ر د لمبا ا
التنفيذية وضرورة التزام كافة 
األط��راف بما جاء في المبادرة 
وع��دم الخروج عنها بأي حال 
من األحوال وبما يحقق أهداف 

وغايات التسوية السياسية للخروج بالوطن إلى بر األمان 
والحفاظ على أمنه واستقراره وترسيخ أسس الدولة اليمنية 

الحديثة.
وشدد االجتماع على أهمية أن يحقق مؤتمر الحوار الوطني 
تلك الغاية.. وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون التمثيل 
في مؤتمر الحوار متوازنًا وعاداًل ومتوافقًا مع حجم كل طرف 

وطبقًا لما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
هذا وقد رحبت اللجنة العامة باألعضاء الذين كانوا تقدموا 
باستقاالتهم وأشادت بأدوارهم ومواقفهم وكذلك مواقف 

كافة أعضاء المؤتمر الشعبي 
التكوينات  العام في مختلف 
التنظيمية وما يخدم أهداف 
لمصلحة  ا يحقق  و تمر  لمؤ ا

الوطنية.
وأكدت أن المؤتمر الشعبي 
العام ال��ذي ظل على ال��دوام 
ن��ص��ي��رًا للشعب وال��وط��ن 
ومستلهمًا مصالحه عبر كل 
المراحل، سيظل ملتزمًا بهذا 
النهج الوطني وحريصًا على 
كل ما يصون مكاسب الوطن 
وث��ورت��ه »سبتمبر واكتوبر« 
ويحافظ على أمنه واستقراره 
ووح��دت��ه وبناء دول��ة مدنية 

حديثة وقوية.
عن  لعامة  ا للجنة  ا وعبرت 
إدانتها واستنكارها لألعمال 
التخريبية التي تمس مصالح 
ال��وط��ن والمواطنين وتنال 
من األمن واالستقرار ومنها أعمال تخريب أنابيب النفط 
وكابالت الكهرباء والهاتف واأللياف الضوئية وقطع الطرقات 

واالعتداء على المحاكم والنيابة العامة.
وطالبت الجهات األمنية بسرعة ضبط مرتكبي تلك 
األعمال التخريبية واإلجرامية وتقديمهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم الرادع.
كما اتخذت اللجنة العامة عددًا من القرارات واإلجراءات 

المتصلة بالمهام المستقبلية والتنظيمية.

برئاسة رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تقف أمام التطورات في الساحة والتحضيرات لمؤتمر الحوار
التأكيد على التمثيل 
العادل والمتوازي في 

الحوار وفقًا آللية لمبادرة

الترحيب باألعضاء الذين 
كانوا قد قدموا استقاالتهم 

واإلشادة بمواقفهم

استنكار االعتداء على 
المحاكم والنيابة العامة

في تصريح لمكتبه

رئيس المؤتمر يطالب بتقديم مخربي النفط والكهرباء إلى المحاكمة والكف عن توزيع التهم الكاذبة
ما تواجهه سوريا وليبيا 
وتونس ومصر من أحداث 

تشهد بحكمه الزعيم

على الحكومة تبني حملة 
شعبية لمواجهة أعمال التخريب

رئيس المؤتمر يحث مشائخ خوالن وبني حشيش على إنهاء الخالفات

في خطوة استباقية للمسيرة المليونية التي 
يقوم المؤتمر الشعبي العام بالترتيب لها إلدانة 
أعمال اإلرهاب والتخريب والمطالبة بإلقاء القبض 
ومحاكمة مرتكبي األعمال اإلرهابية التي حدثت 
في جامع دار الرئاسة، وميدان السبعين، وكلية 
الشرطة وفي محافظتي أبين وحضرموت وغيرها 

من المحافظات.. قامت أحزاب اللقاء المشترك وفي 
مقدمتها حزب التجمع اليمني لإلصالح والضالعون 
في العمل اإلرهابي المشين بجامع دار الرئاسة 
بتنظيم مسيرة انطلقت- الخميس- من ساحة 
جامعة صنعاء وتوجهت إلى منزل رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي بغرض صرف األنظار 

عما يجري في مصر من ثورة شعبية عارمة ضد 
حكم اإلخوان المسلمين الذين نكثوا بكل العهود 
وااللتزامات، وتنديدًا بأعمال القتل والعنف التي 
تمارس ضد المتظاهرين السلميين في وسط 
القاهرة ومحيط قصر االتحادية )رئاسة الجمهورية(.
كما تأتي المسيرة التي نظمتها أحزاب اللقاء 

المشترك وشاركت فيها المليشيات المتواجدة في 
الفرقة األولى مدرع وجامعة اإليمان ومن تبقى في 
ساحة الجامعة بترخيص ودعم رسمي، في مخالفة 
لتنفيذية  ا ليتها  وآ الخليجية  للمبادرة  واضحة 
المزمنّة وقراري مجلس األمن الدولي، وأن هذه 

المسيرة مدفوعة األجر من قبل المنظمين لها.

المؤتمر يرتب لمسيرة مليونية إلدانة اإلرهاب 
والمطالبة بمحاكمة اإلرهابيين والمخربين

من االرشيف

رئيس المؤتمر يعزي آل عامر وآل 
شايع وآل العزاني وآل العوبثاني

..و يعزي آل حريدان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
ببرقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سعيد محمد بن فوفون حريدان 
في وفاة أخيه هادي محمد بن فوفون حريدان بمنطقة المهاشمة 

بمحافظة الجوف.
معبرًا فيها باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام عن بالغ الحزن واألسى في هذا المصاب الجلل ، 
سائال اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
-ببرقيات عزاء ومواساة إلى كل من: أحمد صالح أبو بكر عامر 
وإخوانه وأسرته كافة في وفاة المغفور له -بإذن اهلل تعالى- والده 

المناضل العميد الركن/ صالح أبو بكر عمر عامر.
كما بعث ببرقية عزاء إلى عضو مجلس النواب أحمد ناصر شايع 
وأسرته كافة في وفاة المغفور له -بإذن اهلل تعالى- والده ناصر 
شايع، وإلى القاضي عبداهلل محمد عبداهلل العزاني وكافة أسرته 
في وفاة نجلة صابر عبداهلل، وإلى الشيخ/ علي بن سالم بن فروان 
العوبثاني وآل العوبثاني كافة بمحافظة حضرموت، في وفاة نجله 

سالم.
أعرب فيها باسمه شخصيًا ونيابًة عن قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب 

الجلل.
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقداء بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر 

والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

حث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
المشائخ على إنهاء الخالفات القبلية وحل قضايا الثأر بوصفها من 

عوامل تهديد السلم االجتماعي وإعاقة التنمية.
واطلع الزعيم -لدى استقباله مشائخ الوساطة بين خوالن وبني 
حشيش والتي ضمت مشائخ بني الحارث ونهم وأرحب- على األحداث 

والقضايا العالقة ما بين القبيلتين المثيرة للخالف بينهما.
وطالب الزعيم علي عبداهلل صالح الوسطاء بضرورة مواصلة 
جهودهم الخيرة لحل الخالف ووأد الفتنة وصون الحقوق واألعراف 

القبلية التي يجب احترامها وسرعة معالجة المشكلة.


