
الزعيم يجري اتصاالت مكثفة الحتواء أحـداث حضـرموت

أفراد النقطة األمنية المتوّرطون في اغتيال بن 
حبريش جندوا من الساحات بعد أزمة 2011م

واعتبر الزعيم علي عبدالله صالح, هذه الدعوات المرفوضة 
والمغرضة, أسوأ من أية فتنة مرت على اليمن كونها فتنة 
تتغذى على الشر والكراهية وتغذي وتذكي نيران المناطقية 

والفرز الجهوي والقروي المدمر.
وأوضح الزعيم أن هناك أخطاء في معظم المحافظات اليمنية 
من قبل السلطات المحلية, ومنها ما حصل في حضرموت من 
أخطاء أمنية في جريمة اغتيال الشيخ بن حبريش في النقطة 
األمنية والذين لقوا مصرعهم مع االعتبار ب��أن من كانوا 
دوا من الساحات بعد 

ّ
موجودين في النقطة هم ربما ممن جن

أزمة 2011م، وقد قامت الدولة ممثلة باألخ رئيس الجمهورية 
عبد ربه منصور هادي بتحكيم القبائل في حضرموت التحكيم 

القبلي والعرفي.
وأكد أن المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي يقفون إلى جانب المواطنين في جميع المحافظات 
اليمنية دون استثناء ومع مصلحة الوطن اليمني الواحد والكبير.
وش��ّدد على تفويت كافة الفرص أم��ام دع��وات الكراهية 

ومشاريع الهدم والفوضى بأنواعها.
وقال الزعيم علي عبدالله صالح: إن حادثة حضرموت تعتبر 
امتدادًا للحوادث اإلرهابية التي حصلت في اليمن ومنها الحادث 
اإلرهابي الجبان الذي وقع في مجمع الدفاع وأدى إلى استشهاد 
وجرح أكثر من مائتي مواطن وكذلك جريمة ميدان السبعين 

وكلية الشرطة وقيادة المنطقة العسكرية في حضرموت.
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المؤتمر وأحزاب التحالف  يقفون مع مصلحة الوطن اليمني الواحد 

أج��رى الزعي��م علي عبدالل��ه صالح -رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام -منذ صباح 
الخميس- اتصاالت مكثفة مع عدد كبير من الشخصيات السياسية واالجتماعية 
ف��ي محافظ��ات حضرموت وش��بوة والمهرة ولحج وع��دن وأبين والضال��ع, وذلك في 
مس��عًى من��ه الحتواء األح��داث وإيقاف تداعياتها ورفض إش��عال األحق��اد بين أبناء 

اليمن الواحد.
وق��د أكد الزعيم على رفع مس��توى الوع��ي واالعتصام بواحدي��ة المصير والوجود 

والعيش المشترك لجميع أبناء اليمن الكبير بوحدته وتماسك أبنائه وتجانسهم.

 الزعيم يشّدد على تفويت كافة الفرص أمام 
دعوات الكراهية ومشاريع الهدم والفوضى

 التمّسك بواحدية المصير والوجود والعيش 
المشترك لجميع أبناء اليمن

> أكد األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل قد مثل فرادة استثنائية في اليمن من خالل تغليب المصلحة الوطنية 
العليا وتجاوز التحديات والصعاب والمحن التي ألمت بالوطن خصوصًا منذ 
نشوب األزمة مطلع عام2011 ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزّمنة والتي مثلت المخرج المناسب والموضوعي لكل 

القوى السياسية والمجتمعية والثقافية والتأييد المحلي اإلقليمي.
سه أمس لالجتماع االستثنائي لهيئة رئاسة 

ّ
وقال األخ الرئيس خالل ترؤ

مؤتمر الحوار الوطني الشامل والفريق المصغر للقضية الجنوبية "الحمد لله 
لقد تم قطع أشواطًا كبيرة ونحن اليوم في طور اللمسات األخيرة والجلسة 

الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وأشار إلى أن الجماهير في اليمن على مختلف اتجاهاتها وانتماءاتها تتطلع 
بشغف كبير إلى المخرجات التي ستنبثق عن المؤتمر. مؤكدًا أن مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل الذي بدأت أعماله في الثامن عشر من مارس الماضي قد 
حقق جميع األهداف بمصفوفاتها المختلفة التي ستمثل عقدًا اجتماعيًا 
جديدًا..ولفت األخ الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أن األوضاع االقتصادية 
واألمنية تحتم على الجميع تحمل المسئولية الوطنية العليا دون أدى تقصير 
أو تعطيل.وقال "األوضاع أصبحت مؤشراتها ال تطمئن ولم يعد باإلمكان 
تحمل المزيد من اإلقالق والتدهور األمني واالقتصادي وليس أمامنا إال طريق 
واحد هو إخراج اليمن من دوامة األزمات واالستفادة من التجارب التي أمامنا 
قريبها وبعيدها وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة ناصعة البياض 
نكتب عليها جميعًا مستقبل اليمن الجديد وعلى أساس أمن واستقرار 

ووحدة اليمن كما جاء ذلك من أبرز بنود المبادرة الخليجية".
وأعرب األخ رئيس الجمهورية عن أمله في تغيير السياسة اإلعالمية 
لألحزاب لتكون في طليعة من يعمل من أجل المستقبل الجديد بعيدًا عن 
المماحكات والمكايدات التي تثير البغضاء والكراهية والتطرف بكل أشكاله.

ونبه األخ الرئيس إلى أن هناك من يتربص بأمن واستقرار ووحدة اليمن 
وهناك تحشد إرهابي وتحركات أخرى مناهضة لألمن واالستقرار والوحدة 
بمختلف اتجاهات التآمر. مؤكدًا أن ذلك كله يتطلب العمل من أجل الخروج 
اآلمن وبناء دولة النظام والقانون والتنمية والتنازل لبعضنا البعض من أجل 

سالمة الوطن والعبور إلى المستقبل المأمول.
وق��ال "إن ما لم نحققه اليوم لن نستطيع تحقيقه غ��دًا والتجارب 
والحقائق ماثلة". معبرًا عن تقديره البالغ لكل الجهود التي بذلت في 
سبيل المعالجات المحورية خصوصًا محور القضية الجنوبية التي حظيت 
باهتمام بالغ وتحقق لها ما لم يتحقق من قبل على اإلطالق من مختلف 
الجوانب السياسية والحقوقية والمجتمعية..وشدد األخ الرئيس على أن 
أمام جميع القوى السياسية االستعداد الكامل لخوض معترك البناء وتجاوز 
التحديات االقتصادية واألمنية من أجل تحقيق تطلعات وآمال جماهير 
الشعب التواقة إلى الخالص من تراكم األزمات والمعاناة التي أعاقت المسيرة 
وولدت اإلحباطات. مشيرًا إلى أن أبناء الشعب اليمني ينتظرون مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني بفارغ الصبر واإليمان بالمستقبل الذي يتطلع إليه 
الجميع وعلى أساس الحكم الرشيد والعدالة والحرية والمساواة والشراكة 

في المسئولية والسلطة والثروة.
واستعرض األخ الرئيس عبدربه منصور هادي جملة من القضايا الوطنية 
ومحاولة اإلخالالت األمنية التي سببتها بعض العناصر الخارجة على النظام 
والقانون في محافظات حضرموت وشبوة وعدن ومستجدات األحداث 

المؤسفة التي تجري في محافظة صعدة بين الحوثيين والسلفيين.
وأكد بهذا الخصوص على أهمية االستشعار بالمسئولية الكاملة من قبل 
الجميع من أجل إيقاف أي تداعيات. مستعرضًا عدد من القضايا المتصلة 
بشئون االقتصاد واألمن واالستقرار.حضر االجتماع األمين العام المساعد 

لألمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر.

اعتبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ان وفاة االمين العام االسبق لجامعة الدول العربية 
الدكتور احمد عصمت عبدالمجيد خسارة كبيرة لجمهورية 

مصر الشقيقة ولالمة العربية..
»الميثاق« تنشر نص التعزيتين :

فخامة الرئيس المستشار/ عدلـي محمود منصـور
رئيـــس جمهوريـة مصــر العربيــة المؤقــت          حياكم الله

لقد حزنا كثيرًا لوفاة األخ الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد 
األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية الذي اختاره الله 

إلى جواره بعد ُعمر حافل بالعمل الوطني والقومي الصادق 
ره لخدمة القضايا العربية وتعزيز التضامن العربي، ووحدة 

ّ
سخ

الصف، حيث كان -رحمه الله- من الساسة العرب الذين تفتخر 
بهم مصر العروبة واألمة العربية لما كان يتمتع به من مهارات 
وقدرات ورؤية ثاقبة تجسدت في النجاح الفاعل للدبلوماسية 
المصرية واألداء المقتدر للجامعة العربية في الفترة التي 

تحمل مسئولية أمانتها العامة.
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم في رحيل هامة عربية متميزة 
بعطائها وقدراتها وفعلها اإليجابي، نعبر لكم عن صادق 
التعازي وعميق األسى واألسف، ومن خالل فخامتكم نعزي 
أسرة الفقيد وكل أصدقائه ومحبيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.. وأن يسكنه 

الجنة، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان، وأن يعّوض مصر 
واألمه العربية عن الراحل المغفور له خيرًا.

وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري وتقديري،،،
>>>

األخ الدكتـــور/ نبيـــل العربـي
ــقــاهــرة                  ــة - ال ــي ــعــرب ــجــامــعــة الــــــدول ال ـــعـــام ل األمـــيـــن ال

األكــرم

بأسى بالغ وحزن عميق نعزيكم ومن خاللكم نعزي أبناء 
وكافة أفراد أسرة المرحوم الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد 
األمين العام األسبق لجامعة الــدول العربية الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد ُعمر حافل بالعمل والعطاء في خدمة مصر 

واألمة العربية، والذي يمثل رحيله عن الحياة الدنيا الفانية 
خسارة كبيرة ليس لجمهورية مصر العربية الشقيقة وإنما 
لألمة العربية التي فقدت قامة وطنية عروبية اثرت الحياة 
السياسية.. وتركت بصمات واضحة في مسيرة العمل العربي 
المشترك وتعزيز التضامن العربي واالنتصار للقضايا العربية 
العادلة..ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الدكتور أحمد 
عصمت عبدالمجيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 
الجنة، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان..إنا لله وإنــا إليه 

راجعون..وتفضلوا بقبول وافر تحياتي، ، ،        

        أخوكم/ علــــــي عبـــدالله صـالـــــــح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق رئيـــس المؤتمــر الشعبــي العـام

س اجتماعًا استثنائيًا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار
ّ
ترأ

رئيس الجمهورية: هناك من يتربص 
بـأمن واســتقرار ووحـدة اليمن

على األحزاب تغيير سياســتها اإلعالمية واالبتعاد عــن المماحكات والمكايدات

األوضاع االقتصادية واألمنية تحتم على الجميع تحمل المسئولية دون تعطيل

القضية الجنوبية حظيت باهتمام بالغ وتحقق لها مالم يتحقق من قبل
 طريق إخراج اليمن من دوامة األزمات

ّ
ليس أمامنا إال

يجب التنازل لبعضنا البعض لمواجهة اإلرهاب والمتربصين بالوحدة

عزى بوفاة األمين العام االسبق لجامعة الدول العربية

رئيس المؤتمر : عبدالمجيد ترك بصمات واضحة في مسيرة العمل العربي المشترك


