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برئاسة الزعيم:

رئيس المؤتمر يناقش االعدادات لعقد اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية

اللجنة العامة تناقش التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا  
لها الخميس برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
جرى فيه مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على 
الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بما يواجهه الوطن 
من تحديات ومخاطر والحمالت االعالمية المضللة والممنهجة 
التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقيادته باالضافة إلى 
العديد من القضايا التنظيمية الخاصة بمتابعة قررات اللجنة 
العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني خالل اجتماعاتهم 

األخيرة.
وقد أكد االجتماع على ضرورة التزام كافة قيادات واعضاء 
المؤتمر الشعبي العام باللوائح واألنظمة الداخلية للمؤتمر 

وعدم الخروج عنها بأي حال من األحوال.

كما أكد االجتماع على تنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي ســواًء في االطــار الوطني او التنظيمي وفي 
طليعتها االعــداد النعقاد اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية 

للمؤتمر الشعبي العام.

وأكد االجتماع حرص المؤتمر الشعبي العام المستمر على 
تحقيق االستقرار في الوطن وتفويت الفرصة على كل من 
يحاولون خلق التوترات والصراع وافتعال األزمات التي تضر 

بالوطن واستقراره.
وأشار االجتماع إلى المخطط التآمري الخطير الذي يستهدف 

اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته داعيًا أبناء شعبنا 
وقواه السياسية بمختلف توجهاتهم إلى االصطفاف الوطني 
في هذه الظروف الراهنة والحرجة وبما يكفل مواجهة كافة 
التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن ووحدته في هذه 
المرحلة الفارقة من تاريخه وان يتحملوا جميعًا مسؤوليتهم 

الوطنية إزاء الوطن ووحدته ونسيجه االجتماعي.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية إعادة بث قناة اليمن اليوم 

وبأسرع وقت ممكن.
وأشادت اللجنة العامة بالجهود التي يبذلها طاقم قناة اليمن 
اليوم وكافة وسائل االعالم التابعة للمؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه في أدائهم لرسالتهم اإلعالمية والوطنية.
كما اتخذت اللجنة العامة في اجتماعها العديد من القرارات 

ازاء القضايا المدرجة على جدول اعمالها.

التشديد على التزام القيادات واألعضاء باللوائح واألنظمة الداخلية

متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وحلفائه على الصعيد الوطني والتنظيمي

التحذير من مخطط تآمري يستهدف اليمن ووحدته وأمنه واستقراره

ندعو إلى اصطفاف وطني واسع لمواجهة الظروف الراهنة

التأكيد على إعادة بث قناة «اليمن اليوم» في أقرب وقت
االشادة بالدور المشرف إلعالم المؤتمر وحلفائه

خالل استقباله مشائخ وأعيان وقيادات مؤتمر ذمار

الزعيم يشدد على تكاتف الجهود 
وتفويت الفرصة على المتآمرين

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس  
المؤتمر الشعبي العام األربــعــاء مشائخ 
واعيان وقيادات المؤتمر الشعبي العام ومنظمات 

المجتمع المدني في محافظة ذمار.
وفي اللقاء أشاد أبناء ذمار بالدور التاريخي للزعيم 
علي عبدالله صالح.. واكدوا تأييدهم للزعيم علي 
عبدالله صالح وثمنوا ما حققه من انجازات كبيرة 
في مختلف المجاالت خالل قيادته لليمن، وكذا 
تجنيب اليمن االقتتال خالل ازمــة ٢٠١١م من 
خالل تسليمه السلطة بطرق ودية وديمقراطية 
ــدم اليمني مــن أن يـــراق، إضــافــة إلى  حفظ بها ال
دعوته للحوار والعمل على انجاح مؤتمر الحوار 
الوطني للخروج باليمن مما تمر به من اوضاع غير 

مستقرة .
وعبر أبناء ذمار عن إدانتهم الشديدة لما تعرضت 

ات غير قانونية.. له قناة «اليمن اليوم» من إجراء
مــن جانبه اشـــاد الــزعــيــم علي عبدالله صالح 
بالمواقف الوطنية الشجاعة والثابتة ألبناء محافظة 

ذمار في مختلف المراحل .
واكد ان ابناء محافظة ذمار كانوا ومازالوا دومًا في 
صف الوطن وقضاياه الوطنية العادلة ولهم مواقف 
مشرفة في الدفاع عن الثورة والوحدة والحفاظ على 

األمن واالستقرار.

وفــي اللقاء حيا الزعيم علي عبدالله صالح كل 
المنتسبين للمؤسستين العسكرية واالمنيةـ مضيفًا 
إن االستهداف الذي يتعرض له ابناء هذه المؤسسة 
العظيمة ليس اال مخطط لقوى الشر والظالم، 
حقدًا وانتقامًا لمواقفهم الصامدة والشجاعة في 

كل الفترات الزمنية التي مرت بها البالد..
وتقدم بالشكر للحضور كما هنأهم وكافة أبناء 
الشعب اليمني بشهر رمضان المبارك، واكــد ان 
المواقف الوطنية ألبناء ذمار ستسجل في صفحات 

ناصعة، وان الوفاء سيبادل بالوفاء.
وشدد الزعيم علي عبدالله صالح على ضرورة 
تظافر الجهود في هذه المرحلة الوطنية الحساسة 
من اجل تفويت الفرصة على المتآمرين، ومحاولة 
اختالق وزرع صراعات جديدة، الوطن في غنى 

عنها.

مواقف أبناء ذمار وطنية 
وشجاعة في مختلف 

المراحل

د.االرياني يحذر من مركزية األقاليم 

حــــذر الـــدكـــتـــور عــبــدالــكــريــم  
ــي النائب الثاني لرئيس  ــان االري
المؤتمر الشعبي العام من االنتقال من 
مركزية العاصمة إلى مركزية اإلقليم في 
حال عدم التأسيس للمديريات والواليات 

في اليمن بصالحيات كاملة.
وقال االرياني في حلقة نقاش نظمتها 
لتنمية  ليمنية للثقافة وا لمؤسسة ا ا
السياسية بصنعاء بعنوان "نحو دستور 
جديد لبناء دولة مدنية حديثة" :-"نرجوا 
أن ال نخطئ بــأن ننشئ أقاليم دون أن 
نكون قد أسسنا للمديريات والواليات 
صــالحــيــات كاملة ،وإال فسننتقل من 
مركزية العاصمة إلــى مركزية اإلقليم 

وضاع المواطن بينهما ".
وحـــث عــلــى أهــمــيــة أن يــعــرف الشعب 
النظام الجديد في الالمركزية الواسعة 
ــنــاس من  االتــحــاديــة وبحيث يتعلمه ال

القاعدة إلى القمة، وليس العكس.
وأشـــار نــائــب رئــيــس المؤتمر الشعبي 
العام إلى أهمية توسيع الوعي وإيصال آراء 
المجتمع وبالذات النخب اليمنية إلى آذان 
أعضاء لجنة صياغة الدستور بعقد مثل 
هذه الحلقات النقاشية والندوات خالل هذه 

المرحلة حتى تستفيد لجنة الصياغة من 
آراء الناس والمواطنين وذوي الخبرة وفي 
إيجاد دستور نابع من آرائهم وأفكارهم..
ودعــا الدكتور اإلرياني جميع مؤسسات 
المجتمع المدني أن تقدم مساهماتها في 
هذا المجال وان تقدم وثائقها إلى لجنة 

صياغة الدستور ..
من جانبه أشار عضو الهيئة االستشارية 
لتنمية  ا و فة  للثقا ليمنية  ا للمؤسسة 
السياسية الــدكــتــور عــبــدالــوهــاب راوح 
إلــى أهمية حلقة النقاش التي تنظمها 
المؤسسة بهدف إثراء وإبداء رأي مؤسسات 
المجتمع المدني والنخب الثقافية بإعداد 

صيغ مقترحة.
وقال إن المقترحات ال تعد تدخًال، وإنما 
لالستئناس بها إذا رأت ذلك لجنة صياغة 
الدستور، باعتبار أن الهم مشترك، ومن 
مبادئ الحكم الرشيد أن المستفيدين من 
أي مرجعية قانونية أو دستورية عليهم 
أن يــكــون لــهــم رأيــهــم فــي إعــــداد هــذه 

التصورات مسبقًا".
وتناولت حلقة النقاش أربع أوراق عمل 
حــول مــوضــوع الدستور الجديد للدولة 

اليمنية الحديثة التي ينشدها الجميع.


