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متابعات

العكرة واختيار مدينة زنجبار 
لهم  وأعما ألفكارهم  عاصمة 
اإلرهابية، إال أن قواتنا المسلحة 
واألمــن كانت لهم بالمرصاد.. 
وقد لقنتهم درســاً قاسياً سوف 
لن ينسونه حيث تم قتل مجاميع 
كبيرة منهم وأسر مجاميع أخرى.. 
وقال األخ نائب الرئيس إن هؤالء 
اإلرهابيين القتلة وبعد شعورهم 
بمرارة الهزيمة فروا إلى الحوطة 
عاصمة محافظة لحج وجابهتهم 
القوات المسلحة واألمن وحولت 
مباغتتهم إلى هزيمة أخرى أشد 
ــال باسمكم أحيي  ـــرارة.. وق م
كل الذين يعملون بكل التفاني 
واإلخالص والبذل ونكران الذات 
داخل الدولة وفي المجتمع من 
أجل الحفاظ على كل المكاسب 
والمنجزات وصيانتها والحيلولة 
ــاع والسعي  دون تدهور األوض
نحو مزيد من االنفراج الشامل 
وتحقيق مــا تــم االتــفــاق عليه 
بالنسبة للنقاط األربع المعلنة 

في حينه. 
هذا وكان في صدارة المواضيع 

التي تمت مناقشتها الجهود التي تبذل 
لتوفير المشتقات النفطية وحل مشكلة 
الكهرباء والمياه وما تتعرض له المنظومة 
الكهربائية من عمليات تخريب واعتداء 
وتعطيل من قبل العناصر المعادية 
للشعب والوطن لألبراج الكهربائية في 
محافظة مأرب، والسبل الكفيلة بحمايتها 

واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة كل 
المشاكل واالختالالت األمنية التي تقوم 
الخارجة على  المسلحة  العناصر  بها 

النظام والقانون. 
وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى 
عدد من التقارير المقدمة من عدد من 
اإلخــوة الــوزراء، أمير العيدروس وزير 
النفط والمعادن، وعــوض السقطري 

وزيــر الكهرباء، وهشام شرف 
وزير الصناعة والتجارة، ونعمان 
الصهيبي وزير المالية، وأحمد 
الكحالني وزير الدولة لشؤون 
ــشــورى،  ــواب وال ــن مجلسي ال
واللواء الركن محمد ناصر أحمد 
علي وزير الدفاع، واللواء الركن 
مطهر رشـــاد المصري وزيــر 

الداخلية.. 
وحيا المجلس بكل التقدير 
ــار األعــمــال البطولية  ــب واإلك
التي تحققها كل يوم القوات 
المسلحة واألمن في المواجهات 
البطولية والعمليات العسكرية 
التي يجري تنفيذها حسب خطة 
ل  لألعما ملة  لشا ا لمواجهة  ا
اإلرهابية الخطيرة التي ينفذها 
تنظيم القاعدة وبخاصة في 
محافظتي أبين ولحج.. حيث 
يواصل أبطال القوات المسلحة 
واألمـــن ضــرب أوكـــار وجيوب 
العناصر اإلرهابية من تنظيم 
ــي المحافظتين  ــقــاعــدة ف ال

وألحقوا بهم خسائر فادحة. 
ــد االجتماع على أهمية  وأك
مواصلة أبطال القوات المسلحة واألمن 
أداء المهام الموكلة إليهم بالتعاون 
مــع المواطنين الــشــرفــاء مــن أبناء 
المحافظتين في عملية تمشيط المواقع 
تلك  فيها  تتمترس  لتي  ا لمناطق  وا
العناصر واجتثاثها وتخليص محافظتي 
أبين ولحج والوطن عموماً من شرورها 

موضحاً أن صحتهم جميعاً تتقدم نحو 
األفضل وفــي تحسن كبير داعياً اهللا 
سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالعافية 

والشفاء العاجل إنه سميع مجيب.. 
مؤكداً على األهمية الكبيرة التي يتصف 
بها هذا االجتماع سواًء في الظروف التي 
تمر بها اليمن أو المواضيع والقضايا 
األساسية األمنية والسياسية والمعيشية 
التي سوف يناقشها االجتماع ويتطلب 

اتخاذ قرارات واضحة ودقيقة بشأنها.. 
وقـــال إنــنــا نحمد اهللا ونشكره بأن 
شعبنا اليمني أثبت اقتداره العظيم في 
الثبات على المواقف والمبادئ والصمود 
والتماسك جراء جريمة االعتداء الغادر 
التي استهدفت فخامة رئيس الجمهورية 
وكبار مسؤولي الدولة وأرادت االنزالق 
ــى هاوية  بالوطن اليمني الــواحــد إل
االحتراب وأتون الفتنة والتمزق ولكنها 
فشلت، وأثبتت األيـــام تنامي تلكم 
القدرة الكبيرة في خندق االصطفاف 
الوطني الكبير التي تعبر عنها كل يوم 
الجماهير اليمنية بكافة فئاتها وفي كافة 
المحافظات في التعبير عن مشاعر الوفاء 
والوالء للوطن ولقيادته السياسية العليا 
وللشرعية الدستورية ولدعم مؤسسات 
الدولة والوقوف مع القوات المسلحة 
واألمـــن فــي التصدي لكل المخاطر 

والتحديات. 
وتناول نائب رئيس الجمهورية في 
حديثه جملة الــلــقــاءات واالتــصــاالت 
ــاورات على الصعد المحلية  ــش ــم وال
واإلقليمية والدولية، مبيناً طبيعة اللقاءات 
التي تمت مع أحــزاب اللقاء المشترك 
ومختلف أطياف المعارضة بما في ذلك 

نخبة من قبل الشباب المعتصمين. 
ووضع عبدربه منصور هادي الجميع 
في صورة كل اإلجــراءات والتدابير بما 
في ذلك تشكيل لجنة وقف إطالق النار 
وإخراج المسلحين من العاصمة وتهدئة 
المواقف واالحتقانات التي ال ينجم عنها 

إال روح االنتقام. 
وأشــار نائب الرئيس إلى أن القوات 
المسلحة واألمن قادرة على السيطرة 
بصورة كاملة، إال أنه من الحكمة العمل 
على صون الدماء اليمنية وتجنيب ما يؤثر 
على الوطن اليوم أو غداً، والعمل هو من 
أجل المستقبل واستعادة ثقة المواطنين. 
ونبه نائب رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي إلى أنه من غير المقبول 
أن تنظر الدولة والحكومة إلى معاناة 
الناس في أزمــات المشتقات النفطية 
والغاز ومختلف احتياجات الناس دون 
ــرارات حازمة.. داعياً في هذا  اتخاذ ق
الصدد كل الجهات المسئولة والمعنية 
إلى تفعيل القوانين التي توجب الضبط 
والمساءلة ومعاقبة كل من يخل بالنظم 
ويعمل على عرقلة إيصال المواد النفطية 
والغازية وكذا معاقبة كل من يعتدون 
على المنشآت الكهربائية بدون وازع 
إنساني أو إدراك لما يقومون به من عمل 

إجرامي. 
مؤكداً أن الجميع اليوم في الدولة 
والحكومة والمجتمع المدني والشخصيات 
االجتماعية واالعــتــبــاريــة والمشائخ 
ــان مطالبون بــالــوقــوف أمــام  ــي واألع
تهم  ليا مسئو و طنية  لو ا هم  ئر ضما
اإلنسانية واألخالقية تجاه ما يعانيه 

المجتمع. 
مشدداً على أهمية استنهاض الهمم 
ورص الصفوف واستشعار المسئولية 
الوطنية في هــذه الظروف الراهنة.. 
ــى أن الجميع فــي المحك  مــشــيــراً إل
وسيسجل التاريخ تلك المواقف بلحظاتها 
وطبيعتها وكالً بما يستحق سلباً أو إيجاباً. 
وفي ختام حديثه أوضح نائب رئيس 
الجمهورية أن القوات المسلحة واألمن 
قد سجلت مواقف بطولية رائعة في 
مواجهتها لمجاميع اإلرهابيين من تنظيم 
القاعدة الذين حاولوا االصطياد في المياه 

وأعمالها اإلجرامية. .ودان االجتماع كل 
األعمال اإلجرامية التي تتم وفق مخطط 
تخريبي مفضوح ضد الشعب اليمني 
وأمنه واســتــقــراره ومعيشته وتوفير 
الخدمات العامة من خالل االعتداءات 
المتكررة على خطوط الكهرباء باصطناع 
أزمة المواد األساسية في البالد وبخاصة 
في مادة الديزل والغاز والبترول بهدف 
اإلضرار بالمواطنين وباالقتصاد الوطني 
وإرباك الحياة العامة والخاصة ومفاقمة 
معاناة المواطنين في عداء سافر لحياتهم 
واستهداف معيشتهم بعد أن فشلت 

دعواتهم لإلضراب والعصيان المدني.
وقد جرى في اللقاء نقاشات مستفيضة 
حول كافة القضايا والمواضيع المدرجة 
في جدول أعمال االجتماع وفي مقدمتها 
أزمة المشتقات النفطية والغاز والكهرباء 
والمواد الغذائية وأوضاع النازحين في 
محافظتي لحج وأبين جراء المعارك مع 
العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة.. 
ووجـــه االجــتــمــاع الــجــهــات المختصة 
بالسماح للمصانع اإلنتاجية والمعامل 
لمشتقات  ا د  ا باستير لمستشفيات  وا
النفطية ووضع اآللية المناسبة لذلك 
وبما يمنع عمليات التهريب والتالعب 
بالمشتقات النفطية المدعومة، وأقر 
االجتماع اتخاذ العقاب الصارم على كل 
المعتدين المخربين لخطوط الكهرباء 
وبما يمنع هذه العناصر من تكرار ارتكاب 
هذا العدوان والردع الكامل والقانوني 
لكل من تسول نفسه التطاول والمساس 
بحياة وأمن المواطنين واالعتداء على 
المصالح العامة وعلى منشآت ومصالح 

الشعب. 
وقدر االجتماع الجهود التي يتم بذلها 
كافة  المسئولين في  كافة  قبل  من 
المواقع القيادية والتنفيذية والسلطات 
المركزية والمحلية خالل هذه األزمة 

الراهنة.. 
ووجـــه االجــتــمــاع الحكومة بسرعة 
اعتماد مبلغ (مائة مليون ريال) لمواجهة 
االحتياجات األساسية الماسة والعاجلة 
لــإلخــوة المتضررين الــنــازحــيــن من 
محافظتي أبين ولحج.. وتبني حمالت 
إسعافية عاجلة بكافة المواد المطلوبة 
لتغذيتهم وإسكانهم ومعالجتهم وتقديم 

كل سبل الرعاية والعناية بهم. 
وشكل االجتماع لجنة من بعض أعضاء 
اللجنة العامة والهيئة الوزارية للمؤتمر 
الشعبي العام لتقوم بالدراسة الدقيقة 
رير  لتقا ا تضمنته  ما  لكل  لتقويم  وا
المعروضة على االجتماع، وألزمها بتقديم 
مقترحات محددة للمعالجات التي يجب 
اتخاذها أوالً بــأول في صــورة مشاريع 
قـــرارات وتوجيهات تصدر عــن نائب 
رئيس الجمهورية.. وبخاصة بالنسبة 
لالحتياجات األساسية للمجتمع ولحل 

كافة المشكالت القائمة.. 
هذا وقد عبر الجميع عن التقدير البالغ 
لفريق/  ا لمناضل  ا لمواقف  لعالي  وا
ــادي نائب رئيس  عبدربه منصور ه
الجمهورية.. ولكل ما أبداه ويبديه من 
حكمة التوجيه والقيادة المقتدرة في 
أداء المسئولية الكبيرة التي يتحملها 
فــي الــظــرف الــراهــن والعصيب الــذي 
واجهته اليمن وخصوصاً بعد االعتداء 
اإلرهابي والغادر على فخامة رئيس 
الجمهورية علي عبداهللا صالح وعلى 
كبار مسئولي الدولة والحكومة.. وأكد 
بالفعل والممارسة ما يحفل به سجله 
الوطني من صفات اإلخــالص والوفاء 
والوطنية الصادقة والعمل من أجل 
الوحدة والديمقراطية والنهوض الوطني 
إلى جانب أخيه فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية باني الوطن 
اليمني الحديث وطن الوحدة والحرية 
والديمقراطية.. وأكد االجتماع الوقوف 
إلى جانبهما صفاً واحداً قادراً على تجاوز 
هذه األزمة الراهنة والوصول باليمن 

الجديد إلى بر األمان.

الحكومة تبدأ تنفيذ مقررات اجتماع اللجة العامة ومجلس الوزراء
رأس عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- االثنين اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة ومجلس الوزراء واألمانة   

العامة للمؤتمر الشعبي العام. 
وفي بداية االجتماع تحدث نائب رئيس الجمهورية مطمئناً الحاضرين حول الحالة الصحية اإليجابية المطمئنة لفخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية 

وكافة اإلخوة رؤساء مجالس الهيئات الدستورية والمسؤولين الذين أُصيبوا في االعتداء اإلجرامي الغادر على جامع النهدين بدار الرئاسة..

برئاســـة نائب الرئـــــيس :

قرارات هامة ستصدر قريباً:

¿ حل مشكالت توفير المشتقات 
ر  ا ســتــقــر ال ا تحقيق  و لنفطية  ا

التمويني
زحين  لنا ا حتياجات  ا تلبية   ¿
المتضررين في محافظة أبين ومنها 

صرف ١٠٠مليون ريال
¿ حل مشكلة الكهرباء والمياه  
ومعاقبة كل من يحاول االعتداء على 

المنشآت الكهربائية
¿ معالجة االختالالت األمنية التي 
تقوم بها العناصر المسلحة الخارجة 

على النظام والقانون

من جانب آخراتخذ االجتماع االسبوعي برئاسة وزير 
اإلعالم حسن اللوزي عدداً من اإلجراءات التنفيذية لترجمة 
تلك المخرجات عملياً، على ضوء المقترحات التي ستقدمها 
اللجنة المكلفة بهذا الخصوص وستصدر بها قرارات من 
نائب رئيس الجمهورية، وخاصة بالنسبة لالحتياجات 
األساسية للمجتمع وحل كافة المشكالت القائمة، بما في 
ذلك توفير المشتقات النفطية وتحقيق االستقرار التمويني، 
وحل مشكلة الكهرباء والمياه ومعالجة االختالالت األمنية 
التي تقوم بها العناصر المسلحة الخارجة على النظام 
والقانون، إضافة إلى مواجهة االحتياجات األساسية بشكل 
عاجل للنازحين المتضررين في محافظة أبين جراء المعارك 
مع العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة، والتسريع بصرف 
المخصصات المالية المعتمدة بهذا الشأن. وألزم مجلس 
الوزراء الوزارات والجهات المعنية كالً فيما يخصه بتنفيذ 
مخرجات االجتماع المشترك وموافاة المجلس بنتائج 

التنفيذ أوالً بأول.. 
واستعرض المجلس مشروع اآللية المزمنة للبت في 
إجــراءات المناقصات المقدمة من الهيئة العليا للرقابة 
على المناقصات والمزايدات.حيث تهدف الالئحة إلى 
تعزيز الشفافية واإلجراءات التنفيذية لقانون المناقصات 
والمزايدات رقم (٢٣) لعام ٢٠٠٧م وعلى وجه الخصوص 
ما يتعلق بأعمال التعاقد على تنفيذ األعمال والتوريدات 
أو الحصول على الخدمات االستشارية في إطار الفترات 

الزمنية المبينة في الجداول الملحقة بمشروع اآللية. 
وأشاد المجلس بالجهد المبذول من قبل الهيئة العليا 

إلعداد هذه اآللية .. وشكل لجنة تضم وزيري األشغال 
العامة والطرق والمالية ورئيسي اللجنة العليا للمناقصات 
والهيئة العليا للرقابة على المناقصات لمراجعة مشروع 
اآللية على ان ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى 

المجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بهذا الشأن. 
وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية 
حول مخصصات القطاع السمكي في صندوق تشجيع اإلنتاج 
الزراعي والسمكي واألثر الذي أحدثته هذه المخصصات 
على واقع هذا القطاع والصيادين خالل الفترة الماضية.. 
ولفت التقرير إلى أهمية وضع اآللية المناسبة التي تكفل 
استفادة القطاع السمكي من كامل المخصصات القانونية 
لما من شأنه تحقيق األثر األكثر فاعلية لهذه المخصصات 
في دعم جهود التطوير والتحديث لهذا القطاع ومساندة 

الصيادين في عموم المحافظات الساحلية. 
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة فصل نسبة الثالثين 
بالمائة المخصصة للقطاع السمكي في صندوق التشجيع 
التعاوني الزراعي السمكي بموجب قانون إنشائه والئحته 
التنفيذية وتحويلها في حساب لدى بنك التسليف التعاوني 

الزراعي الستغاللها لصالح تنمية القطاع السمكي. 
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزيــر الخدمة المدنية 
والتأمينات إلعادة هيكلة الصندوق بما يعزز من دوره القائم 
في تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي وفق آلية عمل واضحة 
وحديثة وذلك باالستناد إلى قانون إنشاء الصندوق وبحيث 
تقدم اللجنة مشروع قرار الهيكلة إلى المجلس للمناقشة 

واعتماد ما يلزم.


