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متابعات

المؤتمر 
في خطر

 شيماء محمد

تشبه اللجان التي يشكلها   
العام  الشعبي  المؤتمر 
قصة ذلك المثل الذي يقول: «يا 
حماري ال تموت قد تلَمت لك 

شعير..»..
ــان بضعة وزراء من  فـــإذا ك
المشترك قــد اســتــطــاعــوا أن 
يقصوا عشرات الموظفين في 
أبشع  ويمارسوا  غمضة عين 
أنواع االنتقام من أعضاء المؤتمر 

وحلفائه ونواجه ذلك باللجان..
مؤخراً.. منع أحد وزراء المشترك 
نشر خطابات الرئيس ونائبه 
ـــول صحيفتي «الــثــورة»  وح
ــة» إلـــى صــوت  ــوري ــه ــجــم و«ال
لالنقالبيين.. والمؤتمر يواجه 

ذلك بتشكيل لجان.
باألمس اصدر المشترك بياناً 
يتنصل فيه بوضوح عن االلتزام 
بإقرار قانون الضمان الذي أكدت 
عليه المبادرة الخليجية وقرار 
مجلس االمــن، ويطالب بشكل 
مرتكبي  ية  بحما مباشر  غير 
جريمة مسجد النهدين ويفرض 
قانوناً آخر والمؤتمر لم ينتزع 

حقه المكفول عربياً ودولياً..
وبالجانب اآلخر نشاهد متاريس 
ميليشيات اإلصالح وأوالد األحمر 
والفرقة المنشقة تزداد تحصناً 
وتوسعاً في العاصمة.. والمؤتمر 
يــنــاشــد.. ويــتــوســل الوسطاء 
التدخل بل ويدعوهم لرصد 
خروقات تلك العصابات.. وإذا 

كان.. وإذا كان.. 
ان المفزع حقاً أن نجد المؤتمر 
ــل تــقــديــم الــمــزيــد من  ــواص ي
التنازالت أمام خروقات المشترك 
التي لم تعد تهدد بنسف المبادرة 
الخليجية، بــل صـــارت تهدد 
باجتثاث المؤتمر الشعبي العام 

والتحالف والنظام برمته.
وإذا كان هناك من يقول إن 
المؤتمر يحرص على تجنيب 
البالد الدخول في حرب أهلية 
بهذه التنازالت وال يرى أن دماء 
المؤتمريين وأنصارهم التي 
مليشيات  بــرصــاص  تسفك 
المشترك أو الذين يجري قتلهم 
بطريقة حديثة داخل مكاتبهم 
بدعوى وتهم الفساد.. فإذا لم 
تكن هذه حرباً أهلية.. فليواصلوا 

تشكيل اللجان..
إن نتائج اســتــمــرار تعامل 
المؤتمر مع هذه القضايا الوطنية 
ص  متصا ال ن  بلجا ة  لخطير ا

الغضب ستكون كارثية.
أتمنى أن ال يــخــذل أعضاء 
المؤتمر وأنــصــاره والماليين 
من أبناء الشعب الذين خرجوا 
يدافعون عن الشرعية الدستورية 
ويرفضون االنقالبيين بعد أن 
صنعوا فجر االنتصار في أشد 
وأخطر عواصف األزمة، بالتعامل 
المبادرة  المرحلة وتنفيذ  مع 
وخروقات المشترك بمزيد من 

اللجان.

نائب الرئيس: نواجه تحديات كبيرة ولكننا عازمون الوصول باليمن إلى بر األمان

رئيس مجلس النواب يستقبل مبعوث األمين العام لألمم المتحدة

استقبل األخ عبدربه منصور هــادي نائب رئيس  
الجمهورية اليوم سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى 

اليمن هولغر غرين ومعه نائبه فيليب هولتاين.
جرى خالل اللقاء استعراض القضايا والموضوعات المتصلة 

بالعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها .
وأكد األخ نائب رئيس الجمهورية ان جمهورية ألمانيا من 
الداعمين األساسيين للتنمية في اليمن منذ حوالي ٤ عقود مضت 
وكانت العالقات الثنائية وما تزال بين البلدين متميزة واليمنيون 

جميعا يشعرون بذلك ويقدرونه .
وأعرب األخ نائب رئيس الجمهورية عن ثقته الكبير بعودة 
زخم الدعم والشراكة كما كانت عليه قبل األزمة ..منوها إلى 
الحاجيات الملحة في المجاالت االقتصادية والتنموية التي 

تواجه اليمن .
وقال األخ عبد ربه منصور هادي « نواجه تحديات كبيرة ولكننا 

عازمون على المضي بثبات نحو إخراج اليمن إلى بر األمان بعون 
اهللا سبحانه وتعالى»..الفتا إلى ان سير تنفيذ وترجمة المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية يمضي بصورة ايجابية نحو تحقيق 
األهداف الوطنية المطلوبة وكما هو محدد في خارطة طريق 
التسوية السياسية التاريخية في اليمن ..مشيراً إلى ان لجمهورية 
ألمانيا االتحادية دورا بارزا في هذا االتجاه .وعبر األخ نائب رئيس 
الجمهورية عن التقدير والشكر لجمهورية ألمانيا لما تقدمه من 

دعم ومساندة لليمن في مختلف المجاالت .
من جانبه قدم السفير األلماني التقدير والشكر لألخ نائب رئيس 
الجمهورية لهذا اللقاء ولما يبذله في سبيل الخروج من األزمة 
والتطلع إلى المستقبل المنشود ..مؤكداً أن المبادرة الخليجية 

قد مثلت مع آليتها المزمنة المخرج المثالي من األزمة الراهنة .
وقال « إن المبادرة بكل بنودها تمثل كتلة واحدة يجب أن 

تمضي «.

وأكد ضرورة إقرار مجلس النواب لقانون الحصانة بأسرع وقت 
ممكن..الفتاً إلى إن ذلك ضمن بنود المبادرة وهو بذلك يكذب 

ما نشرته بعض الصحف بصورة معكوسة حول ذات الموضوع.
وطالب السفير األلماني بصنعاء بتحري الدقة والمصداقية فيما 
ينشر في تلك الصحف ..معلناً انه سيتم تقديم مساعدة للجنة 
العليا لالنتخابات في إطار السير إلى االنتخابات المبكرة الشهر 

القادم بمبلغ مليون دوال أمريكي .
وقال « نقدم للمشاريع قيد التنفيذ ما قيمته ٦٠ مليون 
يورو ، وسنعلن قريبا عن تقديم ٢١ مليون ونصف المليون 
يورو لمشروع الغذاء العام وذلك في إطار شراكة ألمانيا 
االتحادية لليمن»..مؤكدا ان المستقبل سيشهد تطورا 
نوعيا للعالقة اليمنية األوربية وخصوصا ألمانيا ، متمنيا 
الخروج اآلمن من األزمة التي يعيشها اليمن واالتجاه صوب 

اإلصالحات المطلوبة.

استقبل رئيس مجلس النواب األخ  
يحيى علي الراعي -السبت- مبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن جمال 

بن عمر والوفد المرافق له.
وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس مجلس النواب 
بالجهود الطيبة التي يبذلها ممثل األمين العام 
لألمم المتحدة باتجاه متابعة تنفيذ مبادرة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآليتها 
التنفيذية المزمنة وقرار مجلس األمن الدولي 
رقم (٢٠١٤).. مؤكداً أن تلك الجهود تحظى 
باحترام وتقدير كل اليمنيين وفي مقدمتهم 

القوى السياسية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن المبادرة 
الخليجية وقرار مجلس األمن الدولي يصبان 
في خدمة الشعب اليمني إلخراجه من أزمته 
الراهنة وحل المشكالت القائمة عبر الحوار 
والتوافق والتسوية السياسية، وهذا االتجاه هو 
ما يميز اليمن عن بقية الدول التي تعاني من 

أزمات في أوضاعها الداخلية.
وأوضــح أن البرلمان اليمني يسعى جاهداً 
لتحقيق المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن 
الدولي سالف الذكر، بما يجسد تلك القرارات 
واآللية التنفيذية للمبادرة من منطلق حرصه 
على المصلحة الوطنية العليا وجعل مصلحة 
الشعب اليمني في مقدمة كل االعتبارات.. 

وقال: «إن الشجاع في هذه المرحلة هو من 
يقدم التضحيات والتنازالت في سبيل الشعب 
والوطن اليمني وضمان تحقيق أمنه واستقراره 
والحفاظ على وحدته».. الفتاً إلى الخطوات التي 

قطعها المجلس صوب تحقيق المبادرة ومنها 
منح الحكومة الثقة والموافقة على برنامجها 
العام ومتابعة الخطوات التي تقوم بها لجنة 
الشئون العسكرية في سبيل إزالــة العوائق 

والصعوبات التي تواجه المواطنين، وتهيؤهم 
لالنتقال إلى المراحل الالحقة.

من جهته عبر المبعوث األممي عن سعادته 
بالزيارات المتتالية لليمن.. مشيداً بالخطوات 
واإلجـــراءات التي تم إنجازها على طريق 
تحويل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة وقرار مجلس األمن الدولي إلى واقع 

ملموس..
وأعــرب بن عمر عن تقديره للتوافق الذي 
تبديه األحزاب والقوى السياسية في سبيل إنجاز 
خطوات المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن.. 
مشيراً إلى أنه من المهم أن تتابع خطوات 
اإلنجاز بما يضمن للشعب اليمني تحقيق تلك 
المبادرة والقرار الدولي ويعطى المزيد من 
األمن واالستقرار للشعب اليمني ويهيئ البلد 
إلى االنتقال إلى المراحل الالحقة وخاصة تهيئة 
مناخات وأجواء النشاط االقتصادي واالستثماري 
لينعم به كافة المواطنين في عموم محافظات 

الجمهورية.
حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب الشيخ 
سلطان سعيد البركاني، وعلي عبدربه القاضي، 
وأمين مخارش، وعبداهللا القحيزة، وحسين بن 
حسين السوادي، وإسماعيل السماوي، وزيد أبو 
علي، وصغير حمود بن عزيز، وأمين عام مجلس 

النواب عبداهللا أحمد صوفان.

الراعي: من يقدم التضحيات والتنازالت في سبيل الشعب والوطن هو الشجاع

بن عمر: من المهم متابعة خطوات 
اإلنجاز وتحقيق االستقرار

بن دغر: تخفيضات في أسعار 
االنترنــت بنسـبة 40 %

الصهيبي سخر من تصريحات باسندوة

حكومة مجور سلمت لحكومة الوفاق 5 مليارات دوالر

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر  
األمين العام المساعد وزير 
االتصاالت وتقنية المعلومات أن الوزارة 
تعتزم إجــراء تخفيضات جديدة على 
تعرفة االشتراك في شبكة االنترنت 
في إطار خطة جديدة للتوسع ومواكبة 
التطور، واهتمام الوزارة بتحسين جودة 

الخدمة في المناطق والمحافظات.
وقال الدكتور بن دغر إن التخفيضات 
ستسري اعــتــبــاراً مــن مطلع مــارس 
المقبل، وسيستفيد منه مستخدمو 
النطاقات العريضة وأن هذه التخفيضات 
تستهدف التوسع في خدمة االنترنت ال 

مجرد الربح فقط.
 وأوضح الدكتور بن دغر أن الوزارة قررت تخفيض قيمة 
االشتراك الشهري في خدمات االنترنت «إي دي إس إل» 

بنسبة تترواح بين ٢٠ و٤٠٪ ورسوم 
االشتراك في الخدمة للمرة األولى «٥٠٪» 

لتبلغ ٣ آالف ريال.
 واضاف وزير االتصاالت بأن االشتراك 
في فئة سرعة ٢٥٦ كيلو بايت سيصبح 
٣ آالف ريال بعد أن كان ٣٦٦٠ رياالً، كما  
تقرر تخفيض فئة ٥١٢ كيلو بايت من 
٥٥٠٠ ريال  الى ٤ آالف ريال، واشتراك 
فئة ميغابايت واحــد من ٩ إلى ٦ آالف 
ريــال، فضالً عن تأمين سرعات عالية 
للمشتركين في المنازل تصل الــى ٤ 

ميغابايت.
وأكدت الحكومة في برنامجها المقر 
من مجلس النواب أنها تعتزم اصدار 
ترخيص جديد إلنشاء  شبكة هاتف سيار من الجيل 

الرابع وتشغيلها بهدف تطوير خدماته.

نعمان    األخ  استغرب 
الصهيبي وزير المالية 
ــن التصريحات  الــســابــق م
الصادرة عن رئيس حكومة 
الوفاق الوطني محمد سالم 
باسندوة التي زعم فيها أن 
ينة  لخز ا تسلمت  مته  حكو

العامة للدولة  خالية.
ـــال نــعــمــان الصهيبي  وق
في تصريح للمؤتمرنت:إن 
حكومة المؤتمر الشعبي العام 
برئاسة الدكتور/ علي محمد 
مجور سلمت لحكومة الوفاق 

احتياطياً نقدياً بلغ ٤ مليارات و٧٢٣مليون دوالر. 
مؤكداً أن حكومة المؤتمر استطاعت الحفاظ 
ــن؛ حيث ظل  على المستوى االقتصادي اآلم
عجز الموازنة العامة في إطار العجز المخطط 

له في موازنة الدولة للعام ٢٠١١م، 
رغم الظروف السياسية واالقتصادية 
الصعبة التي واجهتها البالد خالل 
العام المنصرم نتيجة األزمة السياسية 
وما رافقها من أعمال تخريب وتفجير 
ألنابيب النفط وتــوقــف الــصــادرات 
النفطية التي تمثل المصدر الرئيس 
للموازنة، ناهيك عن الشلل الذي أصاب 
إيــرادات الدولة في مختلف المجاالت 

نتيجة األزمة. 
ــر وزيــر المالية السابق رئيس  وذكّ
حكومة الوفاق بإشادة صندوق النقد 
ــراءات التي اتخذتها  ــاإلج الــدولــي ب
السلطات المالية والنقدية في اليمن والتي حالت 
دون تدهور األوضــاع المالية واالقتصادية في 
ظل األزمة السياسية واالقتصادية التي مرت بها 

الجمهورية اليمنية. 


