
االثنين : 11 / 6 / 2012م 
 الموافق :20 / رجب / 1433هـ 

العدد: )1614( متابعات3
برئاسة الدكتور اإلرياني

اللجنة العامة تحذر من انتهاكات يمارسها رئيس الحكومة تهدد التسوية السياسية

واعتبرت اللجنة عودة الشيخ صادق أمين 
ابوراس رافدًا يستكمل به المؤتمر الشعبي 
العام المكونات القيادية العليا له، معتبرة 
االستقبال الشعبي والجماهيري الحاشد 
للشيخ ص��ادق امين اب���وراس دلياًل على 
المكانة الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر 
الشعبي العام. وجددت اللجنة العامة مطالبة 
المؤتمر الشعبي العام للحكومة بضبط بقية 

المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.
واستعرضت اللجنة العامة التحضيرات 
الجارية النعقاد االجتماع الموسع للجنة 
الدائمة ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام 
وص��واًل إلى استكمال التحضيرات النعقاد 
المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام، 
الذي يعد محطة تاريخية يتأهب من خاللها 
المؤتمر للتعاطي مع اللحظة السياسية التي 
تمر بها اليمن، وما تفرض عليه هذه اللحظة 
من مسئوليات ال يمكن تأجيلها أو غض 
النظر عن تداعياتها على مستقبل اليمن، 
وبما يسهم في تعزيز دوره على المستويين 
التنظيمي والوطني على أكمل وجه خالل 

المرحلة القادمة.
كما استمعت اللجنة من الدكتور عبدالكريم 
االري��ان��ي رئيس لجنة االتصال الرئاسي 
المكلفة بالتواصل مع مختلف القوى بشأن 
المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
الذي نصت عليه اآللية التنفيذية للمبادرة 

الخليجية وكذا قرار مجلس األمن الدولي 
2014، ال��ى ما قامت به اللجنة في هذا 
الشأن، وأكد المؤتمر الشعبي العام أهمية 
التحضير الجيد للمؤتمر وبما يسهم في 
مشاركة كافة القوى واألطياف السياسية 
اليمنية في مؤتمر الحوار، وبما يمكن من 
تجاوز االحتقان السياسي وحل التعقيدات 

التي خلفتها األزمة السياسة .

وأكدت اللجنة العامة أهمية إفساح المجال 
أم��ام منظمات المجتمع المدني بمختلف 
توجهاتها للمشاركة بفاعلية وحثها على 
تقديم ال���رؤى واألف��ك��ار التي م��ن شأنها 
تقديم العون لألحزاب والتنظيمات السياسية 
للتوصل إلى قواسم مشتركة تدفع بالعملية 
السياسية نحو االنفراج وتحافظ على بناء 
نظام سياسي ديمقراطي يفسح المجال 

للشراكة الوطنية .ودعت اللجنة العامة اللجنة 
العسكرية إلى إنهاء مهام المرحلة األولى 
المتعلقة بالشق العسكري واألمني بما 
يسهم في تعزيز الخطوات نحو انعقاد مؤتمر 
الحوار الوطني وتوفير األمن والطمأنينة 
للمواطنين ووحدة القوات المسلحة ،مطالبة 
اللجنة العسكرية بسرعة إنهاء المظاهر 
المسلحة من العاصمة وسرعة فك الحصار 

ال��ذي تفرضه المليشيات المسلحة على 
معسكرات الجيش في نهم وأرحب .

وعبرت اللجنة العامة عن رفضها لعمليات 
اإلقصاء التي تستهدف الكوادر والقيادات 
المؤتمرية داخ��ل مرافق الدولة من قبل 
الشركاء في العملية السياسية، من خالل 
قيامهم بإقصاء وإب��ع��اد بعض القيادات 
اإلداري���ة العتبارات سياسية خ��ارج األطر 

والبناء المؤسسي والقانوني الذي يحكم 
هذه اإلجراءات وبما يخالف ويتعارض مع روح 
وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

والدستور والقوانين النافذة.
وكلفت اللجنة العامة األمانة العامة بعقد 
اجتماع للتعاطي مع تداعيات هذا األمر.
ووقفت اللجنة العامة أم��ام مجموعة من 
الوثائق والمراسالت المتبادلة بين رئيس 
حكومة ال��وف��اق وأط���راف خ��ارج المبادرة 
الخليجية تملي فيها تلك األط��راف على 
حكومة الوفاق القيام بجملة من اإلجراءات 
تنتهك أسس التسوية السياسية وتعرض 
المبادرة الخليجية للخطر، وتدفع باليمن 
إلى مناطق الهالك، وهو ما تؤكده جملة من 
التصريحات والخطابات الفجّة التي يدلي بها 
باسندوة، متجاهاًل أنه رئيس وزراء لحكومة 
وفاق وطني. مجيرًا تمثيله السياسي لليمن 
لصالح طرفٍ واحد في المعادلة السياسية. 
ضاربًا عرض الحائط ببنود المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وقرار مجلس األمن الدولي 
التي تفرض عليه االلتزام بالكياسة وحسن 
أداء وتصريف أعمال حكومة الوفاق الوطني، 
بما يؤدي إلى تطبيق المبادرة وآليتها وإنجاح 
التسوية السياسية بشكل صارٍم وتوافقي 
،وحتى ال يكون رئيس حكومة الوفاق مثااًل 
صارخًا لالنتهاك المنهجي لمبادئ الوفاق 
ولسياسات المصالحة الوطنية؛ باإلضافة 
إلى فشله في تأمين الخدمات الضرورية 

واالحتياجات الحياتية للمواطنين اليمنيين.
وجددت اللجنة العامة إدانة المؤتمر الشعبي 
العام لكافة األعمال اإلرهابية التي تقوم بها 
عناصر تنظيم القاعدة وتهديداتها بتوسيع 
عملياتها اإلرهابية، وحيت اللجنة العامة 
االنتصارات التي حققتها ق��وات الجيش 
واألم��ن ومعهم مقاتلو اللجان الشعبية 
في المعارك التي يخوضونها ضد عناصر 
التنظيم اإلرهابي،مجددة وقوف المؤتمر 
الشعبي العام خلف القيادة السياسية ممثلة 
برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي القائد األعلى للقوات المسلحة والقوات 
المسلحة واألمن في المعركة ضد اإلرهاب 
بكافة أشكاله وأنواعه ومن يقفون خلفه 
أو يساندونه .هذا وقد أقرت اللجنة العامة 
تعيين األستاذ/ أحمد الكحالني رئيسًا لدائرة 
العالقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام 
التابعة لقطاع الشؤون السياسية والعالقات 

الخارجية.

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها االربعاء برئاسة الدكتور 
عبدالكريم اإلرياني -النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- ناقشت خالله 

المستجدات على الساحة الوطنية.

وفي بداية االجتماع رحبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ترحيبًا حارًا 
بعودة الشيخ/ صادق أمين أبوراس-األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام- بعد غياٍب عام كامل تلقى خالله العالج خارج اليمن جراء إصابته في 
االعتداء اإلرهابي المتمثل بتفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب 
الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م، الذي استهدف حياة رئيس الجمهورية 

السابق علي عبداهلل صالح وكبار قيادات الدولة.

رئيس المؤتمر الشعبي العام 
يبعث عــددًا من التعــازي

رئيس المؤتمر يُعزي باستشهاد 
الشيخ عبدالرحيم الحميقاني 

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ 
صالح محمد حسين الحميقاني، واخوانه وكافة آل الحميقاني في 
استشهاد أخيهم الشيخ عبد الرحيم محمد حسين الحميقاني الذي 

استشهد في اعتداء ارهابي غادر.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقية العزاء باسمه شخصيًا 
ونيابة عن كافة قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي العام.عن أحر 

التعازي وصادق المواساة بالمصاب الجلل.
منوها ال��ى العمل الوطني واالجتماعي للفقيد على مختلف 
مستوياته و سائاًل المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة 
، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. » إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

.. ويعـــزي بوفــــاة
 الشيخ عيدروس الحجيلي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى معين عيدروس ثابت وإخوانه وذلك في 
وفاة والدهم الشيخ عيدروس محمد ثابت الحجيلي الردفاني -شيخ 

مشائخ الحجيلي بردفان - محافظة لحج.. فالى في نص البرقية :
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

)والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون( صدق 
اهلل العظيم

األخ/ معين عيدروس ثابت الحجيلي 
وإخوانه وكافة أل الحجيلي المحترمون 

تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى والدكم الشيخ / عيدروس 
ثابت الحجيلي الردفاني ..-شيخ مشائخ الحجيلي بردفان - محافظة 
لحج ، وبهذا المصاب وباسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم 
لهذا المصاب، ولقد كان الفقيد واحدا من ابرز الشخصيات االجتماعية 
التي كان لها ادوار وطنية وحدوية بارزة، وتتمتع بحضور جماهيري 

واجتماعي كبير . 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.  إنا 

هلل وإنا إليه راجعون
علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

لجنة االتصال لن تقبل بشروط مسبقة للدخول في الحوار

أّكد الدكتور عبدالكريم االرياني رئيس 
لجنة التواصل على أنه ال سقف وال قيد وال 
شرط مسبق للدخول في الحوار الوطني 

الشامل.
وقال اإلرياني - في مؤتمر صحفي عقده 
السبت بصنعاء مع أعضاء لجنة التواصل- 

إن لجنة التواصل واالتصال ليس لها الحق 
أن تضع شروطًا مسبقة عند تحاورها مع 
األطراف كما أنه ليس لها الحق أيضًا أن تقبل 

بشروط مسبقة قبل الدخول بالحوار.
وبيّن أن عدم وجود شروط مسبقة للحوار 
يعد شيئًا هامًا في إنجاح الحوار الوطني، 

مضيفًا »إن المبدأ هو أن يقر بمبدأ الحوار 
الوطني ثم تشكيل لجنة لإلعداد والتحضير 
للحوار الوطني«..ودعا اإلرياني من يسعون 
لطرح شروط مسبقة قبل الدخول في الحوار 
إلى قراءة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
جيدًا، وقال ال يجوز أن يكون هناك عائق أمام 

الحوار الوطني أيًا كان شكله أو نوعه.

وفيما ش��دّد اإلرياني على أهمية وجود 
قضيتين رئيسيتين مختلفتين هما توحيد 
الجيش وهيكلة الجيش، ق��ال إن مسألة 
توحيد الجيش »انهاء انقسام الجيش« 
شرطًا أساسيًا في المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية فيما الهيكلة مسألة فنية ليست 

من اختصاصات اللجنة.

مهاتير محمد: التنمية 
تتطّلب األمن واالستقرار

أّك��د رئيس ال��وزراء الماليزي األسبق الدكتور 
مهاتير محمد أن إحداث تنمية حقيقية في اليمن 
يتطّلب من الحكومة التركيز على تحقيق األمن 
واالستقرار حتى تتاح الفرصة للمستثمرين لتنفيذ 
استثماراتهم وإحداث تنمية اقتصادية في هذا البلد.
وأعرب مهاتير محمد في مؤتمر صحفي عقده 
بصنعاء عن أمله في أن يعمل الجميع من أجل 
اليمن وحل المشاكل واالبتعاد عن االتهامات من 

أجل النهوض التنموي بالبالد.
وشدد على ضرورة بناء اإلنسان في المقام األول 

واالهتمام بالموارد البشرية..
 داعيًا المسئولين والمختصين اليمنيين إلى زيارة 
ماليزيا واالّطالع عن كثب على التجربة الماليزية 

واالستفادة منها.

تشكيل لجنة للوقوف امام اقصاء الحكومة لكوادر المؤتمر 

عودة الشــيخ صادق أبوراس مثل رافدًا اســتكمل به المؤتمر المكونــات القيادية العليا

المؤتمر يؤكد على أهمية التحضير الجيد لمؤتمر الحوار الوطني

على اللجنة العسكرية  فك الحصار الذي تفرضه المليشيات المسلحة على  الجيش في أرحب ونهم

باسندوة فشل فــي تأميــن الخدمات الضرورية واالحتيـاجـات الحياتية للمواطنين

مطالبة برفع الحصانة عن مرتكبي جريمتي النهدين والسبعين
طالب عدد من الحقوقيين الدكتور/ 
علي األع��وش- النائب العام بسرعة 
إتخاذ اإلجراءات القانونية لرفع الحصانة 
عن أولئك الذين يتطلب القانون رفعها 
عنهم والبدء بإجراء التحقيقات معهم 

بإرتكاب جرائم  المتهمين  كأولئك 
إرهابية كجريمة تفجير جامع النهدين 
ب��دار الرئاسة في ال��� 3 من يونيو / 
2011م وجريمة قتل الجنود في ميدان 
السبعين في ال� 21 من مايو / 2012م..

وشدد الحقوقيون على ضرورة قيام 
النيابة العامة بإحالة المتورطين بتلك 
األعمال اإلرهابية إلى المحاكمة بعد 
أن ثبت بالدليل القاطع إقدامهم على 

ارتكاب تلك الجرائم البشعة.

الحكومة ترفض تخفيض سعر الديزل
 كتب / فيصل عساج

أّكدت اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة الخاصة المكّلفة بدراسة قرار الحكومة برفع الدعم عن مادة 
الديزل أن حكومة الوفاق الوطني متمسّكة بعدم تخفيض سعر الديزل.

من جانبه قال عضو اللجنة البرلمانية الحكومية الدكتور صالح محمد باعشر أن الحكومة ترفض رفضًا 
قاطعًا تخفيض سعر الديزل الذي هو اآلن ألفي ريال للعشرين لتر »الدبّة«.

وطالب باعشر في تصريح ل� »الميثاق« الحكومة بتخفيض سعر الديزل أو تحديد سعر معقول بحيث 
يستفيد منه غالبية المواطنين ألن الديزل مادة أساسية مرتبطة بالزراعة والصناعة والصيد والنقل ومختلف 
مجاالت الحياة.مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب يريدون تخفيض أسعار كل المشتقات النفطية وخصوصًا 

الديزل بحيث يكون سعر الديزل ألف ريال للعشرين لتر.


