
وقف ف��رع المؤتمر 
م  لع��ا ا لش��عبي  ا
حج��ة  فظ��ة  بمحا
ف��ي اجتماعه ام��س األول 
برئاس��ة الش��يخ/ فه��د 
دهش��وش رئي��س ف��رع 
المحافظة ام��ام جملة من 
القضاي��ا الوطني��ة ومنها 
محاوالت االغتي��االت التي 
ج��رت مؤخ��رًا حي��ث عبر 
المجتمع��ون ع��ن ادانتهم 
واس��تنكارهم لمحاول��ة 
االغتيال الت��ي تعرض لها 
عضو مؤتمر الحوار الشيخ/ 

عبدالواحد ابوراس.
وك��ذا محاول��ة االغتيال 
الت��ي تع��رض له��ا االخ/ 
رئي��س الهيئ��ة العام��ة 

ألراض��ي وعق��ارات الدولة 
وك��ذا محاول��ة االغتي��ال 
الت��ي تعرض لها الش��يخ/ 
محم��د صب��ار الجماع��ي 
رئي��س لجن��ة التخطي��ط 

والمالية بالمجلس المحلي 
بمحافظة حج��ة في منفذ 

حرض.
كما عبر المجتمعون عن 
ادانته��م واس��تنكارهم 
ت  س��ا للسيا يد  لش��د ا
المركزي��ة الت��ي تم��ارس 
ضد الس��لطة المحلية في 
المحافظ��ة وغيره��ا م��ن 

المحافظات.
معلني��ن وقوفه��م م��ع 
مطال��ب موظف��ي مكت��ب 
المالي��ة بالمحافظ��ة تجاه 
والتعيين��ات  تهميش��هم 
المركزية التي قام بها االخ/ 
وزير المالية دون مراعاة او 
اعتب��ارات للكف��اءات التي 

تزخر بها محافظة حجة.

نائبا مدير التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�سكرتري التحرير

توفيق عثمان الشرعبي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

المؤتمر وحلفاؤه يدينون محاولة اغتيال الفضلي ويحملون الحكومة المسؤولية

تساهل الداخلية وعدم ضبط المسلحين 
وراء تزايد االعتداءات اإلرهابية

قال الشيخ سلطان البركان األمين المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام وعضو مؤتمر الحوار 
الوطني أن أهم ما برز في األيام األولى لمؤتمر 
الحوار الوطني هو مبدأ القبول باآلخر وتقبل اآلراء 

المتطرفة بدون أي نزق أو انفعاالت.
وأضاف: المثير لالهتمام هو أن من دخل مؤتمر الحوار 
بمشروع صغير اصطدم بأن الغالبية العظمى تبحث عن 

مشروع وطني كبير وعليه أن يسير في هذا التوجه.
وأكد البركاني أن ما يشهده مؤتمر الحوار هو صورة 
لتغيير جذري حدث خالفًا عما كنا نشاهده في الماضي 
وقال: أنا اشعر بالسعادة بما رأيت وقد سمعت نزقًا 
وتطرفًا ورأيت هدوءًا وهي تجربة يجب أن نفخر بها 

في اليمن.
ودعا البركاني في حوار بثته قناة ازال مؤتمر الحوار 
إلى تشكيل وفد لزيارة عدن وحضرموت وبيروت 
والقاهرة إلقناع بقية األطراف للمشاركة في مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.

متابعات2
االثنين : 1/ 4 / 2013م 

 الموافق :19 / جماد أول / 1434هـ 
العدد: )1655(

نفى -مكتب الزعيم علي 
ع���ب���داهلل ص���ال���ح- رئ��ي��س 
المؤتمر الشعبي العام، ما 
يتم ترويجه بأنه قام باالتصال 
الملك  الملكي  السمو  بصاحب 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 
ل��م��ن��اق��ش��ة ت���ط���ورات أوض���اع 
المغتربين اليمنيين في المملكة 

العربية السعودية.
وقال مصدر مسئول في المكتب: 
“الش��ك أن الزعيم علي عبداهلل 
صالح، يهمه سواًء حسن عالقات 
التعاون وال��ج��وار بين البلدين 
الشقيقين، أو أوض��اع اليمنيين 
في كل مناطق االغتراب”، ولكنه 
“أصبح مواطنا ليس له أية صفة 
تنفيذية في الدولة، تخوله أية 
مباحثات تنفيذية خاصة مع الدول، 
وهي مهمة تضطلع بها اآلن القيادة 

السياسية للجمهورية اليمنية”.
وأض��اف: “إن المؤتمر الشعبي 

ال��ع��ام، يحث حكومة ال��وف��اق، 
ا  دس��ت��ور لمخولة  ا رها  عتبا با
وقانونا بمتابعة أي قضايا تخص 
اليمن  أو عالقات  المواطنين، 
بالدول الشقيقة أو الصديقة، 
في كل األحوال، وإيالء االهتمام 
الذي تستحقه قضية مثل قضية 
المغترب اليمني، وع��دم ترك 
القضايا ب��دون اهتمام، لتجنب 
مزيد من التطورات السلبية التي 

تعقد المعالجات”.
ودع����ا ال��م��ص��در “األط�����راف 
السياسية، لعدم إدخ��ال اليمن 
في أية خالفات إقليمية أو دولية، 
والسعي دوم��ًا لتحقيق المنافع 
المشتركة على قاعدة ال ضرر 
وال ض��رار، وتجنب تحويل أية 
خالفات ممكن التفاهم حولها، 
إلى محطات للتحريض والتعبئة 
المتطرفة، متمنيا أن تبادلنا الدول 

األخرى ذات األداء”.

مكتب الزعيم:صالح أصبح مواطنًا ليس له صفة 
تنفيذية وقضية المغتربين تهتم بها قيادة اليمن

الخطري ترأس اجتماعًا 
لممثالت المؤتمر والتحالف 

بمؤتمر الحوار
ال���ت���ق���ت 
األس����ت����اذة 
ف���اط���م���ة 
ال��خ��ط��ري عضو 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة 
رئ���ي���س دائ�����رة 
ال��م��رأة بالمؤتمر 
-عضو لجنة الحوار 
ال��وط��ن��ي ال��ي��وم 
لمؤتمر  ا ممثالت 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
واح���زاب التحالف 
تمر  بمؤ طني  لو ا

الحوار الوطني.
وقد عقد االجتماع 
ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 

المشاركات اواًل بهدف التعارف وثانيًا 
الخروج برؤية محددة للعمل بشكل 
موحد وقيادة موحدة، وقد اكد االجتماع 
على ض��رورة االبتعاد عن المهاترات 
في قاعة مؤتمر الحوار الوطني وطرح 
القضايا وال���رؤى بشكل موضوعي 
ومنطقي ، والعمل بروح الفريق الواحد 

المعبر عن المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
واح�����زاب التحالف 

الوطني.
وق�������د ت�����م ف��ي 
االجتماع العمل على 
في  ممثلة  شيح  تر
كل لجنة من اللجان 
ال��ت��س��ع ت��ك��ون هي 
حلقة  و لة  لمسئو ا
الوصل فيما بينهن 
وبين االستاذة فاطمة 
ال��خ��ط��ري ال��ت��ي تم 
اختيارها كمسئول 
اول ع��ن العضوات 
المشاركات وبدورها 
تكون حلقة الوصل ما بين المشاركات 
وبين القيادات العليا بالمؤتمر الشعبي 

العام واحزاب التحالف الوطني.
كما تم االتفاق على عقد اجتماع 
اس��ب��وع��ي ي��ت��م ف��ي��ه ط���رح االف��ك��ار 
والمستجدات ومناقشتها والخروج برؤية 

موحدة إزاء ذلك.

أعرب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي 
العام، عن أسفه إزاء التصريحات التي يطلقها 
السفير األمريكي من وق��ت إل��ى آخ��ر حول 
األوضاع في بالدنا.. والمؤتمر الشعبي العام.. وكأنه 
صاحب القرار، ملغيًا إرادة وقرارات قوام المؤتمر العام 

البالغ سبعة آالف عضو.
وقال المصدر: »نجدد تذكير سعادة السفير، بأن 
اليمنيين االن، منصرفون لترتيب مستقبلهم عبر 

الحوار الوطني، ال��ذي ك��ان المؤتمر 
الشعبي العام هو من دعا له من وقت 

مبكر«.
وأض��اف: »نحن في قيادة المؤتمر 
ء  جميع سفرا على  نتمنى  الشعبي، 
الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، تجنب كل مامن شأنه توتير 
الرأي العام بتصريحات ضد أي مكون 
من مكونات مؤتمر الحوار، سواء أكان 
المؤتمر الشعبي العام أم غيره«، ونعتقد 
أنه ال يمكن ألي سفير أن يدعي أنه 
أدرى بمشكالت اليمن وحلولها، أكثر 
من اليمنيين أنفسهم«، والتاريخ يؤكد 

أن »أي حل ألية مشكلة في بالدنا يتم فرضه على 
اليمنيين، بأي آداة خارجية اليكتب له النجاح«.

ولفت المصدر: »إن المؤتمر الشعبي العام، متمسك 
بلوائحه ونظمه، وبقرارات مؤسساته التي تتخذ وفقا 
لهذه اللوائح والنظم وأن أي تباين يتم مناقشته داخليا 
وااللتزام بماتقرره األغلبية وهو الشيء المتعارف عليه 
في مختلف الديمقراطيات واألح��زاب والتنظيمات 

السياسية«.
وأسف المصدر أن يتأثر »سفير الواليات المتحدة 
األمريكية، بأي عالقات شخصية أو نقاشات جانبية أو 
معلومات مغلوطة تجعله يقع ضحية لها.. وهو بحكم 
عمله الدبلوماسي من الواجب ان يكون حصيفًا في 

التعامل مع أي معلومات أو نقاشات.

وأك��د المصدر أن المؤتمر الشعبي العام، أكثر 
األحزاب اليمنية بل والعربية، حرصا على تمثل قيم 
مجتمعه المحلي في معالجة المشكالت، واليمنيون 
أكثر المجتمعات، خبرة في التعامل مع المشكالت، 
ولديهم رصيد كبير من الوعي بطرق التسويات، 
واثبتت التجارب الماضية ان الضغوط تعيق دائمًا 
نجاح التسويات أو أي امالءات ألن طبيعة اليمنيين ال 

تتقبل مثل ذلك.
وقال: »ولهذا يشهد لهم العالم، 
ان قيادة وأعضاء وحلفاء وأنصار 
المؤتمر شكلوا أنموذجًا للمجتمع 
قليمي  ال ا و لمحلي  ا سي  لسيا ا
والدولي، حينما خرجوا بأقل األضرار 
من األزمة الراهنة التي تطحن دواًل 
مازالت إلى اليوم تواجه المشكالت 
واالضرار الكبيرة، وهاهم اليمنيون، 
لحكيمة  ا دات  لقيا ا تلك  بفضل 
والواعية قد وقعوا مبادرة، وشكلوا 
حكومة وف��اق، واج��روا انتخابات 
رئاسية، واليوم يتحاورون حول 

بناء المستقبل«.
مضيفًا: ان كل هذا يأتي ضمن الخط السياسي 
السلمي للمؤتمر، الذي عرف به منذ تأسيسه، بقيادة 
الزعيم علي عبداهلل صالح، وقياداته التي تناوبت على 
مختلف المسؤوليات بالدولة والحزب وهو سلوك اتسم 
به الماليين من األعضاء والحلفاء واألنصار وتميز به 

المؤتمر الشعبي العام منذ نعومة اظفاره.
متمنيًا أن يكون السفير حصيفًا بالحديث والتعامل 
تجاه الشؤون الداخلية ألي حزب أو أي دولة كون عمل 
الدبلوماسيين في أي بلد يقوم على احترام الشؤون 
الشعبية ألن تلك  للدول والمؤسسات  الداخلية 
المؤسسات تحكمها أنظمتها الداخلية وإرادة أعضائها 
ألنها تعمل وفقًا للدستور والقوانين في بلدانها، 
وتنطلق تلك اإلرادة الشعبية من الخصائص الوطنية 

التي تحكم مسارها.

تصعيد الزميل وليد غالب 
لعضوية اللجنة الدائمة

أص����در ال��دك��ت��ور 
عبدالكريم االرياني 
النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر قرارًا قضى 
م��ي��ل  ل��ز ا بتصعيد 
ول��ي��د ع��ل��ي غ��ال��ب 
إلى عضوية اللجنة 
المحلية  ل��دائ��م��ة  ا
دة  لما ا قضت  فيما 
لقرار  ا م��ن  لثانية  ا
بالعمل به من تاريخ 
صدوره وعلى الجهات 

المختصة تنفيذه كاًل فيما يخصه.

تصعيد علي شارب إلى عضوية 
اللجنة الدائمة الرئيسة

> أص���در الدكتور 
عبدالكريم االرياني 
النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر ق��رارًا قضى 
األخ/ علي  بتصعيد 
ش��ارب إل��ى عضوية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة 

الرئيسية..
لمادة  ا فيما قضت 
الثانية م��ن ال��ق��رار 
بالعمل به من تاريخ 

صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كاًل فيما يخصه.

دان المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام وح��ل��ف��اؤه بشدة 
الحادث االجرامي الذي 
استهدف رئيس الهيئة العامة 
لالراضي والمساحة والتخطيط 
العمراني الدكتور عبداهلل عبيد 
سالم الفضلى في جولة عصر 
في العاصمة صنعاء، واصفين 

إياه بالعمل اإلرهابي الجبان.
وج���دد ال��م��ؤت��م��ر وح��ل��ف��اؤه 
إدانتهم المطلقة لمثل هذه 
األعمال اإلرهابية وكل أعمال 
العنف،محملين حكومة الوفاق 
ووزارة الداخلية المسئولية 
الكاملة ع��ن استمرار حالة 
االنفالت واالختالالت األمنية 
سواء في العاصمة أو في بقية 

محافظات الجمهورية.
وجاء في البيان الصادر عنهم: 
أن المؤتمر وحلفائه ح��ذروا 
م���رارًا من استمرار تساهل 
الحكومة في مواجهة األعمال 

اإلره��اب��ي��ة وأع��م��ال العنف 
وتعاملها غير الشفاف مع هذه 
القضايا وعدم مالحقة الجناة 
ئج  نتا كشف  و  أ ضبطهم  و
التحقيقات في تلك األعمال 
للرأي  اإلجرامية  اإلرهابية 
العام ،فضال عن تساهل وزارة 

الداخلية واألجهزة األمنية في 
انتشار السالح  ضبط ومنع 
والمسلحين في العاصمة وبقية 
المدن الرئيسية األم��ر الذي 
يساهم بشكل كبير في إيجاد 
المناخ المناسب للمتطرفين 
والقتلة والمجرمين لممارسة 

أفعالهم اإلرهابية.
الشعبي  المؤتمر  ودع���ا 
ال��ع��ام وحلفاؤه الحكومة 
إلى تحمل مسئولياتها في 
تحقيق األمن واالستقرار وان 
تكون الخطط األمنية ذات 
جدوى في تحقيق األهداف 
ال��م��رج��وة منها ف��ي حفظ 
وتحقيق  لعامة  ا السكينة 
األمن للمواطنين، وتهيئة 
المناخات اآلمنة الستمرار 
مؤتمر ال��ح��وار الوطني، 
مطالبين في الوقت نفسه 
بسرعة التحقيق في حادثة 
محاولة اغتيال رئيس الهيئة 
العامة لالراضي والمساحة 
والتخطيط العمراني الدكتور 
عبداهلل عبيد سالم الفضلى 
وك���ل األع��م��ال اإلج��رام��ي��ة 
وكشف نتائجها للرأي العام 
وضبط الجناة وتقديمهم إلى 

العدالة.

أعمال 
االغتياالت 
تعكس حالة 
االنفالت 
األمني

البركاني يدعو لتشكيل وفد إلقناع 
بقية األطراف للمشاركة في الحوار

مؤتمر حجة يستنكر السياسات 
المركزية التي تمارس ضد المحافظة

المؤتمر الشعبي العام متمسك 
بأنظمته ويرفض التدخل

وليد العدلة نائبًا أول لرئيس دائرة اإلحصاء
أصدر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم 
اإلرياني قرارًا قضى بتعيين األخ وليد صالح العدلة نائبًا أول لرئيس دائرة 
اإلحصاء والمعلومات.. ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به وعلى 

الجهات ذات العالقة تنفيذه كاًل فيما يخصه.

مصدر بالمؤتمر: تصريحات السفير األمريكي تتنافى مع أصول العمل الدبلوماسي

ال��ي��م��ن��ي��ون 
م��ن��ص��رف��ون 
ل���ت���رت���ي���ب 
مستقبلهم عبر 

الحوار الوطني


