
يبدأ مجلس ال��ن��واب قريبًا 
استكمال االجراءات القانونية 
حيال قائمة أسماء المرشحين 
للهيئة الوطنية العليا لمكافحة 
الفساد التي رفعها إليه مجلس الشورى 

السبت الماضي..
وك��ان��ت أح���زاب ال��م��ش��ت��رك- وفي 
سابقة خطيرة منها لتسييس الهيئات 
ئمة  لقا فضها  ر علنت  أ  - بية قا لر ا
المرشحين البالغ عددهم 30 شخصًا 
تم اختيارهم باالقتراع السري من بين 
150 شخصًا تقدموا بطلبات الترشح 

لعضوية الهيئة..
وتوضيحًا للحقيقة التي حاولت أحزاب 
المشترك تزييفها أكد مصدر مسئول 
بمجلس الشورى أن قائمة الثالثين 
طنية  لو ا لهيئة  ا ية  لعضو شحًا  مر
العليا لمكافحة الفساد، قدمها مجلس 
الشورى السبت إلى مجلس النواب 
ليتم اتخاذ إجراءاتهم القانونية قبل 
رفعها إلى األخ رئيس الجمهورية طبقًا 

للقانون.
وأشار إلى أن القائمة النهائية قدمت 
للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس 
لهم من بين مائة وخمسين متقدمًا 
استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة 
بالنظر والبت في خمسمائة وستة عشر 
طلبًا للترشح، مؤكدًا على أنه لم تكن 
هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون 
والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض 

على أعضائه.

وأوضح المصدر الشوروي أن نتيجة 
االختيار للمرشحين  الذي تم بشفافية 
كاملة واسفر عن قائمة وطنية شاملة 
ءات  لكفا وا لخبرات  وا للتخصصات 
المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، 
وقد اشتملت تلقائيًا مختلف التوجهات 
واألط��ي��اف  والجغرافية  السياسية 

االجتماعية اليمنية.

ون��وّه المصدر بشفافية وسالمة 
اإلجراءات التي اتبعها مجلس الشورى 
ووافق عليها أعضاء اللجنة الرئيسية 
للمجلس واللجنة الشوروية الخاصة 

بالنظر والبت في طلبات 
الترشح.

مؤكدًا عدم تعارضها 
39 لسنة  مع القانون 
2006م بشأن مكافحة 
الفساد ال��ذي لم يمنع 
ر  اختيا م��ن  لمجلس  ا
ال��م��رش��ح��ي��ن ع��ب��ر 
االق��ت��راع السري بعد 
وضع معايير المفاضلة 
بينهم بجانب األخذ 
بالشروط والمعايير 

القانونية األساسية.
ولفت المصدر أن 
م��ج��ل��س ال��ش��ورى 
أس��ه��م ف��ي ضبط 
ل��ش��روط  ا طبيعة 
 ، لهيئة ا ية  لعضو
وذل���ك ب��ن��اًء على 
رئيس  توجيهات 
األخ  لجمهورية  ا
منصور  عبدربه 
ه��ادي في اللقاء 
ال�����ذي ت���م في 
ضي  لما ا ير  ينا
برئيس المجلس 
األخ عبدالرحمن 
م��ح��م��د ع��ل��ي 
عثمان، واألخوة 
األعضاء: أحمد 

ال��س��الم��ي، إسماعيل 
الوزير، عبداهلل مجيديع، ومحمد أحمد 

أفندي..
وش����������دد 
ال���م���ص���در 
ع��ل��ى ال��ت��زام 
ال���م���ج���ل���س 
ب���م���ه���ام���ه 
ال��دس��ت��وري��ة 
وص��الح��ي��ات��ه 
ال���ق���ان���ون���ي���ة 
وت���ع���زي���زه���ا 
بتشكيل اللجنة 
ال���خ���اص���ة م��ن 
لمجلس  ا قِ��ب��ل 
وض��م��ن��ه��م من 
مة  فخا هم  لتقا ا
ال����رئ����ي����س ث��م 
شاركوا في كافة 

أعمالها.
وأع���رب المصدر 
عن اعتزاز المجلس 
ب��ج��ه��ود األع��ض��اء 
ال��م��ش��ارك��ي��ن في 
شحين  لمر ا ر  ختيا ا
واق��ت��راح المعايير 
ووضع القوائم وكذلك 
م��ن ت��ح��ف��ظ��وا على 
اإلجراءات التي أقروها 
سابقًا ولم تتم بمعزل 

عنهم.
مبينًا أن طبيعة عمل 
الفساد  هيئة مكافحة 
رقابية غير سياسية وال 

تستدعي التوافق السياسي.. وقال: إن 
األصل في التوافق االلتزام بالقانون 
وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق 
عليه الجميع وفق القانون والصالحيات 

الدستورية.
وطالب المصدر األطراف السياسية 
بما فيها األخوة أحزاب اللقاء المشترك 
ال��رج��وع إل��ى توجيهات األخ رئيس 
الجمهورية وكذلك إل��ى المذكرات 
الرسمية الصادرة من دولة األخ رئيس 
حكومة الوفاق الوطني ومعالي وزير 
الشؤون القانونية. حيث وقد ارتأت 
مذكرتا رئيس الحكومة ووزير الشؤون 
القانونية استكمال المجلس اإلجراءات 
القانونية التي شرع مجلس الشورى 
لهيئة طبقًا  ا لتشكيل  إنجازها  في 
ألحكام القانون الذي ال يجيز التمديد 
والتجديد للهيئة التي انقضت واليتها 
ك��ون ذل��ك تعطياًل لقانون مكافحة 
الفساد، ويتناقض مع ما نصت عليه 
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية من 
إلزام لحكومة الوفاق الوطني بسرعة 
إنفاذ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة 

القانون.
وأش��اد المصدر في ختام تصريحه 
ب��ال��روح الديمقراطية التي س��ادت 
االجتماع األخير وتسود أعمال المجلس 
وجلساته واجتماعاته وتوّجت أخيرًا 
بالنتيجة التي توصل إليها األعضاء 
باختيار الثالثين مرشحًا في أجواء 
ديمقراطية ح��رة وشفافة.. متمنيًا 

للجميع التوفيق في أعمالهم.
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رئيس المؤتمر يعزي في وفاة دومان
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد مهدي عبداهلل 

دومان.. جاء فيها:
األخ/ محمد مهدي عبداهلل دومان

وإخوان���ه.. وكاف����ة آل دومان        المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم العميد مهدي 
عبداهلل دومان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 
بالعطاء والبذل في خدمة الوطن، حيث كان -رحمه اهلل- 
أحد ضباط وزارة الداخلية الذين عملوا بإخالص وتفانٍ في 
سلك الشرطة، وكان من الضباط المجتهدين واألكفاء الذين 
يتمتعون بالصدق والنزاهة، وكان مثااًل للقائد القدوة سواء 
أثناء عمله في مجال التوجيه المعنوي في صفوف رجال األمن 
والشرطة وأسهم من خالله في تنمية وتطوير مدارك رجال 
األمن وترسيخ مفاهيم وقِيم الوالء هلل وللوطن والشعب 
والثورة والوحدة.. أو من خالل المناصب القيادية التي توالها 
والذي أثبت جدارة كبيرة وحنكة وقدرة قيادية جعلته يحظى 
باإلحترام والتقدير من قبل رؤسائه ومرؤوسيه على حد 

سوى..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل 
-العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..ويعزي في وفاة الشيخ النهام 
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محسن محمد النهام.. 

جاء فيها:
األخ المقدم/ داوود محسن النهام

وإخوان�ه.. وكاف���ة آل النه�ام المحترمون 
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم 

الشيخ محسن محمد النهام أحد الشخصيات اإلجتماعية 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن 

والمجتمع..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل اهلل سبحانه 
وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 

جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.

..ويعزي  في وفاة الشيخ مرشد فحاس
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مرشد بن صالح 

فحاس.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ سعيد بن مرشد بن صالح فحاس

وإخ��وان�����������ه.. وك��اف��������������ة آل ف��ح�����������اس - ال��ج��وف                        
المحترمون

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ مرشد 
بن صالح فحاس أحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة بمحافظة 
الجوف الذي اختاره المولى -عزوجل- إلى جواره بعد حياة 
حافلة بالعطاء، حيث كان رحمه اهلل- أحد األعيان والوجهاء 
المُصلحين الذين لم يدّخروا جهدًا من أجل اإلصالح بين 

الناس واإلسهام في بناء الوطن.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل 
-العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..ويعزي في وفاة الشيخ الهياشي
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح محمد 

الهياشي.. جاء فيها:
األخ/ عبدالولي عبدالرب الهياشي

وك����اف�ة آل الهياش������ي الك����رام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة المرحوم الشيخ صالح 
محمد الهياشي أحد الشخصيات االجتماعية الوطنية الذي 
كان له دور مشهود في خدمة الوطن والمجتمع واإلصالح بين 

الناس والمحافظة على أمن واستقرار الوطن..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 

جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي كافة آل سلبه 
      

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ وليد يحيى هاشم 

سلبه.. جاء فيها:
األخ/ يحيى هاشم سلبه          

 وكاف�ة آل سلب��ه            المحترمون
بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة ولدكم المرحوم وليد 
يحيى هاشم سلبه الذي انتقل إلى جوار ربه وهو في ريعان 

شبابه..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي في وفاة الشيخ  الشبواني
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ربيع هادي ُغريّب 

هادي الشبواني.. جاء فيها:
األخ/ حسن ربيع هادي ُغريّب الشبواني

وإخوانه.. وكافة آلشبواني - مأرب  المحترمون      

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم 
الشيخ ربيع هادي ُغريّب هادي الشبواني أحد الشخصيات 
االجتماعية الفاعلة بمحافظة مأرب الذي وافاه األجل بعد حياة 

حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة الوطن.
اننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل.. نعبر 
لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه، لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وغفرانه ورضوانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

.. ويعزي علي جباري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الحسن علي علي جباري.. 

جاء فيها:
األخ/ عل�ي علي جب��اري
        وكيل وزارة المالي�ة

        وكاف�ة آل جب��اري          المحترمون

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة ولدكم المرحوم 
الحسن علي علي جباري الذي اختاره اهلل سبحانه وتعالى إلى 

جواره بعد معاناة طويلة وأليمة من المرض..
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم بفقدان ولدكم، نعبر 
لكم عن خالص تعازينا وعميق مواساتنا باسمي شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام.. لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

قريبًا.. البرلمان يناقش قائمة هيئة مكافحة الفساد

ك  لمشتر ا على 
الرجوع لتوجيهات 
رئيس الجمهورية 
وم����ذك����رت����ي 
مة  لحكو ا ئيس  ر
ووزي��ر القانونية

ال��م��ي��ث��اق تنشر ق��ائ��م��ة أس��م��اء 

المرشحين بالهيئة الوطنية العليا 

لمكافحة الفساد الذين اختارهم 

مجلس الشورىفي اجتماعه المنعقد 

االربعاء الماضي.. وهم كالتالي:

1- محمد سيف الحسني  

2- ابراهيم علي هيثم

3- محمد عبداهلل الكبسي  

4- عبدالعزيز الكميم  

5- عبداهلل مبارك الغيثي  

6- جالل الحاللي  

7- حسين بارجاء  

8- عبداهلل الزلب  

9- محمد حمود الجايفي

10- حسن الدولة  

11- عز الدين المؤذن  

12- علي صالح بريك  

13- أنيس السماوي  

14- مأمون الشامي  

15- يحيى الفائقي

16- محمد العمري  

17- أحمد  محمد يوسف  

18- عادل الشجاع 

19- عبداهلل أحمد العرشي

20- محمد الدرة

21- حسين االهجري

22- علي يحيى السنيدار

23- عبدالوارث المريري

24- عبداهلل رسام

25- عبدالملك الريمي

26- محمد الغشم

27- بدر راجح

28- فاطمة المريسي

29- نور باعباد

30- ابتهاج الكمال

قائمة المرشحين للهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد 

مصدر بالشورى: الهيئة رقابية وال تستدعي التوافق


