
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها 
مساء األربعاء برئاسة األخ يحيى علي الراعي رئيس مجلس 
النواب األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام كّرس 
لمناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وكذا 

القضايا التنظيمية.
واستعرضت اللجنة العامة في اجتماعها التقارير الخاصة بفرق 
العمل في مؤتمر الحوار الوطني وقيمت أداء ممثلي المؤتمر 
وحلفائه خالل أعمال المرحلة األولى، منوهة بالدور الذي اضطلعوا 

به من خالل مشاركتهم في اللجان المتخصصة في المؤتمر.

وأك��دت اللجة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
الحريص على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وبما يحقق 

تطلعات الشعب اليمني.
واستعرض االجتماع تقرير اللجنة المكلفة باإلعداد والتحضير 
الجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية االعتيادي، وأقرت مواصلة عملية 
اإلعداد والتحضير النعقاد هذا االجتماع وبما يكفل التحضير الجيد 
له والخروج منه بالنتائج اإليجابية التي تحقق أهداف المؤتمر خاصة 
في هذه المرحلة التي يواجه فيها الوطن والمؤتمر الشعبي العام 

الكثير من التحديات.

ووقفت اللجنة العامة أم��ام االستحقاقات القادمة والمتصلة 
بالتحضيرات الخاصة باالنتخابات المقبلة، واستعرضت خطة مرحلة 
ه وأنصارهم  القيد والتسجيل ودور أعضاء المؤتمر الشعبي وحلفاء
في عملية الحشد والتوعية خالل هذه المرحلة وبما يضمن نجاحها.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية تنشيط دور المؤتمر وتفعيل 
مختلف تكويناته وفي كافة محافظات الجمهورية لما من شأنه 

االضطالع بمهمات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.
كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على 

ها القرارات المناسبة. جدول أعمالها واتخذت إزاء

وجرى خالل االجتماع مناقشة العديد من القضايا المرتبطة 
بجهود التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزّمنة والقضايا المدرجة على ج��دول مؤتمر 
الحوار الوطني ودور القوى السياسية في إنجاحه والخروج 
بمخرجات تلبي تطلعات الشعب اليمني وتضمن مستقباًل 

أفضل لليمن.
كما تطرق االجتماع إلى قضية اإلفراج المخالف للقانون عن 
عدد من المتهمين المتورطين بارتكاب الجريمة اإلرهابية 
في جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق 
3 يونيو 2011 والذي استهدفت رئيس الجمهورية السابق 
علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة وما يعكسه ذلك من 
آثار سلبية على مستقبل التسوية السياسية وإجهاض دولة 

النظام والقانون والعدالة.
وفي البداية أشاد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالجهود 
التي يبذلها السفراء ودولهم في رعاية التسوية السياسية، 
���دوا مجددًا التزامهم في المبادرة الخليجية وآليتها 

ّ
وأك

التنفيذية المزّمنة، مشددين على ض��رورة ال��ت��زام بقية 
األط��راف الموقعة بها والتعامل معها كمنظومة متكاملة 
د المؤتمر الشعبي العام 

ّ
غير قابلة لالنتقاء أو التجزئة. كما أك

وحلفاؤه حرصهم على إنجاح التسوية السياسية والحوار 
الوطني وباعتبار أن الحوار هو السبيل الحضاري األمثل لبناء 
مستقبل أفضل لليمن، مشيرين إلى ال��رؤى المتقدمة التي 
قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار لبناء 
دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية 

والحرية والديمقراطية واحترام القانون.
منّوهين إلى تقديم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لرؤية 
ح��ول دول���ة ات��ح��ادي��ة متعددة األق��ال��ي��م وبنظام برلماني 

وانتخابات على ضوء القائمة النسبية.

وج���ّددوا مطالبتهم للسفراء باعتبارهم رع��اة المبادرة 
الخليجية وجهود التسوية السياسية لممارسة الضغوط 
من أجل التزام األطراف األخرى بالمبادرة الخليجية وآليتها 

��خ��اذ أي��ة خطوات من شأنها 
ّ
التنفيذية والحيلولة دون ات

المساس بجهود التسوية ومن ذلك تسييس القضاء وإجهاض 
العدالة كما حدث في قضية اإلفراج عن المتهمين بارتكاب 

الجريمة اإلرهابية بتفجير جامع دار الرئاسة.
د سفراء الدول الراعية للمبادرة اهتمامهم 

ّ
من جانبهم أك

بإنجاح التسوية السياسية في اليمن ودعم العملية االنتخابية 
حتى تحقيق كافة أهدافها المنشودة، مجّددين دعمهم 
القوي والثابت ألمن واستقرار ووحدة اليمن، معّبرين عن 
تفهمهم لتوجهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
في مناقشة كافة القضايا والبحث عن حلول لها تحت سقف 

الوحدة.
كما عّبروا عن موقفهم مجددًا إزاء الجريمة اإلرهابية التي 
ارتكبت في جامع دار الرئاسة باعتبارها الحادث اإلرهابي 
األخطر في تاريخ اليمن المعاصر، وتفهمهم لما طرح حول 
هذه القضية، مشيرين بأنه يقع على المؤتمر الشعبي العام 
كحزب رائد وشريك أساسي بالتسوية السياسية مسئوليات 
كبيرة بالمضي قدمًا ومن خالل مؤتمر الحوار نحو صياغة 

مستقبل أفضل لليمن.
مشيرين إلى أن الحوار الوطني هو من سيحدد مصير اليمن، 
مشيدين بالخطوات المتقدمة الذي تم إحرازها في إطار 
العملية السياسية وأهمية أن تتجاوز األطراف السياسية أية 
ع نحو الوفاق الحقيقي الذي يخدم مصلحة 

ّ
خالفات وتتطل

اليمن ومستقبله.
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التقى أمس في مبنى اللجنة 
الدائم��ة قي��ادات المؤتم��ر 
الش��عبي العام وحلفاؤه برئاس��ة 
أب��و راس  الش��يخ ص��ادق أمي��ن 
األمي��ن العام المس��اعد للمؤتمر 
الش��عبي الع��ام وبحض��ور األمناء 
المس��اعدين وع��دد م��ن أعضاء 
اللجن��ة العام��ة وقي��ادات أحزاب 
الديمقراط��ي  الوطن��ي  التحال��ف 
بس��فراء ال��دول العش��ر الراعي��ة 

للمبادرة الخليجية.

سفراء الدول العشر يؤكدون أن تفجير دار الرئاسة أخطر جريمة إرهابية في اليمن
المؤتمر وحلفاؤه يجددون تمسكهم بإنجاح الحوار.. ويدعون رعاة المبادرة إلزام األطراف األخرى بعدم المساس بالتسوية

بناء دولة اتحادية متعددة األقاليم ونظام برلماني رؤى متقدمة للمؤتمر وحلفائه

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
�سكرتري التحرير الفني

عبداملجيد البحريي

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(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

اللجنة العامة تناقش تحضيرات اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية

تنشيط دور المؤتمر وتفعيل مختلف تكويناته بالمحافظات

برئاسة الراعي: 

استعراض خطة مرحلة القيد وحث أعضاء المؤتمر وحلفائه في عملية الحشد والتوعية

سفراء الدول العشر:

 برئاسة أبو راس.. المؤتمر والتحالف يلتقون بسفراء الدول العشر

 نحرص على إنجاح التسوية السياسية ودعم العملية االنتخابية في اليمن
 ندع���م بق���وة أم����ن واس��تق���رار ووح�����دة اليم���ن
 عل��ى المؤتمر الش��عبي مس��ئوليات كبي��رة لصياغة المس��تقبل
 الح��وار الوطن��ي ه��و ال��ذي س��يحدد مصي��ر الب��اد
 على األطراف السياسية اليمنية أن تتجاوز الخافات وتتطلع نحو الوفاق

المؤتمر يحبط ... بقية
ووعدت المصادر بنشر التقرير وقائمة التوقيعات 
عليه ورسالة المؤتمر االحتجاجية، عبر »الميثاق« 
 إلى أن رئاسة فريق القضية الجنوبية قبلت 

ً
مشيرة

برسالة المؤتمر االحتجاجية بعد ت��دخ��ل رئيس 
الجمهورية رئيس مؤتمر ال��ح��وار وإع���ادة صياغة 
التقرير م��ن ج��دي��د وب��م��ا يتفق وم��ب��ادئ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وق��رارات مجلس األمن 
والتي على ضوئها انعقد مؤتمر الحوار والتي تضمنت 
نصوصًا صريحة تؤكد الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه 

واستقراره وليس العكس.
واستغربت المصادر أن يذهب اإلصالح إلى التوقيع 
على تقرير لم يشر إلى اسم اليمن وال لمرة واحدة وال 
إلى الجمهورية اليمنية على اإلطالق وإنما جاءت فيه 
ات ال تمت للحقيقة بصلة وال  تخيالت وأباطيل واّدعاء
ل وجهة نظر الحراك، 

ّ
تتسم بالموضوعية وإنما تمث

والذين كان األولى بفريق القضية الجنوبية وفق النظام 
الداخلي لمؤتمر الحوار أنه في حالة اعتراض مكّون وأي 
جزء من مكّون آخر أن يرفع الموضوع للجنة التوافق 
كموضوع مختلف عليه أم��ا وهناك ثالثة مكّونات 
كاملة رفضت ما جاء في التقرير حيث تحفظ اثنان 
عليه ورفض المؤتمر التوقيع عليه كونه يخيب آمال 

وتطلعات اليمنيين من الحوار.
واعتبرت المصادر أن توقيع ممثلي اإلصالح يكشف 
نواياهم السيئة وتفريطهم الكامل بالوحدة وأنهم 

يقولون ما ال يفعلون.


