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عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا 
لها األربعاء برئاسة الدكتور عبد الكريم االرياني النائب 

الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام.
وناقش االجتماع ع��ددًا من القضايا والموضوعات 
التنظيمية والمستجدات على الساحة الوطنية وفي 
مقدمتها ما يتصل بالقضايا الجاري مناقشتها في مؤتمر 
ها وتمسكه بها وفي  الحوار الوطني ورؤى المؤتمر إزاء
مقدمتها إقامة دولة يمنية مدنية موحدة طبقًا لرؤية 

المؤتمر الشعبي العام في هذا الجانب.
وأك���دت اللجنة العامة على م��ا سبق أن أعلنته في 
اجتماعها األخير من مواقف وخاصة ما يتصل بضرورة 
التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وع��دم الخروج عنها ب��أي ح��ال من األح���وال، وااللتزام 

بمخرجات مؤتمر الحوار طبقًا لما يجري من توافق حول 
الرؤى المقدمة من المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار 
وبحسب الالئحة الداخلية التي تحكم أعمال المؤتمر وبما 
يحافظ على وحدة الوطن ويلبي تطلعات شعبنا اليمني 

في مستقبل أفضل.
وشّددت اللجنة العامة على رفض المؤتمر الشعبي 
العام االن��ح��راف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه 
واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة 
إلى تفاوض شطري كشمال وجنوب واعتبار ذلك أمرًا 
خطيرًا يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي 
لمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة وال يمكن القبول به.
وناقشت اللجنة العامة في اجتماعها الدليل التنفيذي 

لتكوينات المهام التنظيمية لعملية القيد والتسجيل 
لالنتخابات القادمة وأقرته في إطار استعدادات المؤتمر 

الشعبي العام لالستحقاقات القادمة.
طلع به أعضاء 

ّ
وأكدت على الدور الذي ينبغي أن يض

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للدفع بالمواطنين 
رجااًل ونساء في مختلف محافظات اليمن للحصول على 
البطاقة الشخصية بالرقم الوطني والتسجيل في السجل 
اإللكتروني الجديد وبما يكفل لهم ممارسة حقهم 

االنتخابي في أي استحقاق ديمقراطي قادم.
وجرى خالل االجتماع مناقشة العديد من الموضوعات 
ها  التنظيمية المدرجة على جدول األعمال واتخذت إزاء

القرارات الالزمة.

عبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام 
عن رفض المؤتمر ألي حديث أو محاوالت 
للتمهيد إلقرار ما يسمى بمرحلة تأسيسية 
تمتد من أربع إلى خمس سنوات، يتم خاللها تحويل 
 
ً
مؤتمر الحوار الوطني إلى جهة تأسيسية لتكون بديال

عن مجلس النواب المؤسسة الدستورية المنتخبة.
وقال المصدر السبت إن أية محاولة من هذا القبيل 
ليتها  وآ لخليجية  ا للمبادرة  فاضحًا  خرقًا  تمثل 
التنفيذية وتجاوزًا للدستور، وتضر بجهود التسوية 
سند إليها مؤتمر الحوار الوطني، 

ُ
السياسية التي أ

وتدفع بالوطن م��رة أخ��رى نحو منزلقات خطيرة 
وكارثية.

موضحًا أن السعي للحصول على مكاسب سياسية من 
قبل أي طرف كان خارج إرادة الشعب المعبر عنها في 
صناديق االقتراع وعلى حساب الوطن واستقراره وأمنه 
ومصالحه العليا أمر لن يقبل به الشعب وقواه الخيرة أو 

السكوت عليه أو تمريره.
وأكد المصدر أن جماهير الشعب اليمني سوف تواجه 
مثل هذه المحاوالت المفضوحة وغير المشروعة 
وغير الديمقراطية، وتسقطها ألنها تستلب حقها، 

وال تخدم سوى مصالح ضيقة وأنانية.

في اجتماع للجنة العامة برئاسة الدكتور االرياني

المؤتمر يتمسك بإقامة دولة يمنية مدنية موحدة
تأكيد االلتزام بالمبادرة وآليتها وعدم الخروج عنها بأي حال من األحوال

االنحراف بمؤتمر الحوار واستبداله بتفاوض شطري أمر خطير يخالف الدستور والمبادرة

مصدر مؤتمري مسؤول: 

المؤتمر يرفض أي حديث عن ما يسمى بالمرحلة التأسيسية 
 عن البرلمان المنتخب خرقًا فاضحًا للمبادرة وتجاوزًا للدستور

ً
محاوالت تحويل مؤتمر الحوار بديال

الشعب سيسقط اية محاوالت للحصول على مكاسب سياسية خارج ارادته
نحذر من الخروج عن المبادرة والدفع بالوطن نحو منزلقات كارثية

اجرى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، اتصااًل هاتفيًا 
بالسفير أحمد حسين باشا نائب وزير المالية "السابق" الذي يتلقى العالج في 
الواليات المتحدة األمريكية، وكذلك باألخت أسماء الباشا الوكيلة السابقة لوزارة 

التخطيط والتعاون الدولي، التي تتلقى العالج أيضًا في أحد المستشفيات األمريكية. 
واطمأن رئيس المؤتمر خالل اإلتصال على صحتهما.. متمنيًا لهما الشفاء العاجل 
والعودة بسالمة الله إلى أرض الوطن، مشيدًا بما قدماه من جهود من أجل تقدم الوطن 
ورقّيه، ومعّبرًا عن أمله في أن يحظيا باهتمام الدولة ورعايتها في هذه الظروف الصحية 

الصعبة التي يمران بها.
وقد عّبر السفير أحمد حسين باشا واألخت أسماء الباشا عن شكرهما وتقديرهما 
الهتمام الزعيم علي عبدالله صالح بحالتهما الصحية.. وعلى كريم مشاعره الطيبة 
التي عّبر عنها خالل اإلتصال.. وتمنيا للزعيم اضطراد التوفيق والنجاح.. وموفور 

الصحة والسعادة.

رئيس المؤتمر يطمئن على 
صحة السفير احمد باشا

أجرى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اتصااًل هاتفيًا 
بالشيخ علي فضل الجبري الذي يتلقى العالج في أحد المستشفيات األردنية.

واطمأن رئيس المؤتمر خالل االتصال على صحة الشيخ الجبري.. متمنيًا له 
الشفاء العاجل والعودة بسالمة الله إلى أرض الوطن.

وقد عّبر الشيخ علي فضل الجبري عن شكره وتقديره الهتمام الزعيم علي عبدالله 
صالح بحالته الصحية.. وعلى مشاعره الطيبة التي عّبر عنها خالل اإلتصال الهاتفي.. 

متمنيًا للزعيم اضطراد التوفيق والنجاح.. وموفور الصحة والسعادة.

رئيس المؤتمر يطمئن 
على صحة الشيخ الجبري

في اتصال هاتفي

الحوار على أساس شطري اليمكن القبول به
اللجنة العامة تقر الدليل التنفيذي التنظيمي 

لعملية القيد والتسجيل لالنتخابات القادمة


