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البركاني في لقاء مع سفراء االتحاد االوروبي:

المؤتمر يحترم قرارات رئيس الجمهورية 
االطــراف الساعية للوقيعة بين الرئيس والمؤتمر لن تنجح

وأّكد بأنه لم يتم التشاور مع المؤتمر وأحزاب 
التحالف كطرف أساسي في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، أو التوافق حول أي من تلك 

القرارات.
وأشار إلى وجود أطراف تحاول أن توجد الوقيعة 
بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمؤتمر 
الشعبي العام ولكنها لن تنجح في ذلك ألن 
الرئيس هادي هو من قيادات المؤتمر البارزة 
والرجل الثاني فيه وأمينه العام. منوهًا إلى أن 

المؤتمر ال يقف ضد ق��رارات 
ال��رئ��ي��س عبد رب��ه منصور 

هادي.
ودعا السفراء إلى العمل على 
تنفيذ اآللية في مرحلتها األولى 
ك��ون ما تبّقى من المرحلة 
األول��ى هو أه��م ما تضمنته 
تلك المرحلة وهو يتعلق بأمن 
الناس واستقرارهم وعودة 
األوضاع إلى طبيعتها ويعمل 
على التئام القوات المسلحة 

ويزيل المعاناة عن المواطنين الذين يعانون 
من تواجد الميليشيات والقوات في الشوارع 
واألحياء بما يهيّئ للدخول بالمرحلة الثانية 
والحوار الوطني الجاد والصادق كما حدّدته 

اآللية وأن الحوار إذا ما أعد له إعدادًا جيدًا سيحقق 
األهداف المرجوة منه.كما أطلع السفراء على 
حجم المخالفات التي يمارسها 
اللقاء المشترك وشركاؤه من 
الناحية العسكرية واألمنية أو 
إص��دار ال��ق��رارات بتعيين من 
قبل وزرائهم المخالفة للقوانين 
وبعيدًا عن التوافق وبانفراد تام 
من الوزراء مستهدفين من ذلك 
عناصر المؤتمر الشعبي العام 
في الوزارات التي يشغلها وزراء 

من المشترك وشركائه.
وقال األمين العام المساعد للمؤتمر إن إعالم 
المشترك مازال إعالمًا عدائيًا ويسيئ للمؤتمر 
الشعبي العام وقياداته وهو ال يدل على التوافق 
وال يعمل في خدمته وأن التهدئة اإلعالمية أمر 

في غاية األهمية.
وأّكد على أهمية تشكيل لجنة تفسير آلية 
المبادرة ألهمية ذلك لكي ال يكون هناك فهم 
مختلف لدى األطراف حول مضمون المبادرة 
واآللية وكذلك لجنة الحوار الوطني ولجنة 
ال��ح��وار مع الشباب بما يضمن مغادرتهم 
الساحات ومشاركتهم بالحوار وإعطاء فرصة 
للحكومة والمتحاورين إلنجاز المهام المحددة 

في اآللية.
وكان السفراء قد أّكدوا على أهمية عمل األطراف 
على تنفيذ اآللية والمبادرة تنفيذًا كاماًل وتعاونهم 
مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي واحترام 

القرارات الصادرة عنه والتهيئة للحوار الوطني.
وأشار سفير اإلتحاد األوروبي ميكيلية سيرفونة 
دورسو إلى أن االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي 
ينظر إلى المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية 

فاعلة في الساحة وتحظى بتأييد وقوة شعبية 
كبيرة، وال يمكن تجاوزها.

وقال إن المؤتمر الشعبي العام يمتلك أفضل 
الخبرات والكفاءات القادرة على رفد مؤسسات 

الدولة بالكوادر المؤهّلة والجيدة.
وعبّر المبعوث األوروبي لدى اليمن عن مخاوف 
المجتمع الدولي من تنامي أنشطة تنظيم القاعدة 
والجماعات المتطرّفة في بعض المناطق اليمنية.
مجدّدًا حرص ودعم االتحاد األوروب��ي لكافة 

األط��راف السياسية اليمنية 
للعمل على إنجاح التسوية 
السياسية وإخ��راج اليمن من 
أزمته بناًء على ما تم االتفاق 

عليه في المبادرة الخليجية.
وأشار دورسو إلى أن الدول 
المشرفة على تنفيذ المبادرة 
الخليجية ستواصل لقاءاتها 
مع بقية األط��راف السياسية 
خ��الل األي��ام القادمة لبحث 
سبل السير في عملية تنفيذ 

المبادرة الخليجية واالنتقال من المرحلة األولى 
للمبادرة إلى المرحلة الثانية بعد االنتهاء من كافة 

بنود المرحلة األولى.
وتساءل سفير االتحاد األوروبي عمّا يشاع من 

أن هناك معارضة لقرارات رئيس الجمهورية 
ألن ذلك ال يخدم العملية السياسية والحوار 
ومخرجاته. وعّلق بعض السفراء وأعضاء اللجنة 
العامة على النقاشات حيث أّكد الجميع على أهمية 
التواصل المستمر والتعاون الكامل بما يحقق 
األمن واالستقرار ونجاح العملية السياسية في 

اليمن ويخدم تطّلعات الشعب اليمني.
حضر اللقاء من جانب المؤتمر الشعبي العام كل 
من عارف الزوكا عضو اللجنة العامة رئيس دائرة 
الشباب وال��ط��الب، وحسين 
ح��ازب عضو اللجنة العامة، 
وأح��م��د ال��ص��وف��ي سكرتير 
رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر، ومجيب 
اآلنسي نائب رئيس الدائرة 
حمن  لر ا عبد  و  ، سية لسيا ا
جحاف نائب رئيس الدائرة 
التنظيمية، وعبد االل��ه أبو 
غانم مساعد رئيس الدائرة 

السياسية، وسالم سلمان،.
 فيما حضر من جانب سفراء 
االتحاد األوروب��ي كل من السفير الهولندي، 
والسفير الفرنسي، والقائم بأعمال السفير 
اإليطالي، ونائبي سفراء بريطانيا وإيطاليا، ونائب 

سفير االتحاد األوروبي.

سفير االتحاد االوروبي:  المجتمع الدولي ينظر للمؤتمر كقوة فاعلة اليمكن تجاوزها

صوّت مجلس النواب في جلسته 
المنعقدة السبت برئاسة رئيس 
المجلس الشيخ يحيى علي الراعي 
وباإلجماع على رفــض رفــع سعر 
مادة الديزل بعد أن أجرى نقاشًا حول هذا 

الموضوع.
واعتبر المجلس أن رفع الزيادة في مادة 
الديزل له تأثير سلبي على المزارعين 
ووسائل النقل وجوانب أخرى ذات صلة 

بمادة الديزل وحياة المواطنين.

جدّد الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام التزام وحرص 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة 
دون انتقاء أو نقصان.. وقال البركاني في اجتماع مع سفراء دول االتحاد األوروبي بمقر اللجنة 
الدائمة للمؤتمر إن المؤتمر يحترم قرارات رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي 

على الرغم أن المؤتمر ليس له علم بها من قبل وتخدم طرف واحد فقط.

علي الشعباني - ماجد عبدالحميد

وزراء المشترك 
يقصون عناصر 

المؤتمر من الوزارات 
التي يديرونها

لم يتم التشاور مع 
المؤتمر وأحزاب 
التحالف  حـــول

  القرارات الصادرة

على سفراء الدول الراعية للمبادرة الضغط على المشترك لتنفيذ ماتبقى من المرحلة االولى

وكانت شركة النفط أعلنت عن أسعار المشتقات 
النفطية الجديدة وبسعر 2500 ريال ل� "دبة" 
البنزين "20 لترًا" و2000ري��ال للديزل، ولكن 
أمام رفض كتلة المؤتمر والمزارعين والعاملين 
بوسائل النقل تم افشال تلك الجرعة القاتلة..
وبهذا تكون أسعار البنزين قد انخفضت من 175 
ريااًل للتر الواحد إلى 125ريااًل وارتفع سعر الديزل 

والكيروسين إلى 100 ريال للتر الواحد.
وج��دّد الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر رئيس الكتلة البرلمانية وقوف 
كتلة المؤتمر ضد رفع سعر الديزل الذي أّكد أنه 
خط أحمر وقف ضده أمام كل الحكومات السابقة- 
بينها مؤتمرية، وأعرب عن استعداد المؤتمريين 
رفض موازنة الدولة التي تحدّى أن تكون تضمّنت 
موازنتها رفع أسعار المشتقات النفطية.وأضاف إذا 

اشتملت الموازنة الرفع فليلعننا الناس على باب 
البرلمان إن وافقنا عليها.. مشيرًا إلى أن اليمنيين 
عانوا طيلة األربعة عشر شهرًا الماضية كثيرًا، 
مطالبًا بعدم مكافأتهم بالتأثير على معيشتهم 

برفع سعر الديزل.
واتّهم البركاني اإلصالح بمساعدة الحكومة في 
ذبح الشعب من الوريد إلى الوريد. معلنًا براءته من 

رفع سعر مادة الديزل.
وكانت حكومة الوفاق التي يرأسها اللقاء المشترك 
اعلنت عن جرعة جديدة بزيادة أسعار المشتقات 
النفطية.وقال مصدر حكومي إنه سيتم توحيد 
أسعار المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات 

والجهات حيث تباع مادة الديزل للمصانع بأسعار 
مختلفة عما يباع للمستهلكين اآلخرين، وكذلك 
يباع لتر البنزين في عدد من المحافظات ب�75 
ري��ااًل، وهو السعر السائد قبل رفع سعره في 
أغلب محافظات اليمن إلى 175 ريااًل إبان األزمة 

السياسية السنة الماضية.
وكان رفع سعر البنزين يومها ناجمًا عن تزويد 
السوق اليمني ببنزين خال من الرصاص، لجأت 
حكومة تصريف األعمال آنذاك برئاسة الدكتور 
علي محمد مجور التخاذه كإجراء مؤقت عبر 
استيراد البنزين الخالي من الرصاص بهدف حل 
مشكلة شحة المشتقات التي عاناها اليمنيون 
نتيجة تفجير أنابيب النفط، وتعطيل مصفاة عدن 

وأعمال التقطعات، وحاًل لمشكلة التهريب واألسواق 
السوداء التي ظهرت نتيجة األزمة السياسية.

وتشير المعلومات الرسمية الى أن مادة الديزل 
تستحوذ على 70% من دعم الدولة المخصّص 

للمشتقات النفطية في السوق المحلي.
وق���دّرت م��وازن��ة ال��دول��ة للعام ال��ج��اري دعم 
المشتقات النفطية ب� 308 مليارات ريال، مقارنة 
بحوالي 206 مليارات العام الماضي. غير أن الزيادة 
األخيرة للدعم ليست حقيقية نظرًا الحتساب سعر 
البرميل ب� 75 دوالرًا بفارق عشرين دوالرًا عن 
احتسابه في موازنة السنة المنصرمة، إضافة 
الحتساب سعر الدوالر ب� 200 ريال العام الفائت، 

فيما احتسبته موازنة هذه السنة ب�220 ريااًل، وفقًا 
للبيان المالي لموازنة 2012م..

وحمّل خبراء اقتصاديون حكومة باسندوة 
مسئولية تداعيات ذلك القرار الذي يثقل كاهل 
المواطنين ويفاقم من معاناتهم ويدمر بشكل 
بشع القطاع الزراعي ويقتل المزارعين ويضاعف 

أسعار كل المواد من خالل وسائل النقل.
واعتبروا هذا القرار كارثيًا بحق الشعب ويستهدف 
قتل المزارعين وزيادة إفقار لمحدودي الدخل ويقود 
البالد الى االنهيار كون زيادة أسعار الديزل تعتبر 
إعالن حرب على المزارعين والفئات التي تحتاج 
الى دعم الحكومة وليس الى محاربتهم بهذه 

السياسات القاتلة.
هذا وكان ماّلك المخابز واألف��ران واالتحادات 
التعاونية والزراعية توعدوا بتنظيم فعاليات 
احتجاجية تصل حد اإلضراب عن العمل تنديدًا 
بقرارات حكومة الوفاق المتعّلقة برفع أسعار 

المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل.
واستنكر ع��دد م��ن م��اّلك المخابز واألف���ران 
والمزارعون الجرعة السعرية التي قالوا إنها سوف 
تنعكس سلبًا على أسعار السلع الغذائية األساسية 

المرتبطة بمعيشة المواطن.
ويذكر أن قرابة 2000 مخبز تعمل في أمانة 
العاصمة تستهلك يوميًا قرابة 40 ألف لتر من 
الديزل..واعترضت جمعيات زراعية على القرار 
الحكومي مؤّكدة في بيان وزعته على أعضاء 
مجلس النوّاب أن القرار يضر بالمزارعين التي 

قالت إنهم يمثلون 70% من سكان اليمن.
وطالبت الجمعيات بتعويض المزارعين على 
األضرار التي لحقت بهم مهددة بمقاضاة الحكومة 

في حال عدم االستجابة.

المؤتمر ينتصر للفقراء والمزارعين ويسقط جرعة الديزل


