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في جــولة خليجية تشــمل اإلمـــارات والكــويت وسلطنة عمان

رئيس الجمهورية: اإلمارات كانت وفي ظروف كثيرة سباقة لتقديم العون والمساعدة لليمن
بدأ األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس جولة 
خليجية تشمل دولة اإلم��ارات العربية المتحدة ودول��ة الكويت 
وسلطنة عمان، بهدف تعزيز العالقات الثنائية بين اليمن والدول 
الخليجية الثالث وبما يسهم في تعزيزها إلى آفاق أوسع والبحث 
في الشئون اإلقليمية والدولية على مختلف مستوياتها وبما يخدم 

مصالح وأمن واستقرار المنطقة.
وتأتي جولة األخ الرئيس في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي 
يمر بها اليمن في ظل مسار التسوية السياسية التاريخية بمضامين 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وقراري مجلس األمن 

الدولي 2014 و2051.
وعقدت أمس بالصالة الكبرى في قصر المشرف بالعاصمة أبو 
ظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات بين األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وسمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأّكد رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة أن اإلمارات تتابع 

الوضع في اليمن ومجريات األمور منذ نشوب األزمة مطلع العام 
الماضي ولن تتوانى أبدًا في تقديم العون والمساعدة بشتى 
أنواعها من أجل خروج اليمن من الظروف الصعبة إلى آفاق األمن 

واالستقرار.
وقال الشيخ خليفة "إننا حريصون على أن تشهد اليمن مرحلة 
جديدة من النمو واالزدهار في ظل تالحم كافة أبنائه وأن دولة 
اإلمارات المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا تقف داعمة من أجل تحقيق 
الوفاق بين جميع أطياف الشعب اليمني حتى ينعم باالستقرار 
والتنمية مما يسهم في نهضة اليمن وتقدمه وازدهاره". مشيدًا 
بدور اليمن االستراتيجي في تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
فيما أعرب األخ الرئيس عبدربه منصور هادي عن سعادته بهذه 
الزيارة. مؤكدًا أن دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت وفي ظروف 

كثيرة سباقة لتقديم العون والمساعدة لليمن.
وأشار إلى أن طيّب الذكر والثرى المرحوم الشيخ زايد بن سلطان 
كان له زيارات لليمن وساهم في الكثير من المشاريع التنموية على 

مختلف مستوياتها وفي طليعة ذلك إعادة بناء سد مأرب التاريخي 
العظيم..وجرى خالل المباحثات استعراض سبل تعزيز ودعم 
أواصر العالقات األخوية بين البلدين في مختلف المجاالت وتبادل 
الرأي حول عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء من الجانب اليمني وزير الخارجية الدكتور أبو بكر 
القربي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، 
ووزير المالية صخر الوجيه، وأمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور 
على منصور بن سفاع، ومن الجانب اإلماراتي، سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، ووزير الخارجية الشيخ عبداهلل بن زيد آل نهيان وسفير 
دولة اإلمارات لدى اليمن، عبداهلل المزروعي وعدد من المسئولين.

ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة لمناقشة مختلف القضايا 
والمواضيع التي تهم البلدين بصورة ثنائية والقضايا اإلقليمية 

والدولية.

وكان قد جرى في قصر المشرف لألخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية استقبال رسمي كبير، حيث كان في مقدمة المستقبلين 
سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وولي عهده سمو الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية سمو الشيخ 
عبداهلل بن زايد وكبار الشيوخ ورجاالت الدولة مدنيين وعسكريين 

حيث عزفت موسيقى السالم الوطني لكال البلدين الشقيقين.
واستعرض الرئيسان حرس الشرف فيما كانت المدفعية تطلق 
وحد وعشرين طلقة ترحيبًا بضيف اإلمارات الكبير الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية.هذا وقد أقام سمو الشيخ خليفة 
بن زايد رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة مأدبة غداء على 
شرف األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والوفد 
المرافق له، حضرها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ووزير الخارجية الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان وعدد كبير من الشيوخ واألمراء وكبار 

المسئولين في الدولة.

بعث الزعيم/ علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ أحمد 

بن حسين جعبل العوذلي جاء فيها:
اإلخوة الشيخ/ جعب�ل بن حسي�ن 

العوذل�ي
والشيخ/ عبداهلل بن حسين العوذل�ي

وكافة أفراد األسرة الك�����رام
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة 
األخ الشيخ/ أحمد بن حسين العوذلي 
أحد مشائخ وأعيان العواذل، بعد حياة 
حافلة بالعطاء سخرها لخدمة الوطن 
والشعب واإلصالح بين الناس ولما فيه 

خدمة المجتمع.

وإننا إذ نعزيكم في وفاته، نسأل اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم 
جميعًا الصبر والسلوان.إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.
علــــي عبـداهلل صـالــــح 
رئي�س المؤتمر الشعبي العام

رقابة المؤتمر تدشن نزواًل ميدانيًا إلى فروع المحافظات لتفعيل العمل التنظيمي
 دش��ن��ت هيئة ال��رق��اب��ة التنظيمية 
بالمؤتمر الشعبي العام -أمس- بصنعاء 
حملة النزول الميداني للهيئة وقطاعاتها 
إلى ف��روع المؤتمر والدوائر في أمانة 
العاصمة ومحافظات الجمهورية بهدف 
رفع وتيرة العمل وتفعيل األداء الرقابي 

والتنظيمي..
وف��ي االجتماع - ال��ذي ترأسه عارف 
الزوكا - األمين العام المساعد للمؤتمر 
على ضرورة أن يعمل الجميع بجهد على 
تحسين األداء التنظيمي بين مختلف 
التكوينات التنظيمية وأن تتحلى كوادر 
المؤتمر بالفاعلية والحس التنظيمي 

الرقابي المسئول.
الفتًا إلى أهمية ال��دور والمسئوليات 
المناطة بمسئولي ومسئوالت الرقابة 
التنظيمية في تقييم وتفعيل وتطوير 

وتنشيط مجاالت العمل التنظيمي والجماهيري 
والسياسي للمؤتمر الشعبي العام.

وحث الزوكا مسئولي ومسئوالت الرقابة التنظيمية 
والتفتيش المالي في أمانة العاصمة على رفع وتيرة 

العمل التنظيمي وتفعيل النشاط الحزبي وابتكار 
آليات جديدة للعمل التنظيمي المرتكز على خدمة 
أبناء اليمن والوقوف بجانب قضاياهم . مؤكدًا في 
الوقت نفسه بذل كافة الجهود إلزالة المعوقات التي 

تعترض العمل التنظيمي والرقابي.

من جانب آخر رأس األخ نجيب العجي- عضو 
اللجنة العامة رئيس هيئة الرقابة التنظيمية 
والتفتيش المالي للمؤتمر- السبت الماضي، 
اجتماعًا موسعًا ضم مختلف ك��وادر الهيئة 

ودوائرها المتخصصة..
وأوضح في تصريح ل�»الميثاق« أن االجتماع 
يكتسب أهمية بالغة نظرًا للموضوعات التي 
وقف أمامها باستفاضة وذات عالقة بأداء 
مختلف  مستوى  على  لتنظيمية  ا لعملية  ا

اإلطارات المؤتمرية.
مشيرًا في هذا الصدد الى أنه قد تم مناقشة 

االتجاهات العامة للخطة للعام 2013م 
وقال نجيب العجي- رئيس الهيئة- إن التقرير 
التقييمي السنوي للعام 2012م والذي تقوم 
الهيئة باإلعداد له من قبل مختلف كوادرها 
لموضوعات  وا يا  لقضا ا مختلف  سيتناول 
المرتبطة بالنشاط المؤتمري وفق تشخيص 
دقيق لمختلف المشكالت العالقة وبما يعمل على 
وضع حد لكافة االختالالت التي تشوب النشاط 
المؤتمري وتجاوز ذلك في عملية اإلعداد للخطة 

القادمة.

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة الشيخ احمد بن جعبل العوذلي 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة الى االخ عبداهلل بن صالح العاظ 

مستشار محافظة شبوة بوفاة ولده.
عبر فيها عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب 

الجلل..والى نص البرقية:
قال تعالى »وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم 

مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون«

صدق اهلل العظيم

األخ/ عبداهلل بن صالح العاظ مستشار محافظة شبوة 
المحترم

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة ولدكم األخ/ يحيى
وبهذا المصاب الجلل باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام .. أعبر لكم عن 

عميق الحزن واأللم.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة.

 وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم عظيم الصبر 
والسلوان .إنا هلل وإنا إليه راجعون

علــــي عبـداهلل صـالــــح 
رئي�س المؤتمر الشعبي العام

..ويعزي عبداهلل بن صالح العاظ بوفاة نجله 

أبو حليقة: لـ»الميثاق«:

 املبادرة حددت موعد تشكيل لجنة االنتخابات بعد مؤتمر الحوار

علي الشعباني
> أوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية في البرلمان 
النائب علي ابو حليقة ان تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات من 
القضاة في الوقت الراهن هو قفز على السقف الزمني المحدد 
للفترة االنتقالية وتجاوز واضح لآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية 

والقوانين المتعلقة بذلك.
وقال في تصريح لـ»الميثاق« ان اآللية التنفيذية للمبادرة حددت 
بوضوح متى وكيف سيتم تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات وبحسب 

آلية ومراحل محددة تبدأ بالمراحل المذكورة 
في نهاية مراحل الفترة االنتقالية الثانية التي 
حددت بأن تشكيل اللجنة يتم بعد تشكيل لجنة 
صياغة الدستور واالستفتاء عليه وذلك بعد عقد 
مؤتمر الحوار الوطني الذي سيتم االتفاق فيه 
أواًل على شكل النظام السياسي وتشكيل لجنة 

االنتخابات.. 
واضاف ابو حليقة : ذلك القفز غير مبرر ومخالف 
للقانو ن وللمبادرة، واستدرك قائاًل : ولكن وبناًء 
على االجتماع الذي عُقد الشهر الماضي برئاسة 
رئيس الجمهورية بحضور جمال بن عمر وممثلي 
االحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية ورئاسة 

مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية- تم التوصل فيه على 
تشكيل اللجنة من القضاة في الوقت الراهن.

واشار رئيس اللجنة الدستورية والقانونية الى انه اليجوز قانونيًا 
لغير البرلمان ان يرشح أعضاء اللجنة ولكن وبناًء على االجتماع 
المذكور تم ترشيح ثالثين اسمًا  من قبل مجلس القضاء، األمر 
الذي أحدث خالفًا وارباكًا لدى الكتل البرلمانية في مجلس النواب 
يوم أمس لينتهي بالرفع الى رئيس الجمهورية حسب ما تنص 
عليه المبادرة الخليجية في حال االختالف وعدم االتفاق ليكون هو 
صاحب القرار في ذلك.ونوه ابو حليقة الى ان اختيار اللجنة العليا 
لالنتخابات يجب ان يكون من صلب أحكام الدستور الجديد الذي 
سيكون أحد مخرجات الحوار الوطني، وما تم حاليًا هو انتقائية 

وخرق للمبادرة وتجاوز لصالحيات مؤتمر الحوار الوطني.
مؤكدًا انه اليجوز االنتقائية او تجاوز نصوص اآللية التنفيذية 
للمبادرة والقفز من مرحلة الى اخرى دون تنفيذ كامل وحرفي 
خطوة خطوة لمضامينها حرصًا على الوطن من الدخول في 
مناكفات ومماحكات سياسية جديدة.واعتبر ابو حليقة ان تجاوز 
نصوص المبادرة وعدم االلتزام بمضامينها دون انتقائية أو 
قفز، شرط اساسي لنجاح المبادرة وعدم الدخول في المزيد من 

المناكفات السياسية..
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة وحسب المبادرة إلجراء 
االستحقاقات االنتخابية القادمة في العام 2014م 
والفترة التي سيأخذها مؤتمر الحوار الوطني 
وتطبيق قراراته فقد اعتبر النائب علي ابو حليقة 
من  وجهة نظره الشخصية انها فترة غير كافية 
خاصة ان المواضيع والقضايا المطروحة على 
جدول أعمال مؤتمر الحوار كبيرة وكثيرة وتحتاج 
الى وقت كافٍ ليتمكن المتحاورون من الخروج 

بحل ناجع لمجمل تلك القضايا.
وتوقع رئيس اللجنة القانونية انه اذا اضطررنا 
سيتم التمديد للفترة االنتقالية لمدة محددة 
فالفترة المحددة في المبادرة التسعف بأن يتم 
تنفيذ ما تضمنته اآللية التنفيذية للمبادرة من 
مراحل تراتبية وممنهجة وكذلك ما سيتم مناقشته في مؤتمر 
الحوار الوطني.. إال اذا تدخلت السماء وشكلت جميع االحزاب 
والتنظيمات السياسية فريق عمل واحد بنوايا صادقة وسمو فوق 

الجراح وغلبوا مصلحة الوطن.
الجدير بالذكر ان المادة )23( من اآللية التنفيذية للمبادرة 
الخليجية تنص على انه خالل ثالثة أشهر من اعتماد الدستور 
الجديد سيعتمد البرلمان قانونًا إلجراء انتخابات وطنية وبرلمانية 
وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور ينص على ذلك وسيعاد 
تشكيل اللجنة العليا لشئون االنتخابات واالستفتاء واعادة بناء 
السجل االنتخابي الجديد وفقًا لما يتطلبه هذا القانون وسيخضع 

هذا القانون الستعراض الحق من قبل البرلمان المنتخب حديثًا.

الشامي: تحالف المشترك والحوثي ليس جديدًا
قال االستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام إن اتفاق 
المشترك والحوثي قديم، وهم حلفاء منذ السنوات الماضية وكانوا حلفاء خالل األزمة 
في العام الماضي 2011، مشيرًا إلى أن تحالف المشترك والحوثي كان يقوم على 

استعداء النظام والمؤتمر الشعبي العام كحزب.
وأوضح الشامي في تصريح لقناة »اليمن اليوم«، »ما إن تم االنتقال إلى نظام جديد 
فإذا بالطرفين يختلفون فيما بينهم وما حصل من مواجهات خالل الفترة الماضية، 
سواء في حجة أو في الجوف أو عمران، داللة على أن هذا التحالف يقوم الستعداء طرف 

آخر«.وشدّد الشامي على رفض المؤتمر الشعبي لجوء أي قوى سياسية للسالح.
 وقال »نحن نقول يجب أاّل يتّكئ أي طرف سياسي على السالح«.

وأردف »وما حصل خالل األشهر الماضية وخالل األسبوع الماضي بالذات ما إن 
حصل هناك خالف فكري فإذا بكل طرف سواء اإلخوان المسلمين أو الحوثيين كل 
لجأ إلى استخدام السالح.. وعلينا ان نقول على الجميع ان ينظرون نحو المستقبل«.

وأّكد الشامي أن من حق المؤتمر أن ينجز شراكة سياسية مع أي طرف لكنه شدّد 
على أن تلك الشراكة إذا تمت فستكون معلنة وقال »من حقنا كشريك سياسي 
أن نذهب باتجاه تهيئة األجواء للحوار سواء مع الحراك في المحافظات الجنوبية 
والشرقية، أو مع مختلف القوى السياسية بما فيهم الحوثيين وحتى األحزاب التي هي 
خارج اللقاء المشترك، حتى أحزاب في اللقاء المشترك والتي لديها فعاًل جدية بأن 

ننتقل نحو شراكة حقيقية ونحو المستقبل«.

الفرتة 
االنتقالية غري 
كافية وأتوقع 

التمديد اضطرارًا

العيدروس يرأس اجتماعًا بمعهد الميثاق 
لمناقشة اجندة وموضوعات الحوار الوطني

 رأس االستاذ/ محمد حسين العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس 
معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث صباح السبت اجتماعًا 
لمعهد  ا بمقر  تنظيميًا 
ضم اعضاء الهيئة العلمية 
الرئيسية للمعهد وكوادر 

المؤتمر بجامعة صنعاء.
هــذا وتــم خــالل االجتماع 
اســـتـــعـــراض ومــنــاقــشــة 
لــمــوضــوعــات  ا مصفوفة 
المقترحة والعناصر الفرعية 
لــلــحــوار الــمــقــرة مــن قبل 
اللجنة الفنية للحوار الوطني 
حيث تم اثراؤها بالعديد من 

المالحظات واآلراء.
وقد اقر االجتماع تشكيل 
مجموعات لكل محور من 
دكاترة واساتذة الجامعة من ذوي االختصاص وتكليفهم بتقديم 

المقترحات ازاء كل محور وفقًا لرؤى علمية ومنهجية مدروسة.
الجدير ذكره ان المجموعات المكلفة ستواصل اجتماعاتها بصورة 
يومية إلنجاز مهامها وتقديم مقترحاتها ليتسنى للمؤتمر استيعابها 

وادراجها ضمن رؤيته لموضوعات واجندة الحوار..


