
   استطالع:  علي الشعباني

وبه��ذا الخصوص ق��ال الدكتور 
أحمد الشاعر باسردة رئيس جامعة 
صنع��اء الس��ابق ان ه��ذا الق��رار 
يمكن الموتمر من العمل وفق رؤى علمية 
مدروس��ة ورصينة على مختل��ف االصعدة 
وس��يعزز من قدرات��ه في اتخ��اذ القرارات 

الصائبة والمدروسة.
: إن ق��رار إنش��اء المجل��س  مضيف��ًا
االستش��اري والدائ��رة االكاديمي��ة خطوة 
جيدة ومحس��وبة للمؤتمر الش��عبي العام 
وقيادته والتي تعبر ع��ن رؤية حكيمة بأن 
االكاديميين لهم حضوره��م وثقلهم في 

مختلف الجوانب.
مشيرًا الى أن االكاديميين قد رحبوا بهذا 
القرار والتوجه المدني والسياسي الحكيم 
للمؤتم��ر وأبدوا اس��تعدادهم للعمل بكل 
تفانٍ من أجل الوطن أواًل والمؤتمر الشعبي 

العام ثانيًا.
> أم��ا الدكتور عبدالعزي��ز الكميم نائب 
رئي��س جامع��ة عم��ران اس��تاذ العل��وم 

السياسية فقد قال:
- هذه صح��وة متأخرة ولك��ن نتمنى أن 
هذه القرارات تأخذ طريقه��ا للتنفيذ كون 
هيئة األكاديميين ستمثل القوة الثانية الى 
جانب قوة العمل الميداني للمؤتمر، حيث 
يتمت��ع االكاديميون بخبرة علمية تش��كل 

نقلة نوعية تمك��ن المؤتمر م��ن التعامل 
مع مختلف االحداث والمتغيرات ومتطلبات 
الس��احة الوطنية والخارجية بشكل مباشر 

ووفق منهج علمي أكاديمي مدروس. 
وأض��اف: ان متطلب��ات الوض��ع الراه��ن 
تفرض أن يكون االكاديمي��ون موجودين 
بش��كل مباش��ر وقريبين من صانع القرار 
في المؤتمر.وأش��ار الدكت��ور الكميم الى 
أن من كان يراهن على أن المؤتمر يستند 

على مقومات عسكرية ويراهن بها فعليه 
أن يدرك أنه��ا مجرد أوه��ام وقد اصطدم 
بواقع وإمكانيات المؤتمر وكوادره وعقول 
أعضائ��ه وأنصاره وه��ا هو الي��وم يحرك 
المخزون العلمي واالكاديمي وهذه رسالة 

على اآلخرين أن يقرأوها بشكل صحيح.
> إل��ى ذل��ك أك��د الدكت��ور عبدالق��ادر 
المغلس إن ا س��تحداث دائرة االكاديميين 
س��يخلق نتاجًا علمي��ًا مدروس��ًا يرقى الى 

مس��توى التحديات التي يواجه��ا المؤتمر 
واليمن بش��كل ع��ام ك��ون ه��ذه الدائرة 
ستضم نخبة من االكاديميين ومن مختلف 
التخصص��ات والذين سيس��همون برؤاهم 
وأفكاره��م في إيجاد الحل��ول والمعالجات 
الدقيق��ة لمختل��ف القضاي��ا الوطني��ة 

والتنظيمية.
مشيرًا الى أن إنش��اء دائرة لالكاديميين 
وإنش��اء مجلس استش��اري يعك��س مدى 
جدية وانفتاح المؤتمر على مختلف الشرائح 

وخاص��ة االكاديميين الذي��ن يعدون نخبة 
المجتمع اليمني وس��تكون لهم اس��هامات 
وإضاف��ات نوعية ف��ي سياس��ات المؤتمر 
الش��عبي الع��ام وتوجهاته التي س��تكون 
مدروس��ة ومنبثقة ع��ن خب��رات وكفاءات 

أكاديمية كفؤة.
> أما الدكت��ور محمد نج��اد نائب عميد 
كلية الش��ريعة والقان��ون بجامعة صنعاء 
فقد أكد أن إنشاء دائرة لالكاديميين وإنشاء 
مجلس استشاري للمؤتمر من االكاديميين 
س��يعزز من ق��درات المؤتمر ف��ي مختلف 
الجوانب السياسية واالقتصادية وغيرها.. 
وسيس��تفيد اليمن م��ن الخب��رات والرؤى 
والدراس��ات التي س��يقدمها االكاديميون 
للمؤتم��ر الش��عبي الع��ام .. منوه��ًا ال��ى 
أن المرحل��ة تقتض��ي أن يك��ون المؤتمر 
حزب��ًا سياس��يًا فاعاًل ق��ادرًا عل��ى التأقلم 
مع مختل��ف المراحل ولن يت��م ذلك اال من 
خالل االستفادة من الخبرات واالستشارات 

والدراسات االكاديمية.
مباركًا هذه الخطوة التي وصفها بالخطوة 
الحكيمة التي س��ترفع من الروح المعنوية 
لدى االكاديميين وأساتذة الجامعة ليقدموا 
أفضل ما لديهم للمؤتمر والبلد بشكل عام.
مؤكدًا أن ه��ذه الخطوة تجع��ل المؤتمر 
سباقًا في العمل على ترسيخ قيم المدنية 
والتحض��ر والتحدي��ث مس��تندًا ف��ي ذلك 
الى الخطط والدراس��ات العلمية الرصينة 

المستوعبة آلفاق الحاضر والمستقبل.
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تعيين رئيس لسكرتارية
 األمين العام المساعد

> أصدر الدكتور عبدالكريم االرياني 
-النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام -قرارًا رقم )11( لسنة 2012م 
قضى بتعيين األخ محمد أحمد البوري رئيسًا 
العام  األم��ي��ن  السكرتارية بمكتب  لقسم 
المساعد لقطاع الشؤون السياسية والعالقات 
الخارجية، وقضت المادة الثانية العمل به من 

تاريخ صدوره.

..والرفيق رئيسًا 
لقسم المتابعة 

> أصدر الدكتور عبدالكريم االرياني -النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام -قرارًا 
برقم )10( لسنة 2012م قضى بتعيين األخ 
وليد أحمد الرفيق رئيسًا لقسم المتابعة بمكتب 
األمين العام المساعد لقطاع الشؤون السياسية 
والعالقات الخارجية، فيما قضت المادة الثانية 
أن تعمل به الجهات المختصة من تاريخ 

صدوره.

..وحامد الهندي
 رئيسًا لقسم الكمبيوتر 

> أصدر الدكتور عبدالكريم االرياني -النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- قرارًا 
رقم )12( لسنة 2012م قضى بتعيين األخ/ 
حامد ابراهيم أحمد الهندي رئيسًا لقسم 
الكمبيوتر والمعلومات بمكتب األمين العام 
المساعد لقطاع الشؤون السياسية والعالقات 
الخارجية .. هذا فيما قضت المادة الثانية على 
الجهات المختصة العمل به من تاريخ صدوره.

..والهريشة مديرًا لمكتب
 نائب رئيس هيئة الرقابة

> أص��در األخ نجيب ناصر العجي -رئيس 
هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي 
عضو اللجنة العامة- قرارًا برقم »12« لسنة 
2012م.. قضى بتعيين األخ/ يحيى أحمد حمود 
الهريشة مديرًا لمكتب نائب رئيس الهيئة 
لشؤون المرأة.. وقضت المادة الثانية منه العمل 

به من تاريخ صدوره.

قرارات تنظيمية

رئيس المؤتمر يبعث عددًا من برقيات التعازي
رئيس المؤتمر يعزي

 علوي السالمي 
> بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية ع��زاء ومواساة الى األخ علوي 
السالمي عضو مجلس الشورى في وفاة شقيقه.. وإلى 
نص البرقية:»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك 

راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«..
صدق اهلل العظيم

األخ علوي صالح السالمي - عضو مجلس الشورى
األخوة آل السالمي المحترمون

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة أخيكم وبهذا المصاب الجلل باسمي 
شخيصًا 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..

..ويعزي عوض السقطري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة الى األخ عوض السقطري  وزير الثروة السمكية بوفاة 
والدته .. عبر فيها عن بالغ حزنه وكل كوادر المؤتمر بهذا المصاب 

الجلل.. والى نص برقية العزاء:
“ يَا َأيَّتُهَا النَّْفسُ اْلمُْطمَئِنَُّة ارِْجعِي ِإَلى رَبِّكِ رَاضِيًَة 
مَرْضِيًَّة َفادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”. صدق اهلل 

العظيم
األخ/ عوض السقطري   وزير الثروة السمكية     المحترم

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن اهلل والدتكم الفاضلة.. 
وبهذا المصاب الجلل أعبرلكم عن عميق الحزن واألسى باسمي 
شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.إنا هلل وإنا 

إليه راجعون؛؛

..و يعزي آل النقيب
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ببرقية عزاء ومواساة إلى أسرة آل النقيب كافة في وفاة المغفور له 

بإذن اهلل تعالى محمد صالح صالح النقيب.
معبرًا فيها باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادة وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب 

الجلل..سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي آل الغشمي 
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- ببرقية عزاء ومواساة الى آل الغشمي في وفاة األخ عبداهلل 

حسين الغشمي.. جاء فيها:
األخ/ أحمد عبداهلل حسين الغشمي وإخوانه

وكاف�ة آل الغشمي                                               المحترمون
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة األخ المرحوم- بإذن 
اهلل تعالى- عبداهلل حسين الغشمي شقيق األخ المقدم أحمد حسين 

الغشمي رئيس الجمهورية األسبق الذي كان أحد رواد وداعمي 
ملحمة السبعين يومًا بالجهد والمال والرجال والتي حقق فيها شعبنا 
وقواته المسلحة واألمن والمقاومة الشعبية االنتصار الخالد للثورة 

والجمهورية..
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وكوادر 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.. في وفاة والدكم األخ 
عبداهلل حسين الغشمي الذي اختاره اهلل سبحانه وتعالى إلى جواره 

وهو في ريعان شبابه.
 لنسأل اهلل العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

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

 علــــي عبـداهلل صـالــــح
 رئي�س المؤتمر الشعبي العام 

البركاني: كنا نعلم بقرارات الهيكلة التي أسقطت رهــــانات معيقـي الحوار
أكد الشيخ سلطان البركاني- األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام- ان القرارات 
التي اصدرها األخ عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة- 
حول إعادة هيكلة الجيش قد اسقطت كل الرهانات 
التي كانت االط��راف االخرى تريد من خاللها إعاقة 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.. مشيرًا الى انه بعد 
صدور هذه القرارات لم يعد لدى تلك االطراف اعذار 

او ذرائع للتهرب او عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار .
وقال البركاني لقد فرشت قرارات الهيكلة الورود أمام 
مؤتمر الحوار الوطني، وحرص رئيس الجمهورية على 
اصدارها إلرضاء االطراف االخرى، رغم ان موضوع 
الهيكلة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومع ذلك 
فالمؤتمر الشعبي العام لم ولن يعترض عليها.. ولعل 

ما نقل عن الزعيم علي عبداهلل صالح وأحمد علي 
ويحيى صالح يؤكد ان موقفنا واضح و الغبار عليه..

وأك��د البركاني في تصريح صحفي أن المؤتمر 
سيظل حريصًا على أمن واستقرار البالد فقد رفض 
ان تسال قطرة دم يمني خالل األزمة وتنازل الزعيم 
علي عبداهلل صالح عن السلطة وغادرها من أجل حقن 
دماء اليمنين، والمؤتمر اليوم أكثر حرصًا على امن 
واستقرار البالد وسيقدم أي تنازالت من أجل الوطن 
ألن ما يجرى في المحافظات الجنوبية من تداعيات 
مخيفة جدًا خصوصًا وانها تأتي في ظل تزايد االنفالت 

األمني وتردي االوضاع المعيشية للمواطنين..
وأوضح الشيخ سلطان البركاني ان االعذار التي ظل 
الطرف اآلخر يرددها ويهول منها حول توحيد الجيش 
قد زالت وعليه إعادة الجنود الى ثكناتهم وإخراج 

المليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء وبقية المدن 
كما أكدت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها.

مشيرًا الى أن المؤتمر كان على علم بهذه القرارات 
ع على  قائاًل: لقد كنت عند رئيس الجمهورية عندما وقَّ
المشروع الخاص بالهيكلة، ويوم صدور القرارات كنت 
عنده ايضًا .. فقد كنا في المؤتمر نعلم تفاصيل ذلك 
بما فيها قرار يحيى محمد عبداهلل صالح ، لكن اآلخرين 
لم يكونوا على علم بالقرارات بما فيهم السفارات التي 
استنفرت يوم صدورها، معتقدين ان حربًا ستندلع 
عقب إعالن هذه القرارات، بعد ان خلقت االطراف 
األخرى لديهم انطباعًا سيئًا وغير صحيح، على الرغم 
من انهم يدركون ان رئيس الجمهورية هو القائد 

األعلى للقوات المسلحة وهو صاحب القرار األول..

التقى أمناء عموم أح���زاب التح���الف

رئيس الجمهورية يدعو كل القوى إىل حشد طاقاتها إلنجاح املرحلة الثانية من املبادرة

التقى األخ عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر- 
األمين العام السبت- االخ��وة أمناء عموم 
احزاب التحالف الوطني الديمقراطي وذلك بمكتبه 

في دار الرئاسة.
الخطوات  طبيعة  على  لرئيس  ا اطلعهم  حيث 
واإلج���راءات وال��ق��رارات التي تسير في إط��ار تنفيذ 
التسوية السياسية التاريخية في اليمن المنبثقة عن 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري 
مجلس االمن 2014 و2051 والتي تأتي في مقدمة 
بنودها الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن 

والتداول السلمي.
وأش��ار األخ رئيس الجمهورية الى أن المبادرة 
على  بتأييد مطلق  قد حظيت  ليتها  وآ الخليجية 

المستوى المحلي واالقليمي والدولي بصورة غير 
مسبوقة.. منوها الى ان مجلس االمن الدولي بكل 
اعضاءه الخمسة عشر قد صوت باإلجماع على تاييد 
واخراج اليمن من االزمة والظروف الصعبة الى بر 
االمان.. على اساس ان المبادرة الخليجية هي المخرج 
المشرف لكل االطراف السياسية وتوفر لليمن الدعم 
والمساندة على مختلف المستويات االمنية والسياسية 

واالقتصادية.
وأكد الرئيس عبدربه منصور هادي”اننا اليوم امام 
استحقاقات وطنية مهمة وكبيرة من اجل اصالح 
منظومة الحكم على اس��اس الحكم الرشيد بكل 
جوانبه ومتطلباته وقيام الدولة المدنية الحديثة وفقا 
لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي سيحضره كل 
االطراف السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع 

المدني بكل مشاربه، وذلك من اجل رسم معالم 
المستقبل المأمول لليمن الجديد.واعتبر الرئيس 
اإلستيعاب الكامل لهذه المعطيات من قبل جميع 
القوى السياسية امرا ضروريا وملحا.. مشيرًا الى حاجة 
ماليين الشباب للعمل والوظيفة واالندماج في حقل 

العمل واإلنتاج بكل صوره وأشكاله..
 وقال :”علينا جمعيا ان نحمد اهلل سبحانه وتعالى ان 
سخر لنا المخرج الجميل وتجنيب اليمن ويالت الحرب 
والمهاول الخطيرة”.. وأضاف ان االتصاالت في ذروة 
االزمة مع الخمس الدول الدائمة العضوية في مجلس 
االم��ن ودول مجلس التعاون الخليجي قد قوبلت 
باالستجابة الكبيرة من اجل اال يذهب اليمن الى 
الحرب االهلية ويتعرض شعبه والمنطقة والمصالح 

الدولية الى الخطر باعتبار ان الموقع الجغرافي لليمن 
حساس على المستوى االقليمي والدولي من حيث 
االقتصاد والتجارة العالمية إذ تمر من خليج عدن وباب 
المندب قرابة اربعة مليون برميل نفط يوميا باالضافة 
الى مخاطر االرهاب والتدخالت الخارجية وهو ماجعل 
التعاون مع اليمن للخروج من االزمة امرًا ضروريًا وال 

بد منه.
وشدد األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
على جميع القوى الوطنية ان تحشد كافة الطاقات 
واإلمكانات من اجل انجاح المرحلة الثانية من المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وفي مقدمة 
ذلك الولوج الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي 
يمثل األساس الجوهري للتغيير.. معبرًا عن تقديره 
للجهود الوطنية التي تقوم بها احزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي.. مؤكدا اهمية استحقاقاتها واهتمام 
المؤتمر الشعبي العام بتلك االستحقاقات ودعمها 

كإنصاف طبيعي في اطار العمل السياسي المشترك.
هذا وقد تحدث عدد من امناء عموم احزاب التحالف 
الوطني فأكدوا جميعا تاييدهم المطلق لكل القرارات 
واالج��راءات والخطوات التي يتخذها االخ الرئيس 
عبدربه منصور ه��ادي في طريق تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. وإخراج اليمن من 
الظروف الصعبة مجددين التأكيد على انهم سيظلون 
اوفياء مع القيادة السياسية ممثلة باالخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي.. ويبذلون الجهود الوطنية في 
سبيل انجاح الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية 
والمجتمعية على اساس ان المؤتمر الوطني يمثل حجر 

الزاوية لإلتجاه نحو المستقبل المأمول.

اإلشـــادة باهتمام 
واحـــزاب  المؤتمر 
التحالف باستحقاقات 

المــرحــلة

أحزاب التحالف تؤّكد 
تأييدها المطلق لكل 

القرارات واإلجراءات 
التي يتخذها رئيس 

الجمهورية

د. مغلس:
 قرار يرقى إىل مستوى 
التحديات التي يواجهها 

املؤتمر والوطن

د. الكميم: املتغريات تفرض أن يكون األكاديميون الرديف الثاني للمؤتمر
د. محمد نجاد:  خطوة حكيمة إلشراك األكاديميني يف صنع الحاضر واملستقبل

د. باسردة:
 قرار صائب سيمكن 

املؤتمر من العمل 
وفق رؤى مدروسة

> رحب االكاديميون بقرار الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام بإنشاء مجلس استشاري يضم )51( 
أكاديميًا من مختلف الجامعات واستحداث دائرة في االمانة العامة لألكاديميين تضم عضوًا من كل جامعة وعضوين من 
جامعتي صنعاء وعدن وإشراكه في اللجنة العامة.. مؤكدين أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام المؤتمر وقيادته باالكاديميين 
الذين سيشــكلون رافدًا قويًا للمؤتمر الشــعبي العام وصناع القرار من خالل تقديم الدراســات واالستشارات المدروسة 

والرصينة وبالقيم والمبادئ المدنية.

أكاديميــون لـ»الميثـاق« :

 إنشاء دائــرة لالكاديميين ترســيخًا لقيم المدنية


