
التقى الدكتور عبدالكريم اإلرياني- النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ومعه 
األمناء المساعدون وأعضاء اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وقــيــادات أحــزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي باألمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف 
الزياني وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي 

في اليمن.
الساحة  المستجدات على  اللقاء  وبحث 
السياسية اليمنية والتحضيرات الجارية لعقد 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفي اللقاء جدد المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه التزامهم الكامل بالمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة ودعم األخ المشير 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وما 
يتخذه من خطوات لتنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة.
أنهم سلّموا  وحلفاؤه  المؤتمر  ـــد  وأكّ
-السبت- قائمة ممثليهم إلى اللجنة الفنية 

لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني.
موضحين موقفهم الرافض الستمرار انفالت 
اإلعالم الرسمي وعدم التزامه بتهيئة األجواء 
للحوار الوطني، وما تقوم به حكومة الوفاق 
من عمليات إقصاء سياسية لكوادر المؤتمر 
من الوظيفة العامة بالمخالفة لقانون الوظيفة 

العامة وقوانين الخدمة المدنية.
وجــدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة 
المسلّحة وقانون  القوات  بإعادة هيكلة 
المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية.. 
معبرين عن رفضهم أية محاوالت للتمرد 

وااللتفاف عليها.
الفتين أن استمرار عملية التمرد على قرارات 
رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة 
القوات المسلّحة إنما يهدد عملية التسوية 
السياسية ويضع العراقيل أمام تهيئة األجواء 

النعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
د المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على  وأكّ
أهمية االلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها 
دت على وحدة وأمن واستقرار اليمن،  التي أكّ

باعتبار ذلك جوهر عملية التسوية السياسية 
السلمية التي رعتها دول مجلس التعاون 

الخليجي.
كما جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 

شكرهم وتقديرهم لجهود دول وقــادة 
مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن 
عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية 

على دعمها ومساندتها لليمن للخروج من 
أزمته، وقادتها.

من جانبه جدد األمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني التزام 

دول الخليج بوحدة وأمن واستقرار اليمن..
وأوضح أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
دوا على دعمهم لليمن  في قمتهم األخيرة أكّ
ووحدته وأن دعم المجلس لمسار التسوية 

السياسية مرهون بوحدة التراب اليمني.
مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي 
حريصة على إخراج اليمن من أزمته واستكمال 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.. 
مشدداً على ضرورة إنجاح الحوار الوطني 

الشامل.
ونوه إلى أن الدعم التنموي المقدم من دول 
مجلس التعاون الخليجي إنما يأتي نتيجة لما 
تحقق في مسار عملية التسوية.. لكنه شدد 
على ضرورة تجاوز أية عراقيل أو مشاكل تواجه 

العملية السياسية.

التقى الشيخ سلطان البركاني- األمين العام 
المساعد للشئون السياسية والعالقات الخارجية 
في المؤتمر ومعه االستاذ عارف الزوكا- األمين 
العام المساعد لقطاع الشباب- بالسيد جمال 
بن عمر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى 

بالدنا ظهر الجمعة.
لعقد  رية  لجا ا لتحضيرات  ا ء  للقا ا وناقش 
مؤتمر الحوار الوطني والتداعيات على الساحة 
الوطنية وفي مقدمتها عدم تنفيذ قرارات رئيس 
الجمهورية فيما يخص إعادة هيكلة القوات 
المسلحة وتمرد علي محسن على تلك القرارات 
،وكذا قرارات اللجنة العسكرية فيما يتعلق بإزالة 

المظاهر المسلحة واسباب التوترات األمنية .

كما بحث اللقاء الجوانب المتعلقة بــأداء 
حكومة الوفاق وعدم تنفيذها لبرنامج اإلنعاش 
االقتصادي كما نصت عليه اآللية التنفيذية 
تطبيقها  عــدم  وكذلك  الخليجية  للمبادرة 
النافذة ومبدأ الشفافية والحكم  للقوانين 
الرشيد اضافة الى ما تمارسه من أعمال خارج 
القانون وفي مقدمتها التعيينات التي ال تتفق 
مع معايير شغل الوظيفة العامة وقانون الخدمة 
المدنية، كما استعرض اللقاء ما يمارسه بعض 
وزراء أحزاب اللقاء المشترك في حكومة الوفاق 
الوطني من سياسة إقصاءات لكوادر المؤتمر 
الشعبي العام العتبارات سياسية وبشكل مخالف 

لقانون الوظيفة العامة.

كما تطرق اللقاء إلى تزايد عمليات تهريب 
األسلحة من الخارج إلى بالدنا، والتداعيات 
السلبية لها على مسار العملية السلمية اضافة 
الى استعراض الترتيبات لعقد مؤتمر الحوار 
الوطني باإلضافة إلى مناقشة ترتيبات زيارة 
أعضاء مجلس األمن إلى بالدنا، وتقييم مدى 
تنفيذ مختلف األطراف لبنود المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية .
حضر اللقاء االستاذ أحمد الكحالني- عضو 
اللجنة العامة رئيس دائرة العالقات الخارجية 
بالمؤتمر، وعبدالرحيم صابر- مدير مكتب جمال 

بن عمر في بالدنا.
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رئيس المؤتمر يطمئن على صحة أبو راس
قام الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- السبت- بزيارة لألخ صادق أمين أبو راس- األمين العام المساعد للمؤتمر 

الشعبي العام لقطاع الشئون التنظيمية- في منزله بالعاصمة صنعاء.
واطمأن الزعيم على الوضع الصحي لألمين العام المساعد وخاصةً بعد عودته من رحلة عالجية من جمهورية التشيك الصديقة والتي 
استمرت لمدة أربعة أشهر، استكماالً لبرنامج العالج المقرر له جراء إصابته في جريمة تفجير مسجد الرئاسة.. متمنياً لألمين العام 

المساعد الشفاء العاجل.
يذكر أن الشيخ صادق أمين أبو راس كان قد أصيب في االعتداء اإلرهابي على جامع دار الرئاسة الذي استهدف علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية السابق وقيادات الدولة في الثالث من يونيو ٢٠١١م وهو الحادث الذي راح ضحيته عدد من القيادات المؤتمرية ومايزال عدد 

من المسئولين يعانون من اإلصابات ويتلقون العالج في العديد من المستشفيات الداخلية والخارجية.
هذا وقد رافق الزعيم علي عبداهللا صالح خالل الزيارة األمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشعبي العام يحيى علي الراعي وسلطان 

البركاني وعارف الزوكا وكذلك عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام.
هذا وقد عاد الشيخ صادق أمين أبو رأس_ األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون التنظيمية، إلى أرض الوطن بعد رحلة 
عالجية أمضاها في جمهورية التشيك استمرت أربعة أشهر ..وذلك استكماال لبرنامج العالج الذي يتلقاه األمين العام المساعد للمؤتمر 

جراء إصابته في االعتداء االرهابي على مسجد الرئاسة في ٣ يونيو ٢٠١١م.
وكان الشيخ صادق أمين أبو راس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ونائب رئيس الوزراء السابق أصيب في االعتداء اإلرهابي 
الذي حدث في مسجد دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق علي عبداهللا صالح وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام 
أثناء أدائهم صالة أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو ٢٠١١م هذا وكان الشيخ صادق أمين أبو راس عاد إلى اليمن في 
الثالث من يونيو من العام ٢٠١٢م بالتزامن مع حلول الذكرى األولى لجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة بعد رحلة عالجية استمرت عاماً 

كامالً في كل من السعودية والواليات المتحدة األمريكية،حيث حظي باستقبال شعبي وجماهيري ورسمي كبير.

الزياني يجدد التزام دول الخليج بوحدة وأمن واستقرار اليمن

في لقاء قيادات المؤتمر والتحالف بأمين عام مجلس التعاون الخليجي

استمرار التمرد على قرارات رئيس الجمهورية يهدد التسوية السياسية ويضع العراقيل أمام الحوار
المؤتمر يجدد التزامه الكامل بالمبادرة الخليجية ودعمه لرئيس الجمهورية

البركاني والزوكا يلتقيان بن عمر

مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني

المؤتمر يسلّم قائمة ممثّليه إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
المؤتمر والتحالف يجددون تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلّحة 

رفض استمرار إقصاء كوادر المؤتمر من الوظيفة العامة
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