
االثنين : 25 / 3 / 2013م 
 الموافق :12 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1654( متابعات7
االستاذ عارف الزوكا لـ»للميثاق«:

ممّثلو المؤتمر وحلفائه في الحوار يحملون شهادات علمية عليا

أّكد األستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن قائمة ممّثلي المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني والبالغ عددهم 112 عضوًا، تضم نخبة من القيادات والكوادر الكفؤة 
والمهنية والمجرّبة والتي تتمتع بخبرة طويلة في العمل السياسي واإلداري والتنظيمي والتشريعي ومنهم قادة 
تاريخيون ومؤسّسون للمؤتمر منذ عام 1982م  ومعظمهم من حملة الشهادات العلمية العليا واألكاديميين 
والشخصيات التي تتمتّع بالقدرة على تمثيل المؤتمر بشكل خاص واليمنيين بشكل عام في الحوار الوطني الذي 
انطلق في الـ 18 من مارس الجاري بهدف ايجاد حلول علمية وموضوعية للقضايا المطروحة أمام المتحاورين..

وقال الزوكا في تصريح لـ »الميثاق« إن قائمة المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار تضم  18 عضوًا حاصلين على 
شهادة الدكتوراه و13 عضوًا حاصلين على شهادة الماجستير و52 عضوًا حاصلين على درجة البكالوريوس 14 
عضوًا حاصلين على الدبلوم، و 15 عضوًا لديهم شهادة الثانوية العامة، منوّهًا إلى أن ذلك يعني أن ممّثلي 
المؤتمر وحلفائه هم أكثر األحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الحوار حصواًل على الدرجات العلمية 
العليا ما يؤهّلهم للقيام بدور مؤّثر ومميّز في الحوار الوطني وبما يعبّر عن آمال وتطّلعات اليمنيين في إرساء 
دعائم دولة النظام والقانون والعدالة االجتماعية والمساواة وتلبية مطالب الشباب وصياغة دستور متطوّر 
وحديث وطرح الحلول األفضل واألنسب لمختلف القضايا الوطنية المعّقدة والشائكة وأبرزها القضية الجنوبية 

ومشكلة صعدة وإصالح النظام االنتخابي.

ولفت الزوكا إلى أن اختيار ممّثلي المؤتمر وحلفائه تم بعناية شديدة ومن خالل لجنة شكلتها قيادة المؤتمر 
استنادًا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والقدرات العلمية واألكاديمية بأوضاع البالد وظروفها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية مثل الوزراء والمحافظين وأعضاء في اللجنة العامة ورؤساء فروع المؤتمر 
وأعضاء في مجلسي النوّاب والشورى واألكاديميين والشخصيات االجتماعية والمرأة والشباب.. مؤكدًا أن قائمة 
المؤتمر وحلفائه من الشخصيات التي كان لها دور  بارز  في التوصّل إلى حلول تاريخية واتفاقات سياسية سابقة 

جنّبت اليمن الويالت وحقنت دماء اليمنيين.
وأوضح الزوكا أن المهمة الملقاة على عاتق ممّثلي المؤتمر عظيمة وكبيرة نظرًا ألن مؤتمر الحوار يؤسّس 
لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن بمنظومة حكم جديدة قائمة على الحكم الرشيد والحرية والعدالة ودستور 
جديد يواكب متطّلبات العصر، كما أنه أبرز استحقاق تضمّنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة 
التي كان للزعيم علي عبد اهلل صالح الفضل في صياغتها والتوقيع عليها في الـ 23 من نوفمبر 2011م حرصًا 
منه على إخراج البالد من األزمة التي عصفت به منذ مطلع العام الماضي ونقل بموجبها السلطة بطريقة سلسة 
وسلمية وآمنة وديمقراطية إلى خلفه رئيس الجمهورية األخ المناضل عبدربه منصور هادي النائب األول لرئيس 

المؤتمر األمين العام.
»الميثاق« تنشر قائمة المؤتمر والتحالف المشاركين في موتمر الحوار الوطني..
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المؤتمروحلفاؤه يدينون محاولة اغتيال أبوراس ويعتبرونها عرقلة للحوار
دان رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
صالح وقيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
وأح��زاب التحالف الوطني بشدة الحادث اإلجرامي 
اإلرهابي الذي تعرض له عضوي مؤتمر الحوار الوطني 
فهد حمود محمد إبوراس، وعبدالواحد أبو راس  في 
جولة أية شارع النصر بالعاصمة صنعاء بالقرب من 
نقطة عسكرية وأدى إلى استشهاد 3 من مرافقيهم 

وإصابة 2 آخرين.
واعتبر رئيس المؤتمر وقيادات وأعضاء وك��وادر 
المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني هذا الحادث 
اإلجرامي اإلرهابي محاولة من قبل بعض العناصر 
والقوى للتأثير على سير مؤتمر الحوار الوطني ووضع 
العراقيل أمام استمراره في أجواء أمنة بهدف إعاقة 
التسوية السياسية والحوار الوطني، وسعيًا منها لجر 

البالد إلى الفوضى.
مؤكدين أن هذه األساليب ال تخدم األمن واالستقرار 
ومن شأنها إعادة اليمن إلى مرحلة الصراعات والمربع 

األول لالزمة.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضهم المطلق 
لكل أساليب العنف من أي جهة أو طرف كان وضد أي 
طرف أو جهة كانت، مجددين حرصهم الكامل على 
إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والذي يعد انجاز للمؤتمر 
وحلفائه باعتبارهم السباقين إلى الدعوة إلى الحوار 
إلخراج الوطن من األزمة الطاحنة التي كادت تعصف به .
ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه جميع األطراف 
والقوى السياسية إلى التمسك بالحوار وأن ينظر 
الجميع إلى المستقبل وينبذون الماضي،ويعملون 
على استغالل الحوار الوطني لإلسهام في حل مشاكل 

اليمن وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل 
والمساواة والحرية والديمقراطية وتطبيق النظام 

والقانون .
وطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه القيادة 
السياسية ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، وحكومة 
الوفاق الوطني بتحمل مسئولياتهم في حفظ األمن 
واالستقرار في ربوع اليمن وتسخير اإلمكانيات إلرساء 
األمن والسكينة العامة وتوفير األجواء المناسبة واآلمنة 

الستمرار مؤتمر الحوار الوطني.
مطالبين في الوقت نفسه وزارة الداخلية واألجهزة 
األمنية إلى سرعة التحقيق في حادثة محاولة اغتيال 
عضوي مؤتمر الحوار فهد ابوراس وعبدالواحد أبوراس 

وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

أعضاء المؤتمر والتحالف في الحوار سيعبرون عن تطلعات الشعب لبناء يمن جديد

يحيى الحيمي رئيسًا 
لقسم الممتلكات 

بالدائرة المالية
أصدر الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام القائم 
بأعمال األمين العام قرارًا قضى بتعيين األخ 
لقسم  رئيسًا  لحيمي  ا صغير  محمد  يحيى 
الممتلكات بدائرة الشئون المالية واالداري��ة 

بدرجة نائب رئيس دائرة.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من 

قبل الجهات ذات العالقة من تاريخ صدوره.


