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وصل األخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
عصر أمس إلى قاعدة أندروز العسكرية في ضواحي 
واشنطن في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس 

باراك أوباما رئيس الواليات المتحدة األمريكية.
وكان في مقدمة مستقبلي األخ رئيس الجمهورية 
لدى وصوله القاعدة الجوية من الجانب األمريكي نائب 
رئيس المراسيم ناتالي جونس، بحسب البروتكول 

المعهود إلى جانب القائم بأعمال السفارة اليمنية 
بواشنطن باإلنابة ع��ادل علي السنيني والملحق 
العسكري العميد الركن محمد زيد إبراهيم وأعضاء 

السفارة.
ومن المقّرر أن يعقد األخ الرئيس الخميس القادم 
جلسة مباحثات مع الرئيس باراك أوباما في البيت 
األبيض، كما سيلتقي خالل زيارته الرسمية عددًا 

من ال��وزراء وأعضاء الكونجرس وكبار المسئولين 
األمريكيين لبحث العالقات الثنائية بين البلدين 
والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطوريها في 

مختلف المجاالت.
وكان األخ رئيس الجمهورية قد أجرى خالل اليومين 
الماضيين الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة 

كليفالند.

رئيس الجمهورية يبحث مع أوباما آفاق عالقات التعاون

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
عبدالرحمن الكهالي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة االقتصادي المعروف األستاذ عبدالرحمن محمد 
علي الكهالي والذي قضى ُعمره في خدمة الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة في الجانب اإلقتصادي واإلداري، وكان أنموذجًا للرجل الكفؤ 
سندت 

ُ
والمقتدر.. عمل بكل إخالص وأمانة ونزاهة في كل المهام التي أ

إليه سواء في رئاسة مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وآخرها رئيسًا 
لمجلس إدارة البنك األهلي اليمني..

وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ طالل 
عبدالرحمن محمد الكهالي عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 

العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان
..إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي آل شايم بصعدة بوفاة 
العالمة عبدالرحمن شايم

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة فضيلة العالمة عبدالرحمن حسين شايم الذي 
انتقل إلى جوار ربه في هذه األيام المباركة من الشهر الفضيل، حيث 
كان -رحمه الله- أحد أبرز العلماء المجتهدين الذين عملوا في خدمة 
الدين وتعليمه والدعوة إلى الله وترسيخ قيم الفضيلة والتسامح 
والمحبة واإلخاء والوئام ونبذ العنف والتطرف والغلو، وكرس كل جهده 

لنشر االعتدال والوسطية بين الناس..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ 
محمد عبدالرحمن حسين شايم.. وإخوانه وكافة آل شايم بمحافظة 
صعدة، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 

التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان..
 إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي في استشهاد العميد 
يسلم العنبوري

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد يسلم ناصر العنبوري مدير 
مديرية المحفد السابق الذي امتدت إليه يد الغدر واإلثم واإلرهاب 
لتغتاله ظهر اليوم الجمعة أثناء خروجه من منزله بمدينة عدن 
ره 

ّ
متوجهًا إلى المسجد ألداء فريضة صالة الجمعة، وذلك بعد ُعمر سخ

لخدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة في مجال األمن، مسهمًا 
بجهد كبير في حفظ أمن الوطن وسالمة أبنائه، وكان مثااًل للضابط 

المخلص والصادق والنزيه.
وأشاد الزعيم علي عبدالله صالح في البرقية التي بعث بها إلى األخ 
ناصر يسلم ناصر العنبوري وإخوانه وكافة آل العنبور بمحافظة أبين 
بمناقب الشهيد وبطوالته وجهوده الوطنية المخلصة، وبما تحلى 
به من شجاعة وثبات في كل الظروف واألح��وال والمنعطفات التي 
مر بها وطن 22 مايو، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الشهيد 
بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. ويلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي في وفاة الحاج محمد الخرباش
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الحاج محمد عبدالقوي الخرباش رجل األعمال 
المعروف الذي عمل في التجارة منذ وقت مبكر وخدم الوطن والثورة 
والجمهورية، وكان من رجال األعمال الخّيرين المهتمين بأعمال البر 
والخير ومساعدة المحتاجين، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في 

هذه األيام المباركة من شهر رمضان الفضيل..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أبناء وإخوان 
الفقيد وكافة أفراد أسرة الخرباش عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 

الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،
ت ق��درت��ه- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ّ
 سائاًل المولى -جل

ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذوي��ه الصبر 
والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

أخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..

مؤتمر لحج يحث أعضاءه على االستعداد الستحقاقات المرحلة القادمة
 نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج 
أمسية رمضانية حضرها قيادات وكوادر المؤتمر 

بالمحافظة والمديريات والفروع.
وفي األمسية أكد األخ علي حيدرة ماطر األمين 
العام للمجلس المحلي بالمحافظة عضو اللجنة 
الدائمة الرئيسية على أهمية تكثيف الجهود 
وتوحيد الصف لمواجهة الصعوبات التي تواجه 

المؤتمر الشعبي..
وش��دد ماطر على ض��رورة تحمل كل مؤتمري 
لمسؤوليته تجاه مستقبل اليمن وإنجاح الحوار 
الوطني.مثمنًا المواقف الثابتة والبطولية لمؤتمريي 
محافظة لحج خ��الل األزم���ة وص��م��وده��م الرائع 
في وج��ه المشاريع التآمرية التي ك��ادت تفتك 

بالوطن وبالمؤتمر الشعبي ل��وال تلك المواقف 
االسطورية والوطنية التي سطرها المؤتمريون 
في عموم محافظات الجمهورية وفي مقدمتهم 
المواقف التاريخية للقيادة العليا للمؤتمر ممثلة 
بالزعيمين المناضلين األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية واألخ علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وك���ان ال��م��ش��ارك��ون في 
األمسية قد وقفوا على كافة القضايا التنظيمية 
والخدمية وقضايا المواطنين ف��ي المحافظة 

ووضعوا مقترحات وتوصيات حولها.
وكان مؤتمريو الدائرتين 70 و75 بمحافظة 
لحج نظموا أمسية رمضانية تناولت المستجدات 

على الساحة الوطنية.

كما ناقش المؤتمريون العمل التنظيمي في 
الدائرتين وضرورة تفعيل األنشطة والفعاليات 
المختلفة في إطار التفاعل مع المرحلة القادمة 
وما تتطلب من استحقاقات.وأكد المشاركون في 
األمسية تمسكهم بالمبادئ والثوابت المؤتمرية 
والصمود أم��ام التحديات التي تواجه المؤتمر 

الشعبي العام.
مشددين على ضرورة االصطفاف خلف القيادة 
السياسية والتنظيمية بقيادة المناضل عبدربه 
منصور ه��ادي رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام والزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام إلنجاح التسوية 

السياسية ومؤتمر الحوار الوطني.

الزوكا يشيد بجهود الفرق المساندة
أشاد األستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، بالجهود التي 

يبذلها أعضاء الفرق المساندة لممثلي المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني.
وعبر الزوكا خالل ترؤسه اجتماعًا للفرق المساندة لممثلي المؤتمر وحلفائه أمس عن شكر 
قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- لجهود أعضاء الفرق المساندة وما قدموه خالل الفترة الماضية من رؤى ودراسات 
ومقترحات تضمنتها رؤى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المقدمة إلى فرق العمل التسع في 
مؤتمر الحوار الوطني .مؤكدًا أن جهودهم ساهمت بشكل كبير في جعل المؤتمر الشعبي 
ه يقدم رؤى وطنية متقدمة نالت التقدير والقبول من معظم المكونات والقوى  العام وحلفاء
السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، ومثلت تأكيدًا على حرص المؤتمر الشعبي العام على 
المصالح الوطنية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره على كل ما عداها من المصالح الحزبية 
الضيقة.من جانبه أشاد الدكتور يحيى الشعيبي- رئيس فريق ممثلي المؤتمر وحلفائه في 

مؤتمر الحوار بجهود أعضاء الفرق المساندة.
مؤكدًا أن المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تبنت الكثير مما تضمنته رؤى 

المؤتمر الشعبي العام عبر معظم فرق العمل داخل مؤتمر الحوار.
وقال إن كثيرًا من أعضاء القوى المشاركة في الحوار أكدوا أن المؤتمر الشعبي العام يمتلك 
خبرة سياسية وكوادر لها خبرة في العمل الوطني والسياسي واإلداري وهو ما انعكس في 

الرؤى المتطورة التي قدمها حول مختلف قضايا الحوار.
هذا وقد تم في االجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

جمعان  نائبًا لرئيس 
الدائرة االقتصادية

أصدر الدكتور عبدالكريم االرياني 
-النائب الثاني لرئيس المؤتمر القائم 
بأعمال االمين العام- ق��رارًا تنظيميًا 
ب��رق��م »43« لسنة 2013م قضت 
مادته االولى بتعيين االخ يحيى محسن 
علي جمعان الجدري نائبًا لرئيس الدائرة 

االقتصادية.
وقضت مادته الثانية بالعمل به من 
تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة 

تنفيذه كاًل فيما يخصه.

البركاني : بقاء االخوان في الساحات  لن يعيد لهم مرسي
قال الشيخ سلطان البركاني االمين العام المساعد ان تفويض الشعب المصري بماليينه للجيش 
المصري لمحاربة االرهاب أمر طبيعي وناتج عن معاناة شعبية واسعة ضد حكم االخوان لمصر 
وهمجيتهم خالل العام 2012م والتي طالت كل شيء في حياة المواطن المصري، وهددت بسقوط 

أعرق دولة في العالم.
ووصف البركاني حكم االخوان لمصر خالل عام 
بحالة طفولية وساذجة حاولوا من خاللها اخراج 
مصر من تاريخها.واضاف بأن االخوان يبحثون 
عن دول��ة في الوهم وه��ذا ما اكدته ادارتهم 

وحكمهم العبثي لمصر.
ولفت البركاني الى ان القوات المسلحة واالمن 
ق��ام��ت ب��واج��ب��ه��ا ال��وط��ن��ي ف��ي لحظة الحسم 
والضرورة.وقال البركاني في حديث لقناتي »آزال 
واليمن اليوم« االسبوع الماضي انه كان على 
ة المؤسسة العسكرية  االخوان المسلمين قراء
جيدًا بعد ثورة 25يناير حينما انحازت للشعب 
رغم ان الرئيس مبارك كان أحد أفرادها ومن 
كان له باع طويل في تطويرها مع ذلك انحازت 
للشعب.. وك��ان على االخ���وان ان ي��ق��رأوا هذه 

الرسالة جيدًا وقد أثبت القادة العسكريون انهم ال يبحثون عن مناصب او غير ذلك.
واكد البركاني مقولة : »الزعيم عبدالناصر« ان االخوان اليحملون مشروعًا على االطالق وانما كل 
ما يمتلكونه هو مشروع فوضوي ليس إال.. وقال ان بقاءهم في الساحات لن يعيد لهم مرسي ولن 

يعيد اليهم الحكم.
مؤكدًا ان ما يقومون به اليوم من ترويع لآلمنين وحشد لعناصرهم لمواجهة الجيش المصري انما 
هو لغرض الوصول الى تسوية تنقذ وتحفظ ما تبقى لهم من ماء الوجه وتحافظ على قياداتهم 

المتورطة في أعمال العنف والتحريض لقتل الجنود وضباط الجيش والشباب المناهضين لهم.

النائب األول لرئيس المؤتمر يصدر قرارًا بتشكيل لجنة اشرافية عليا للقيد والتسجيل

اص��در الرئي��س عبدربه منص��ور هادي، 
النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام.. 
األمين العام، قرارًا تنظيميًا رقم )1( لسنة 
2013م قضى بتعيين لجنة اش��رافية عليا 

للقيد والتسجيل.. ونص القرار :
- النائ��ب األول لرئي��س المؤتمر الش��عبي 

العام األمين العام.
- بع��د االط��الع عل��ى النظ��ام الداخل��ي 
للمؤتم��ر الش��عبي الع��ام وتعديالته وعلى 

اللوائح المتفرعة منه.

قرر مادة)1(:-
تشكل لجنة اشرافية عليا لمشروع السجل االلكتروني 

لمرحلة القيد والتسجيل من األخوة التالية أسمائهم:
1- صادق أمين أبوراس رئيسًا

2- عارف عوض الزوكا نائبًا للرئيس
3- احمد محمد الزهيري عضوا

4- حافظ فاخر معياد عضوًا
5- فؤاد الكميم عضوًا

6- محمود حسين االرياني عضوًا

7- محمد عبدالوهاب عقيل عضوًا
8- عبدالله ابو حورية عضوًا

9- شكري العميسي عضوًا ومقررًا

مادة )2(:- تتولى المهام التالية:-
1- إقرار مشروع الخطة والدليل التنفيذي لمرحلة مشروع 

السجل االنتخابي االلكتروني.
2- إقرار مشروع الميزانية المالية الخاصة بالمرحلة ورفعها 

للقيادة االنتخابية العليا.

3- تشكيل اللجان المتخصصة وتكليف دوائر األمانة العامة 
بأية مهام تتطلبها انشطة المرحلة في إطار اختصاص كل 

دائرة.
4- المتابعة واإلشراف على تنفيذ مهام المرحلة في عموم 

محافظات الجمهورية.
5- متابعة سير أعمال اللجنة الفنية من خالل:-

أ . استعراض وتقييم التقارير الدورية المرفوعة عن سير 
تنفيذ مهام المرحلة والتوجيه باتخاذ ما يلزم حيالها.

ب . اإلطالع على نتائج الدراسات والتحليالت المقدمة من 
اللجنة الفنية عن مختلف فعاليات المرحلة.

6-رفع تقارير دورية عن سير تنفيذ مهام المرحلة إلى 
القيادة االنتخابية العليا.

مادة )3(:-
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية 

المختصة تنفيذه كاًل فيما يخصه.

صدر باألمانة العامة بتاريخ 2013/7/21م

عبدربه منصور هادي
النائب االول لرئيس المؤتمر - األمين العام

لجنة التوفيق تقر رؤية 
المؤتمر الشعبي  لكوتا المرأة

أقرت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني 
المقترح الذي قدمه المؤتمر الشعبي العام في 
رؤيته لبناء الدولة والخاص بتبني كوتا للمرأة 
ب��ن��س��ب��ة30%.وذك��رت م��ص��ادر ف��ي مؤتمر 
الحوار ل�"المؤتمرنت" أن لجنة التوفيق أقرت 
المقترح الخاص بكوتا المرأة بنسبة %30 
وال��ذي كان وافق عليه فريق بناء الدولة بناء 
على ما تضمنته رؤية المؤتمر الشعبي العام .

وع��ارض ح��زب اإلص��الح ه��ذا المقترح منذ 
البداية إال أن جميع القوى السياسية والمكونات 
المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وافقت على 
مقترح المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم 
ممثلي ال��ش��ب��اب وال��م��رأة وك��اف��ة المكونات 

األخرى.
وكانت عضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيسة 
اتحاد نساء اليمن رمزية االرياني، قالت: "إن 
ممثلي حزبي التجمع اليمني لإلصالح والرشاد 
السلفي وممثلين من التنظيم  الناصري في 

الحوار الوطني أكثر من عارض الكوتا".
وأكدت رمزية اإلرياني أن الكوتا في الوقت 
ال��ح��اض��ر تعد بمثابة ح��اج��ة ملحة لتمكين 
المرأة من الوصول إلى مواقع القرار السياسي 
واالقتصادي والتشريعي، إال أن بعض شرائح 
وفئات المجتمع اليمني مازالت تنظر للمرأة 

بنظرة دونية..

االشتراكي والناصري يتراجعان عن الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع

تراجع الحزب االشتراكي والتنظيم الناصري عن موقفهما فيما يتعلق بموضوع التوافق على أن تكون الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع .وذكرت مصادر 
»المؤتمر نت«: أن الحزب االشتراكي والتنظيم الناصري داخل لجنة التوفيق تراجعا عما كانا وافقا عليه سابقًا ضمن فريق بناء الدولة  مطلعة في مؤتمر الحوار الوطني ل�
في أن تكون الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو موقف يتسق مع موقف حزب اإلصالح الذي سبق مع السلفيين أن رفضا هذا المقترح الذي صوتت 
عليه جميع المكونات والقوى السياسية بنسبة 84% وعارضه اإلصالح والرشاد السلفي .وكانت قيادات حزب اإلصالح- وعلى رأسهم عبدالمجيد الزنداني عضو الهيئة 
العليا- شنت حمالت تكفيرية ضد أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار على خلفية المقترح، وقوبلت حمالت التكفير تلك بإدانات واسعة من رئاسة مؤتمر الحوار 
ومن جميع المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. ودان المؤتمر الشعبي العام بشدة حمالت التكفير التي تقودها بعض الجماعات المتطرفة التي 

جعلت من نفسها متحدثة باسم الدين ومحتكرة للشريعة االسالمية.


