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د. الشعيبي لـ"الميثاق":

لغى القضايا التي تمس الوحدة
ُ
»الجنوبية« حتى ت مقاطعون اجتماعات الفريق المصغر لـ

 المؤتمر يقدم رؤيته لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار 

»الميثاق«- خاص :
> أكد الدكتور يحيى محمد الشعيبي، رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي 
العام وأح��زاب التحالف في مؤتمر الحوار الوطني أن مكون المؤتمر الشعبي 
العام في مؤتمر الحوار، سيقدم اليوم االثنين رؤيته الخاصة بالضمانات لتنفيذ 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. 
»الميثاق« : ان مكون المؤتمر حافظ على التناغم والتوفيق  وقال في تصريح ل��
بين نصوص مرجعية الحوار والتسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن الدولي المتعلقين بحل االزمة السياسية 

في اليمن وبين مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار وفقًا لنظامه الداخلي.
وفيما يتعلق باستكمال اعضاء مؤتمر الحوار، أمس االحد، في الجلسة العامة 
الثالثة مناقشة تقرير فريق عمل الحكم الرشيد، قال الدكتور الشعيبي : ان 
التقرير تم اعادته الى فريق الحكم الرشيد الستيعاب مالحظات الجلسة العامة 
الثالثة وإقراره بصورته النهائية من قبل اعضاء الفريق ورفعه الى لجنة التوفيق 
لكي تضمه الى التقارير المنجزة وادراج��ه في تقريرها النهائي الذي سيضم 
تقارير فرق عمل المؤتمر التسع والتي ستقدم الى الجلسة العامة الختامية 

للتصويت عليه.
وأضاف الشعيبي : ان فريق المصالحة والعدالة االنتقالية سيجتمع اليوم االثنين 

مرة اخرى من أجل معالجة القضايا الخالفية داخل الفريق.. مؤكدًا ان رئاسة 
مؤتمر الحوار رفضت استقالة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش، وقال 

انه سيعود الى اجتماعات الفريق.
وتوقع الشعيبي ان يحسم الفريق قريبًا بقية القضايا الخالفية والتي ال جدوى 
من طرحها واثارتها داخل الفريق ما دام وهناك مرجعيات واضحة تحكم عمل 

فرق مؤتمر الحوار وقضايا الحوار.
وجدد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور يحيى الشعيبي، التأكيد 
بان ممثلي المؤتمر الشعبي العام اليزالون مقاطعين اجتماع الفريق المصغر 
المنبثق عن فريق القضية الجنوبية الى ان يتم إلغاء كل القضايا المطروحة على 
طاولة مؤتمر الحوار والتي تتعارض مع المبادرة وآليتها وقراري مجلس األمن..

واشار الى ان ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف لم يتلقوا حتى 
اللحظة دعوة لحضور اجتماع الفريق الخاص بالقضية الجنوبية والذي يتوقف 

عليه تحديد عدد اقاليم الدولة اليمنية المقبلة ونظامها السياسي.
الى ذلك علمت" الميثاق" من مصادر مطلعة في مؤتمر الحوار ان اجتماعات 
الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية سوف تستأنف اليوم االثنين.. 
متوقعًا عودة ممثلي الحراك الجنوبي في الفريق الى المشاركة في اجتماعات 
الفريق اليوم.. بينما ال يزال ممثلو المؤتمر وأحزاب التحالف معلقين مشاركتهم 

حتى يرى ان القضايا التي تمس الوحدة اليمنية وتحالف مرجعية الحوار قد 
أزيلت تماما من على طاولة حوارات الفريق.

❞  فريق العدالة سيحسم القضايا الخالفية وفقًا لمرجعيات الحوار
❞  إعادة تقرير الحكم الرشيد إلى الفريق الستيعاب المالحظات

اليمن تودع علمين وطنيين بارزين  
شيع األحد بالعاصمة صنعاء جثمان الفقيدة رائدة العمل النسوي في اليمن والوطن العربي رمزية عباس محمد اإلرياني- عضو اللجنة  

العامة للمؤتمر الشعبي العام.. رئيسة إتحاد نساء اليمن.. أمين عام االتحاد النسائي العربي.
وكان في مقدمة المشيعين مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم اإلرياني، ووزراء الشباب والرياضة معمر مطهر اإلرياني، والخدمة 
المدنية والتأمينات نبيل شمسان، واألوقاف واإلرشاد حمود عباد، واألشغال العامة والطرق الدكتور عمر الكرشمي، ونائب وزير الخارجية الدكتور 
علي مثنى حسن، وأمين العاصمة عبدالقادر هالل، ورئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني الدكتور عبدالعزيز المقالح، وعدد من أعضاء مجلسي 

النواب والشورى والمسؤولين والشخصيات االجتماعية والفعاليات الوطنية وأسرة الفقيدة وأصدقائها ومحبيها وحشد من المواطنين.
وقد عبر المشيعون عن حزنهم البالغ لرحيل الفقيدة اإلرياني باعتبارها واحدة من أهم وأقدم من كتبن ونشرن الرواية والقصة واحترفن اإلبداع 
االدبي في اليمن باإلضافة إلى كونها أحد أهم الناشطات السياسيات.. إذ كانت أول يمنية تحمل لقب سفير في عملها الدبلوماسي ، قبل التحاقها في 

العمل الحقوقي وفازت بعد ذلك بموقع رئيس اتحاد نساء اليمن وأيضا بموقع امين عام االتحاد النسائي العربي.
ونوه المشيعون بإسهامات الفقيدة وأدوارها الكبيرة في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل والوطن.. معتبرين رحيلها خسارة كبيرة على كل 

المستويات اإلبداعية والنقابية والوطنية.. مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها 
الصبر والسلوان .. وقد توفيت الفقيدة رمزية عباس االرياني، الخميس الماضي، عن عمر ناهز الستين عاما، إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت 
لها في احدى المستشفيات األلمانية بعد حياة حافلة بالعطاء في العمل االجتماعي والدبلوماسي والتحاقها في العمل الحقوقي وكذا النجاحات التي 

حققتها على مدى تجربتها االبداعية والحقوقية والدبلوماسية.
وفي موكب حزين، شيع األربعاء الماضي بالعاصمة صنعاء جثمان الشاعر الكبير واألديب محمد حسين عبدالله الشرفي إلى مثواه األخير.. بعد 

حياة حافلة بالعطاء اإلبداعي والثقافي والنضال والعمل في المجال الدبلوماسي.
وكان في مقدمة المشيعين الشاعر الدكتور عبدالعزيز المقالح رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني .

هذا وقد عبر المشيعون عن حزنهم البالغ عن المصاب الجلل الذي حل بالساحة الثقافية اليمنية والمتمثل برحيل هامة أدبية سامقة بحجم 
الشاعر الكبير محمد الشرفي الذي أثرى المكتبة اليمنية والعربية بعدد كبير من الدواوين الشعرية والكتابات المسرحية النثرية والشعرية وكان 

من أوائل من كتبوا في المسرح اليمني.

في بيان نعي لألمانة العامة

رحيل رمزية اإلرياني خسارة فادحة للمؤتمر
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صدق الله العظيم .
ببالغ الحزن واألس��ى تلقى المؤتمر الشعبي 
العام نبأ رحيل أحد أع��الم المؤتمر الشعبي 
العام واليمن ، رمزية عباس محمد االرياني- 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. 
رئيس االتحاد العام لنساء اليمن، امين عام 
االتحاد النسائي العربي.. عضو مؤتمر الحوار 
الوطني، والتي توفيت يوم "الخميس" إثر 
مضاعفات عملية جراحية خضعت لها في 

ألمانيا.
لقد كان هذا الرحيل المفاجئ فاجعًا لكل 
من عرف الفقيدة التي أفنت حياتها في 
خدمة القضايا الوطنية وتركت بصمات 
واضحة وادوارًا مشهودة على الصعد 
الشخصية والتنظيمية والسياسية 
والمجتمعية والثقافية والحقوقية، 
حيث كان التميز واإلبداع السمة التي 
الزمتها منذ نعومة أظافرها عبر 
تميزها ف��ي مسيرتها 
العلمية والبحثية 
وم��������ش��������وار 
ع����م����ل����ه����ا 
ال��س��ي��اس��ي 
وال���م���دن���ي 

والتطوعي.. ونبوغها الثقافي واألدب��ي كأول 
روائ��ي��ة يمنية كتبت وه��ي ال ت���زال ف��ي سن 
المراهقة روايتها )الجشع( ونشرتها في العام 
1970م، وكذا في حياتها المهنية كأول امرأة 
يمنية تنضم إل��ى السلك الدبلوماسي العام 
1980م، وتدرجها في المناصب الدبلوماسية 
ح��ت��ى وص��ول��ه��ا ل��م��ن��ص��ب س��ف��ي��ر ف���ي وزارة 
الخارجية، ما أهلها لتحوز على عشرات الدروع 
والشهادات التقديرية في مختلف المجاالت 
ل��م��ي��ادي��ن المجتمعية  العلمية والبحثية وا

والتطوعية والثقافية واإلبداعية.
لقد كانت الفقيدة أنموذجًا يحتذى به للمرأة 
اليمنية التي تجاوزت حاجز العزلة والتمييز 
وكسرت القيود االجتماعية، وفي وقت مبكر 
من حياتها، لتنطلق إلى آفاق رحبة من العطاء 
والتميز واإلب���داع والتألق، وناضلت وم��ن كل 
المواقع القيادية التي شغلتها والمنابر التي 

تصدرتها ل��ق��ي��ادة ال��ح��رك��ة النسوية 
وتوجيهها للدفاع عن قضايا المرأة 
اليمنية والسعي إلدماجها في المجتمع 
وإشراكها في العمل السياسي إلى جانب 
أخيها الرجل ،من خالل ترؤسها ألهم 
منظمة نسوية يمنية هي اتحاد نساء 
اليمن ،لتلعب من خالله دورًا في تفعيل 
العمل النسوي العربي عبر انتخابها أمينًا 

عامًا لالتحاد النسائي العربي . 
لقد خسر ال��وط��ن برحيل الفقيدة رمزية 
االرياني أحد أب��رز قياداته النسوية، كما هو 
المؤتمر الشعبي العام الذي خسر برحيلها أحد 
أهم قياداته وعناصره النسوية الفاعلة التي 
ساهمت في االرتقاء بمستوى العمل النسوي 
في المؤتمر الشعبي العام وتعزيز ق��درات 
ع��ض��وات ونصيرات المؤتمر الشعبي العام 
نهن من أداء دوره��ن التنظيمي 

ّ
نحو ما ُيمك

ال��ف��اع��ل،وواك��ب��ت ك��ل أنشطته وفعالياته 
التنظيمية من خالل موقعها عضوًا في اللجنة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام .
والمؤتمر الشعبي العام إذ يتقدم بخالص 
تعازيه وم��واس��ات��ه ألس���رة الفقيدة وأهلها 
وزميالتها وكل نساء اليمن وك��وادر المؤتمر 
الشعبي العام- يؤكد أن عزاء الجميع في رحيل 
هذه الرائدة النسائية هو البصمات التي تركتها 
في مختلف الميادين، واإلرث الذي خلفته من 
األعمال واإلصدارات األدبية واألبحاث العملية 
وال���دراس���ات الميدانية،والنشاط السياسي 
والدبلوماسي والتي ستبقيها وإن غيبها الموت 
حية ف��ي وج���دان الشعب وخ��ال��دة ف��ي جبين 

األجيال.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.. واسكنها 
فسيح جنانه.. وألهم أهلها وذويها ومحبيها.. 

وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
صنعاء - الجمعة الموافق 15 -11-

2013م 

إثر مضاعفات عملية جراحية  "الخميس"  يوم  وفيت 
ُ

ت والتي  االرياني  رمزية  األستاذة  العامة  اللجنة  القيادية وعضو  العام  الشعبي  المؤتمر  نعى 
خضعت لها في ألمانيا.

وقال بيان نعي صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام : ببالغ الحزن واألسى تلقى المؤتمر الشعبي العام نبأ رحيل أحد أعالم المؤتمر الشعبي 
العام واليمن ، رمزية عباس محمد االرياني- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. رئيس االتحاد العام لنساء اليمن، امين عام االتحاد النسائي 

العربي.. عضو مؤتمر الحوار الوطني، والتي توفيت يوم "الخميس" إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها في ألمانيا.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام رحيل األستاذة رمزية االرياني خسارة للوطن وللمؤتمر الشعبي العام الذي خسر برحيلها أحد أهم قياداته وعناصره 

النسوية الفاعلة التي ساهمت في االرتقاء بمستوى العمل النسوي في المؤتمر الشعبي العام..
»الميثاق« نص بيان النعي :

الفقيدة تركت بصمات 
واضحة على مختلف 
الصعد التنظيمية 

والسياسية والمجتمعية 
والثقافية والحقوقية

منى بوفاة 
ُ
الساحة األدبية ت

الشاعر الكبير محمد الشرفي
في تصريحات للعديد من األدباء والمشيعين أكدو فيها مدى الخسارة 
التي يمثلها رحيل الشاعر الكبير محمد حسين الشرفي وأن اليمن 
والوطن العربي واإلبداع اإلنساني قد خسر أحد الرموز الكبيرة التي أثرت 
الساحة الثقافية واإلبداعية بالكثير من األعمال اإلبداعية والثقافية 
والفكرية المتميزة التي قدم من خاللها الشاعر الراحل إسهامات كبيرة 

وعميقة ومؤثرة ولها حضورها في الذاكرة 
اإلبداعية اإلنسانية.

وفي بيان صادر عنها نعت 
وزارة ال��ث��ق��اف��ة وك��اف��ة 
منتسبيها من فنانين 

وأدباء ومثقفين.
وق�����د أك�����د ال��ب��ي��ان 
على فداحة الخسارة 
التي منيت بها اليمن 
ب����رح����ي����ل ال���ش���اع���ر 
والكاتب الكبير محمد 

الشرفي .
كما أش��اد البيان بعبقرية 
التجربة اإلب��داع��ي��ة للراحل 
ال��ذي تخسر اليمن برحيله 

واح����دا م��ن أه���م نجومها 
ال�����س�����اط�����ع�����ة 

ف�����ي س���م���اء 
ال���ق���ص���ي���دة 
ال���ع���رب���ي���ة و 
أحد كواكبها 
المضيئة في 
فضاء الكتابة 
المسرحية .


