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رئيس المؤتمر يتلقى اتصاالت وبرقيات تأييد ومباركة 
لتوقيع االتفاق السياسي

1.صادق أمين أبوراس
2.عارف الزوكا

3.الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف
4.ياسر العواضي

5.فائقة السيد
6.أبو بكر القربي

7.يحيى الراعي
8.نجيب العجي

9.عبدالرحمن االكوع
10.احمد الحجري

11.محمد العيدروس
12.حسين حازب

13.احمد الزهيري
14.عبده العدلة 

15.جمال الخوالني
16.عبده الجندي
17.وفاء الدعيس

18.جليدان محمود
19.صادق الشريف
20.فايز العوجري

21.ناجي جمعان
22.عادل الشجاع

23.محمد العامري
24.عزام صالح 

25.محمد الرويشان
26.نصار علي حسين

27.حمود عباد 
28.محمد القاز

29.خالد الشايف 
30.عدنان الجرادي

31.عبده ردمان 
32.فاهم الفضلي 

33.اسماعيل الفالحي
34.عزيز الردماني

35.يحيى زاهر
36.علي مسعد اللهبي
37.احمد ناصر شايع

38.جمال كامل
39.جالل درهم الشليف

40.عبدالرحمن الصباري
41.حمد بن جالل

42.علي قعشة
43.عبدالرحمن القالم

44.صالح الشيبه 
45.عبدالعزيز بدران

46.هائل فارع العلمي
47.احمد شمالن

48.غازي الشوخي
49.يحيى القحيف 

50.علي راجح الجدري
51.فهد المشرقي

52.محمد منصور الشوافي
53.طارق الرضي 

54.علي بن صالح العرادة
55.ناصر عشال 

56.صالح العجي بن شطيف
57.هزاع مجيديع
58.محسن النقيب

59.جابر عبدالله غالب
60.طارق زمام

61.عبدالمجيد الحنش
62.عبدالملك عبدالولي المقدشي 

63.احمد غالب الرهوي
64.عبدالله عاصم 

65.طه هادي عيضة
66.زكريا الزكري

67.عبدالرحمن القادري
68.يحيى الزبير

69.محمد القمره
70.عبدالسالم شيحاط
71.علي احمد القردعي

72.نورا عقيل 
73.مدين ياسين
74.عزيز االكوع

75.سعاد السماط
76.نورا الجروي

77.ألطاف القشيبي
78.علي الزنم

79.عبداالله الرعادي
80.سيالن العرامي

81.محمد يحيى شداد
82.عبدالعزيز شرهان 

83.عبدالسالم عامر
84.احمد عبدالله دارس

85.احمد غازي احمد االحول
86.محمد علي حمود البخيتي

87.فايز العوجري
88.محمد احمد العماري

89.عمار احمد جندب
90.ابراهيم احمد جندب

91.معمر الذاري
92.صادق البوني

93.خالد الغيل
94.محمد دبوان غالب الشرجبي 

95.محمد اسماعيل الضالعي 
96.نبيل الحمادي

97.محمد عبدالله المهتدي
98.ناصر البزاغي

99.احمد حسن بخاش
100.محمد لطف السامكي
101.صالح بدر الحاضري 
102.عبدالباري البخيتي

103.علي احمد الرصاص 
104.صالح القصاد

105.حسن علي الطيب
106.عادل كعيبة

107.ناجي بن شطيف
108.ناصر عبدالقوي اليعري

109.طه الهمداني
110.مجاهد القهالي

111.علي الجمالي
112.ربيع الحزمي

113.محمد الفقيه
114.خالد النفيش

115.افراح زيد عيون
116.عبدالرحمن احمد ناجي

117.علي الهصيصي
118.عبدالفتاح المرامي

119.وليد العمري
120.حسين الخلقي

121.احمد البياضي 
122.عبدالكريم النهاري

123.جبر سعد الجبري
124.احمد مالك 
125.صدام راجح

126.عادل السنحاني
127.اسماعيل الجبري

128.طه عز الدين
129.احمد ناصر المنحمي

130.عبدالحكيم الشرجبي
131.عاطف الفضلي 

132.حاشد العشملي 
133.محمد حزام الرداعي
134.عبدالله احمد راجح

135.محسن محمد الظافر

136.احسن العرجلي
137.يحيى المسمى

138.محمد عيظة العماد
139.بلقيس الربيع

140.احمد المقدمي
141.مانع االجدع
142.ايمن الزلب

143.ياسر المنحقي
144.فتح المليكي

145.محمد علي الزلب
146.بسام الجعدي 
147.علي ابو حليقة

148.فتح مسعد الحنحنه
149.عنتر صالح ذغصان

150.محمد احمد جرعون
151.احمد عبدالله دارس

152.ذودان عبدالكريم االرياني
153.يزن عبدالكريم االرياني

154.عبداالله احمد مبارك شريف
155.صالح محمد الثابتي
156.محمد هادي طواف

157.احمد الصوفي 
158.صالح مبخوت

159.خالد الرضي
160.علي حميد جليدان
161.ناصر قايد البخيتي

162.عبدالله علي بن معيلي
163.علي حيدرة ماطر

164.ذياب بن معيلي
165.عبدالكريم الجنداري

166.صالح الجندبي
167.فهد أبو راس

168.نزيه العماد
169.منصور العراقي 

170.عبدالرحمن خرجين
171.محمد عبده مراد

172.القاضي احمد االكوع
173.امل القمري

174.احمد العزيزي
175.مبخوت المشرقي 

176.عقيل فاضل
177.خالد الديني

178.يحيى الشايف
179.محمد عبدالعزيز االمير
180.محمد محمد زيد عمران

181.صادق أبو يابس
182.توفيق بن سارية

183.غالب مطلق 
184.علي الكحالني
185.صالح الباشا

186.حمد علي بن جالل
187.احمد صبر

188.فاطمة الخطري 
189.أمة الرزاق علي حمد
190.عبده فارع التويتي

191.هاني فارع العصيمي
192.محمد الشجاع

193.عبدالله علي العواضي
194.فارس السقاف
195.احمد النويرة

196.عبدالواحد صالح
197.علي سعيد طواف

198.خالد عبدالله كشاشه
199.حسن الهيج

200.احمد سود هفج
201.عزام صالح

202.منصور سليمان
203.عبدالله عاصم 

204.عبدالرحمن القادري
205.اسامة محمد قايد سعيد

206.يحيى بن يحيى القاضي
207.احمد ثابت

208.مطهر عبدالله الهباب 
209.احمد مصلح كزمة

210.خالد االرحبي
211.صالح الشرجي

212.يحيى غوبر
213.هاني السنباني

214.قاسم عبدالرحمن العفيفي
215.عبدالملك المعلمي

216.ابراهيم الجيالني
217.ابراهيم الحجاجي

218.الشيخ محمد ابو علي
219.عبدالكريم االكوع
220.علي سنان الغولي

221. محمد حمود هاشم الذارحي
222. محمد بن علي الغادر

223.قحطان صوفان
224.ياسر عبدالمجيد الخليدي

تلقى رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- عددًا من برقيات التأييد واالتصاالت الهاتفية، من قيادات المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وفروعه في المحافظات والمديريات والجامعات، وفروع المؤتمر خارج اليمن، والشخصيات السياسية واالجتماعية 
ع، الخميس، في العاصمة صنعاء بين المؤتمر الشعبي 

َّ
واالكاديميين وقيادات منظمات المجتمع المدني واالتحادات والنقابات، باركت جميعها االتفاق السياسي الموق

العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم. وأشادت البرقيات بهذا االتفاق السياسي التاريخي، واكدت انه خطوة مهمة في االتجاه الصحيح، ومطلب شعبي منذ بدء العدوان 
السعودي الغاشم على اليمن في 26 مارس من العام 2015م.

كما اكدت برقيات التأييد والمباركة على أهمية االتفاق السياسي في تعزيز وحدة وصالبة الجبهة الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتوحيد االرادة السياسية 
الدارة البلد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا والظروف البالغة الخطورة والتعقيد جراء ما يتعرض له شعبنا ووطننا من عدوان غاشم وبربري من قبل النظام 
السعودي ومن تحالف معه بهدف قتل شعبنا وتدمير كل مقدراته الوطنية بصورة وحشية وبشعة غير مسبوقة في التاريخ. وباركت البرقيات -المرفوعة لرئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح- هذا االتفاق التاريخي الذي اوجبته المصلحة الوطنية العليا، وجاء تلبية لرغبات وآمال شعبنا 

اليمني العظيم في الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسالمة أراضيه والذود عن حياضه، في ظل تكالب خارجي غير مسبوق على بالدنا. 
وعبرت البرقيات واالتصاالت الهاتفية عن تأييدها الكامل والمطلق لالتفاق التاريخي الكبير على طريق التوجه االيجابي الجاد إلدارة البالد في ضوء احكام الدستور 

والقوانين المنظمة للشئون العامة، معتبرين االتفاق انطالقة كبيرة نحو مستقبل واعد بالكثير من التحوالت الوطنية العظيمة.. 
»الميثاق«.. تنشر قائمة باألسماء:

الكتلة البرلمانية للمؤتمر تبارك االتفاق السياسي بين القوى الوطنية 

بيان صادر عن الهيئة البرلمانيه )الكتلة البرلمانية( للمؤتمر الشعبي 
العام بشأن االتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار 

الله وحلفائهم
إننا في الهيئة البرلمانية )الكتلة البرلمانية( للمؤتمر الشعبي العام 
وانطالقًا من استشعارنا المسؤولية الوطنية تجاه الجهود المبذولة للّم 
شمل اليمنيين وتوحيد جهودهم في مواجهة عدوان الظلم والجور، 
نرّحب ونبارك لشعبنا اليمني االتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام 
ع في صنعاء الخميس 28 يوليو من 

َّ
وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم الموق

العام الميالدي 2016م..
وبهذا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني ولقيادة 
المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وحلفائهم بهذا اإلنجاز الوطني الذي 

يحمل في طياته إرادة الصمود في وجه العدوان الظالم ومرتزقته.
إن االتفاق يأتي كخطوة إيجابية باتجاه تعزيز تماسك الجبهة الداخلية 
ورف��ع درج��ة التنسيق والتعاون بين القوى الوطنية خصوصًا في ظل 

ظروف عدوان التحالف السعودي وأذياله من مرتزقة الداخل. 
ويأتي هذا االتفاق ليعّبر بما اليدع مجااًل للشك والمزايداة عن حرص 
األط��راف على مواجهة هجمة العدوان الشرسة بالمزيد من التماسك 
والحفاظ على مؤسسات الدولة اليمنية وضمان استمرارها في أداء مهامها 

الدستورية والقانونية. 
ونؤكد مباركة الكتله أية جهود تفضي إلنهاء العدوان ورفع الحصار 
عن اليمن، في الوقت الذي ننبه فيه إلى أن االتفاق األخير يعبر عن نزوع 
اليمنيين نحو ضرورة حسم الوضع السياسي الداخلي وانعكاساته على 

إدارة شؤون الدولة والمجتمع. 
وننوه ها هنا  إلى أن االتفاق يوحي باستياء من عدم جدية أو عجز 

المجتمع الدولي عن الوقوف أمام صلف المال النفطي. 

إن اتفاق صنعاء بين القوى الوطنية يؤكد حرصها على مبدأ الشراكة 
قواًل وممارسة.

وندعو القوى التي مازالت تغرد خارج السرب الوطني إلى التعلم من 
التاريخ واالنضمام إلى الخيارات الشعبية عوضًا عن رهاناتها على الخارج. 
وإننا في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إذ نشيد بجهود دولة 
الكويت الشقيقة وسلطنة عمان والشرفاء من أشقاء وأصدقاء اليمن في 
البحث عن حلول تعيد لليمن استقراره وسالمته السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، فإننا نشد على أيدي الخّيرين في الداخل والخارج االستمرار 

في مساعيهم لرفع المعاناة عن شعبنا اليمني الصامد والصابر.
إن جهود الخّيرين في وضع أسس حل سياسي شامل وكامل قوبل من 
تحالف العدوان السعودي ومرتزقته وعمالئه بالمماطلة والتهرب وتعويم 
مفاوضات الكويت وقبلها مشاورات جنيف تحت ذريعة المرجعيات 
السياسية بما فيها قرار مجلس األمن )2216( وهي المرجعيات التي 

أعلن الوفد الوطني التزامه بها مرارًا.
ونذكر في الصدد أن الوفد الوطني قدم مقترحات متوازنة وعملية 
لتنفيذ القرار تؤكد المدخل السياسي كضمان حقيقي لمعالجة اإلشكاليات 

المتفرعة بما فيها األمنية والعسكرية.
وال يسعنا أخيرًا إال أن نحّيي كوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وكل 
حلفائهم وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح والسيد عبدالملك 
الحوثي، الذين أثبتوا لليمنيين سبقهم في تحمل المسؤولية حيال 
الوطن والشعب، وقدرتهم على إدارة معركة الدفاع الوطني في جوانبها 

العسكرية واألمنية والسياسية. 
كما نحّيي رجال الجيش واألمن واللجان الشعبية، أولئك الرجال الرجال 

الصامدين الصابرين في خنادق العزة والكرامة.
صادر بصنعاء 29 يوليو 2016م

ع الخميس بصنعاء بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
َّ

بت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام االتفاق السياسي الموق رحَّ
وأنصار الله وحلفائهم..وقال بيان صادر عن الكتلة: "إن االتفاق يأتي كقفزة نوعية إيجابية باتجاه تعزيز تماسك الجبهة 
الداخلية ورفع درجة التنسيق والتعاون بين القوى الوطنية خصوصًا في ظل ظروف عدوان التحالف السعودي وأذياله من 

مرتزقة الداخل".  نص البيان :

ع بين القوى الوطنية لن يؤثر على مشاورات الكويت
َّ

مصدر مؤتمري: االتفاق الموق
أكد مصدر مسؤول في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان االتفاق الذي تم توقيعه بين القوى الوطنية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأنصار الله وحلفائهم -يوم الخميس- في العاصمة صنعاء بهدف مواجهة العدوان وإدارة البالد يمثل اجراًء وطنيًا داخليًا فرضه استمرار العدوان 
والحصار ومعاناة الشعب اليمني ولم يأِت بهدف اجهاض مشاورات الكويت او التشويش عليها كما يروج البعض لذلك وإنما يأتي لمواجهة استحقاقات 

داخلية وخارجية في صدارتها مواجهة العدوان والتداعيات التي يسببها استمراره على مختلف أصعدة الحياة.
مشيرًا الى ان االتفاق لن يؤثر على موقف المؤتمر الشعبي العام من مشاورات الكويت ولن يكون عائقًا لها، وإنما هو قرار يسهم في نجاح أي اتفاق 
يتم التوصل اليه بين االطراف المتفاوضة برعاية االمم المتحدة ،موضحًا ان المؤتمر سيكون ملتزمًا بما ستفضي اليه المشاورات من نتائج وحلول 

تتوافق عليها االطراف. 
وأكد المصدر ان وفد المؤتمر الشعبي العام حريص كل الحرص على نجاح المشاورات الجارية في الكويت وسيبذل كل جهد من اجل ذلك كما 
عمل منذ انطالقتها فالمؤتمر يمد يده للسالم دومًا، كما يؤكد ان الحوار سيظل ديدنه إلنهاء كافة المشاكل واألزمات فقد كان المؤتمر وال يزال 
حزب الحوار، معربًا عن امله في ان تتحمل االمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليتهم في دعم المشاورات وإنجاحها والعمل على إيقاف العدوان 

المستمر والحصار الجائر وإنهاء معاناة اليمنيين.

في بيان صادر عنه:

الوفد الوطني يرّحب بإعالن تمديد مشاورات الكويت أسبوعًا إضافيًا
نتطلع لصياغة اتفاق شامل وكامل دون 

تجزئة أو ترحيل للقضايا
ما تقدم به ولد الشيخ مجرد أفكار مجزأة 

للحل في الجانب األمني مطروحة للنقاش

نتمسك بتشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة وفق األسس التي تم االتفاق عليها
أصدر الوفد الوطني المشارك في مشاورات السالم اليمنية في دولة الكويت -والمكون من وفدي المؤتمر الشعبي العام 
وأنصار الله- بالغًا صحفيًا يتضمن موقفه من تمديد المشاورات اسبوعًا اضافيًا وكذا من تسريبات قوى العدوان.. وجاء نصه:

استشعارًا للمسؤولية الوطنية وحرصًا على دعم مسار السالم وتعزيزًا 
لعملية المشاورات الجارية في دولة الكويت الشقيقة، نرحب بإعالن األمم 
المتحدة تمديد المشاورات أسبوعًا إضافيًا، ونتقدم بالشكر إلى أمير 
دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وحكومته على 
استضافة المشاورات طوال المرحلة الماضية واستجابته لطلب األمم 
المتحدة للتمديد أسبوعًا إضافيًا، وفي هذا الصدد يؤكد الوفد الوطني 
عنى 

ُ
على أهمية أن يكون التمديد بهدف الدخول في مرحلة حاسمة ت

بصياغة اتفاق شامل وكامل يتضمن كافة الجوانب السياسية واإلنسانية 
واالقتصادية واألمنية دون تجزئتها أو ترحيل أي منها ، وفي مقدمة ذلك 
االتفاق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تشمل هيئتي مؤسسة 
الرئاسة والحكومة ، وذلك التزامًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خالل 

التسعين يومًا، وتجنب التراجع عن االسس التي تم االتفاق عليها ..
كما نشير إلى أن ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات 
ومشاريع حلول أحادية ال يعدو عن كونها فقاعات إعالمية تستهدف 
المشاورات الجارية وتسعى إلفشالها من خالل التسريبات ومحاولة فرض 
أجندة محددة تخدم قوى العدوان وتوفر الغطاء الالزم لمشاريعها 
ومخططاتها، وف��ي ه��ذا الصدد يؤكد الوفد الوطني أن ما تقدم به 

المبعوث يوم السبت ال يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في 
الجانب األمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات واألفكار 
األخرى المطروحة على الطاولة ، ومنها على سبيل المثال االفكار حول 
الجانب السياسي والتي شملت تشكيل مؤسسة رئاسية جديدة وحكومة 
وحدة وطنية ، وعليه فإن الوفد الوطني يؤكد مجددًا على موقفه الراسخ 
منذ اليوم األول للمشاورات والمتمثل في تمسكه المبدئي باتفاق شامل 
وكامل يتضمن كافة الجوانب السياسية واإلنسانية واالقتصادية واألمنية 
دون تجزئتها أو ترحيل أي منها، وان االسس لمثل هذا االتفاق واضحة 

تمامًا لصياغتها في االتفاق الشامل والكامل..
الجدير بالذكر أن الوفد الوطني جدد خالل لقائه بالمبعوث األممي 
إسماعيل ولد الشيخ -مساء السبت- في العاصمة الكويتية تمسكه 

بمواقفه الثابتة بشأن التوصل لحل سياسي شامل. 
وأكد الوفد الوطني خالل اللقاء على ضرورة أن يكون الحل شاماًل وأن 
يتم التوقيع عليه في مرحلة واحدة دون تجزئة وأن يتضمن التوافق 
على السلطات التنفيذية لمؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة والحكومة 
وكذلك الترتيبات األمنية والعسكرية ووقف الحرب برًا وبحرًا وجوًا 

ورفع الحصار.

أبو حورية: مباركة وفد الرياض السريعة لمشروع ولد الشيخ دليل على سوء النية
قال عضو الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت الدكتور عبدالله 
ابوحورية: ان الوفد مستمر في مشاورات امتدت لما يقارب ثالثة اشهر 
طرح فيها الوفد الوطني كل القضايا الوطنية -منظومة الرئاسة ومنظومة 
الحكومة التوافقية، تشكيل اللجنة العسكرية، ورفع الحصار، وقف قتل 

شعبنا وتدمير البنية التحتية لوطننا . 
واضاف: ولقد طالبنا بإطالق االسرى والمعتقلين والموضوعين تحت 
االقامة الجبرية.. تكلمنا فيها عن كل المحاور والقضايا االنسانية وفتح 

الطرقات وإيصال المساعدات ألبناء الشعب اليمني .
وتابع ابو حورية: كنا قد وصلنا الى وضع اللمسات االولى لهذه االتفاقات 
مع االمم المتحدة وأيضًا بمعرفة وإطالع سفراء الدول المعنية لكننا في 
الجولة الثانية بعد اجازة امتدت ألسبوعين تفاجأنا بأن هناك عودة الى 
الصفر ان لم أقل الى ما قبل الصفر حول هذه القضايا والنقاط وقدمت لنا 
بعض االطروحات التي وبأمانة تتحدث عن تجزئة الحل ، وتجزئة الحل 

هي مشكلة اكبر وأكثر وأعمق من المشكلة الحقيقية القائمة . 
وأكد ابو حورية أنه ال يمكن ان نقبل إال باتفاق شامل وكامل وعادل لكل 
القضايا المطروحة على الساحة، أما ان يكون هناك تجزئة او الغاء او ترحيل 

لبعض القضايا فهذا سيسبب مشكلة كبيرة في المستقبل .
وتابع عضو الوفد الوطني :نحن مع الحل الكامل والعادل ومع استمرار 
المشاورات، وهانحن اليوم نمضي في اليوم االول من التمديد للمشاورات 

ال��ذي وافقنا عليه، شاكرين دول��ة الكويت على ه��ذا التمديد وعلى 
استضافتها السابقة للمشاورات ، وأيضًا شاكرين الداعمين لعملية السالم 

في اليمن وعلى رأسهم دولة عمان الشقيقة .
واضاف :لكننا نؤكد للجميع أن الحل المنقوص او المجزوء سيكون سببًا 
آخر وعميقًا لمشكلة اكبر.. قدمنا وجهة نظرنا للمبعوث االممي ولد 
الشيخ -السبت- وقلنا نحن مع استمرار عملية البحث عن حل كامل وشامل 
وعادل ولن نقبل بالحلول المجزأة واستمرار االيام بالضغط علينا للوصول 
الى حل مجزأ لن يجدي شيئًا ألننا سنظل صامدين وصابرين ومتمسكين 
بمواقفنا وثوابتنا الوطنية التي تمثل الشعب اليمني العظيم ، الشعب الذي 
أوكل الينا هذه المهمة والتي جسدها باالتفاق السياسي في صنعاء بين 
المكونات السياسية الوطنية وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
وأنصار الله و حلفاؤهم لمواجهة العدوان والتحديات االقتصادية واألمنية 
وغيرها والحفاظ على ما تبقى من بنية الدولة والمكتسبات الوطنية 
الموجودة داخل البلد، ونؤكد ان هذا االتفاق السياسي ال يؤثر بأي حال من 
االحوال على سير المشاورات اليمنية القائمة في الكويت بل إنه سيدعمها 

وسيبارك حلولها الشاملة والكاملة والعادلة .
واختتم اب��و حورية تصريحه بالقول: أح��ب ان ان��وه ال��ى ان المباركة 
السريعة لوفد الرياض دليل على ان هناك نية مبيتة وان " المشروع " 
يخدمهم اكثر مما يخدم غيرهم ،والمفاوضات ما زالت مستمرة وسنكون 

موافقين على الحل الشامل والكامل والعادل .

األوقاف: السعودية تخلف بوعدها وتمنع حج اليمنيين للعام الثاني

نجيب علي

قالت وزارة األوقاف واإلرشاد إن السعودية تعمدت تعطيل أعمال 
لتها عواقب تكرارها منع حجاج اليمن من  موسم الحج لليمنيين وحمَّ

أداء الحج للعام الثاني.
وأوضحت وزارة األوقاف -في بيان حصلت »الميثاق« على نسخة منه- 
أن الجانب السعودي خلف بوعده بإجراء الترتيبات المطلوبة لموسم 
الحج خالل اسبوع من اتفاق الجانبين اليمني والسعودي ووفقًا للمحضر 

ع بينهما في 17 رمضان.
َّ
الرسمي الموق

وأشار البيان الى أنه مرَّ أكثر من شهر ولم يتم البت النهائي من قبل 
الجانب السعودي ألهم نقاط االتفاق رغم الوعود المتكررة بذلك وقد 
ضاق الوقت كثيرًا ودخلنا في الوقت المحدد لبدء التفويج، وبمرورالوقت 
تزداد المشكلة تعقيدًا وصعوبة أمام تمكين الحجاج اليمنيين من أداء 

الفريضة لهذا العام.
ُيذكر أن وزارة األوقاف عقدت مع نظيرتها السعودية منتصف رمضان 
عا محضر االتفاق النمطي 

َّ
اللقاء السنوي الرسمي في مكة المكرمة ووق

»البروتوكولي السنوي« وبحسب البيان فإن الجانب اليمني طرح على 
الجانب السعودي أهم النقاط التي ينبغي اإلسراع بوضع الحلول المناسبة 
لها من قبل الجانب السعودي ليتم استكمال الترتيبات المطلوبة 
لموسم الحج رغم تأخر الوقت وضيق الفترة المتاحة إلنجاز أعمال 

كبيرة وكثيرة".
وأشار البيان إلى أن النقاط التي طرحها الجانب اليمني منح تأشيرات 
الدخول للمنظمين التابعين للوكاالت وال��وزارة لترتيب المساكن في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الخدمات الخاصة بالحجاج 
والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن والسماح بالتحويالت المالية 
من البنوك اليمنية إلى السعودية لغرض تسديد قيمة برامج خدمات 

الحجاج من سكن ونقل ومكتب وكالء.
ولفت البيان إلى أن من النقاط التي طرحها الجانب اليمني إعفاء حجاج 
اليمن من نظام الدفع المسبق الذي يشترطونه هذا العام لتسليم كل 
المبالغ للجهات المستفيدة والمتعهدين بالخدمات بالمملكة مسبقًا ثم 
بعدها يتم النظر في منح تأشيرات الحجاج، مع العلم أنه مع هذا النظام 
إذا تعرقل الحج فلن تستطيع الوزارة والوكاالت استعادة تلك المبالغ 
مت إلى جهات شتى ومن الصعوبة 

ّ
وإعادتها للحجاج ألنها تكون قد ُسل

استعادتها.
وأش��ار البيان إلى أن من ضمن النقاط التي طرحها الجانب اليمني، 
الموافقة على فتح بعض المنافذ الجوية والبرية التي تم االتفاق عليها 
لدخول الحجاج، والموافقة على منح التأشيرات االلكترونية للحجاج لعدم 
ات المسار اإللكتروني  وجود سفارة للسعودية في اليمن وتخفيف إجراء
 لضيق الوقت والظروف االستثنائية في هذا الموسم التي يعلمها 

ً
مراعاة

الجميع.


