
قال االستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة في 
المؤتمر الشعبي العام: إن قرار مجلس األمن الدولي 
حول اليمن ال��ذي اتخذه مجلس األم��ن، األربعاء ال 
يوجد فيه أي تهديد خاص بالمؤتمر الشعبي العام 
أو تهديد خاص بأحد أعضائه، الفتًا إلى أن السيف 
مسلط على البالد وكل أحزابها وكياناتها ومواطنيها.
وأكد ياسر العواضي، أن ابرز نتائج القرار األممي 
على المستوى ال��وط��ن��ي تعميق مسألة التدخل 
الخارجي أكثر على اليمن.. مشيرًا إلى انه وألول مرة 
في تاريخ األمم المتحدة يكون اليمن تحت طائلة 

الفصل السابع شديد الخطورة.
وقال في تغريدات له على تويتر : إذا تم استخدام 
القرار2140بشكل سيئ أو لمصالح دولية أو إقليمية 
بحتة قد يكون أكبر تحٍد تواجهه اليمن من الخارج 
خصوصًا أن الفصل السابع يمعن في امتهان سيادة 
الدول ويمعن أيضًا في استفزاز الشعوب وانتهاك 
خصوصيتها ويبالغ أيضا الفصل السابع في استخدام 
األساليب األكثر ضررا واألكثر انتهاكًا للحقوق ومنها 

التدخل العسكري الكامل برًا وجوًا وبحرًا.
وأك���د االس��ت��اذ ال��ع��واض��ي أن ال��خ��ارج ل��ن يجازف 
بالتدخل العسكري، إال أنه أشار إلى أن ذلك مجاز له 

طالما خضع اليمن للفصل السابع .
وقال ان البدء بعقوبات مالية وحظر السفر انما 
يأتي من المشهد الذي حدث للقوات االجنبية في 
الصومال قبل عقدين ومازال حاضرًا في ذاكرة هذه 

الدول. 
وبحسب العواضي فإن القرار قد أكد على وحدة 
اليمن وامنه وسالمته االقليمية رغم اني لم أفهم 
ماذا يعني مصطلح سالمته االقليمية الذي ورد ألول 
مرة.. مؤكدًا انه من االيجابي طبعًا دعم مخرجات 
الحوار ونتائجه وكذلك االهتمام باليمن ومعاناته 

االقتصادية واالمنية واالجتماعية. 
وتابع: كما انه من االيجابي دعم الرئيس هادي 
وجهوده الخراج اليمن من ازماته وايجابي التأكيد 
اكثر من مرة على االلتزام بمبادرة الخليج وآليتها 

التنفيذية. 
وق��ال العواضي: أن التأكيد على إع��داد الدستور 
واجراء االستفتاء عليه واجراء االنتخابات العامة في 
الوقت الضروري حسب االتفاقات ومن ثم انتخاب 
الرئيس ومواصلة العملية الديمقراطية واع��ادة 
االم��ور الى الشعب ال��ذي عطلت ارادت��ه مؤقتًا من 
قبل القوى السياسية، هي من ايجابيات بنود القرار. 
وفيما يتعلق بلجنة العقوبات قال العواضي: "إن 
ة في  من الواضح من بنود القرار إذا لم يتم اإلس��اء
استخدامها فان الترحيب والتعاون معها بديهي الن 
من ثبت قيامه بأعمال تخريب او ارهاب أو عرقلة 
لما تم التوافق عليه سواًء أفراد أو كيانات- فإنه لن 
يكون بعيدًا عن العقاب وان كنا نتمنى أن يكون 
القانون والقضاء اليمني هو من يتولى عملية اإلدانة 

والعقاب".

وفيما يتعلق بأي أموال أو ممتلكات منهوبة قال 
العواضي: "إنه يجب إعادتها إلى الدولة ونحن نطالب 
بذلك من كل من يثبت عليه االستيالء على متعلقات 

مدنية أو عسكرية أو مال".
وأش���ار إل��ى أن لجنة ال��ع��ق��وب��ات ستظل رسالة 
حسنة وايجابية لليمنيين من مجلس األمن في حال 
استخدمت طريق الصواب بمهنية بعيدًا عن رغبات 
أطراف بعينها وطالما قامت بعملها بحيادية وبناء 
على معلومات دقيقة وصحيحة ومثبتة على الواقع 
بعيدًا عن التقارير الصحفية والمكايدات اإلعالمية 

او السياسية ولكنها ستكون سلبية للغاية وتفقد 
الثقة المتبقية ل��دى البعض في المؤسسات 
الدولية وما تبقى لها من احترام في حال سلكت 

طريقًا غير طريق الحقيقة والعدالة.
وأك��د ال��ع��واض��ي، أن ط��ّي صفحة رئ��اس��ة علي 
عبدالله صالح، هي رسالة ألولئك الذين يسعون 
ويضجون بإلغاء الحصانة ونبش صفحات رئاسة 
صالح التي يتهمونها سلبًا، وقال : فطي صفحة 
رئ��اس��ة ص��ال��ح ال يعني طيها م��ن ج��ان��ب عدم 
استمرارها ولكن أيضا تذهب لجهة عدم تقليبها 

من جديد في كل مراحل العملية السياسية.
كما أكد ان القرار شكل دعمًا كبيرًا للرئيس 
هادي والحكومة ، إال أنه نوه إلى انهم ليسوا في 
مأمن من مجلس االمن على االقل اذا لم يقوموا 

بما هو واجب وضروري- حسب قوله.
وأردف: واضح من القرار حالة التباين وعدم 
االنسجام بين مجلس االمن وبعض مؤسسات 
االمم المتحدة واهتزاز ثقته في تقاريرها حول 

الوضع السياسي في اليمن.
وتابع: ليس بعيدًا من االف��ق لبعض ما بين 
السطور بحث المجتمع الدولي واطراف محلية 
ع��ن شماعات لتحميلهم مسؤلية فشله في 

اليمن، ان حدث ذلك- ال قدر الله-.
وشدد على ضرورة اإلشارة إلى تحقيق عقوبات 
على مواطنين يمنيين بدون ادانة تم ذلك قبل اعوام 
واعيد اليوم وهذا تأكيد للخطأ وتكراره .. معربًا عن 
قلقه من أن يكون القرار ضوء اخضر للطيارات بدون 
طيار لتكثيف عمليات قتل اليمنيين على نطاق 

اوسع.. وتمنى ان اليكون ذلك صحيحًا.
واختتم العواضي تغريداته بالقول": وعلى العموم 
قد يشكل القرار فعل ايجابي في حال تنبه اليمنيين 
جميعهم مدى الوضع الخطر لبالدهم وللمستقبل 

وتعاملوا بايجابية وتعاون مع بعضهم.

ياسر العواضي:

قرار مجلس األمن ال يهدد المؤتمر الشعبي أو أحد اعضائه

بشكل سيئ أكبر تحٍد ❞  استخدام القرار 
تواجهه اليمن

في امتهان سيادة الدولة ❞ الفصل السابع يمعن 
وينتهك حقوق الشعوب
واإلرهابيون والمعرقلون ❞ لن يكون المخربون 

بمنأى عن العقاب
القضاء اليمني هو من يتولى ❞  نتمنى أن يكون 

عملية اإلدانة والمعاقبة
حسنة وإيجابية لليمنيين ❞  لجنة العقوبة رسالة 

في مجلس األمن

عليه االستيالء على األموال ❞ يجب على من يثبت 
والممتلكات إعادتها للدولة
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الدكتور طميم عضوًا في الهيئة 
العلمية لمعهد الميثاق

اص��در ال��دك��ت��ور عبدالكريم االري��ان��ي- النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الثالثاء، قرارًا 
تنظيميًا برقم )1( لسنة 2014م قضى بتعيين 
األس��ت��اذ دكتور خالد عبدالله طميم عضوًا في 

الهيئة العلمية الرئيسية لمعهد الميثاق.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من 
تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل 

فيما يخصه.

العنسي نائبًا لرئيس الدائرة 
التنظيمية  

أصدر الشيخ صادق أمين ابوراس- األمين العام 
المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام- 
ق��رارًا تنظيميًا قضى بتعيين األخ/ علي عبدالله 

أحمد العنسي نائبًا لرئيس الدائرة التنظيمية.
ون��ص��ت ال��م��ادة الثانية م��ن ال��ق��رار على العمل 
به وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه كاًل فيما 

يخصه.. 
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من 
تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل 

فيما يخصه.

تصعيد هادي لعضوية اللجنة 
الدائمة المحلية

> أصدر الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام قرارًا تنظيميًا قضى 
بتصعيد األخ الشيخ/ محمد علي إبراهيم هادي 

لعضوية اللجنة الدائمة المحلية..
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من 
تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل 

فيما يخصه.

دويد: المؤتمر وحلفاؤه يرفضون إخضاع لجنة 
صياغة الدستور للمحاصصة

السيف أصبح مسلطًا على البالد وكل األحزاب والمواطنين

نفى األستاذ يحيى دويد عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام ، صحة األنباء 
التي تم تداولها ب��أن المؤتمر الشعبي 
وأحزاب التحالف الوطني قد فوضوا الرئيس 
عبدربه منصور ه��ادي، باختيار ممثلي 
المؤتمر الشعبي في لجنة صياغة الدستور. 
وأكد يحيى دويد، في تصريح ل�"خبر" 
لألنباء، أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي بعثوا رسالة 
للرئيس هادي، مؤكدين فيها تمسكهم 
بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي 
أوضحت أن لجنة صياغة الدستور هي لجنة 
فنية بحتة ال تخضع للمحاصصة ويجب أن 
يكون تشكيلها من قبل الرئيس عبدربه 
منصور هادي والحكومة، وفقًا لما أقرته 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة ووثيقة الضمانات المقرة بمؤتمر 
الحوار الوطني.

وأوض��ح أن من يسعى للذهاب باتجاه 
المحاصصة بين األح���زاب والمكونات 
السياسية يريد تمييع وانتقاص دور لجنة 

صياغة الدستور، ومحاولة التسويف في 
الزمن الخاص بتنفيذ االستحقاقات وإنجاز 
مسودة الدستور، كون األحزاب والمكونات 
السياسية في مؤتمر الحوار الوطني وضعت 
المبادئ العامة والمحددات الدستورية 
وينصب دور لجنة صياغة الدستور في 

أعمال الصياغة. 
وأشار إلى أن محاولة تقاسم لجنة صياغة 
الدستور تستدعي الخالفات والمماحكات 
بين المكونات السياسية وبالتالي سيكون 
عمل هذه اللجنة جدليًا وعقيمًا ال يعلم 

مداه إال الله.
واختتم دويد تصريحه بالقول: إن أعضاء 
لجنة صياغة الدستور يجب أن يكونوا 

متخصصين وفنيين كونها لجنة فنية.

ترأس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الدكتور احمد عبيد بن دغر اجتماعًا تنظيميًا موسعًا 
العام بفرعي محافظة  الشعبي  المؤتمر  لقيادات 
الحديدة  وجامعة الحديدة والهيئة التنفيذية للمؤتمر 

بالمحافظة.
وكرس االجتماع- الذي ُعقد الخميس الماضي وحضره 
ع��دد من أعضاء اللجنة الدائمة وق��ي��ادات المؤتمر 
بمديريات ودوائر المحافظة- الستعراض ومناقشة 
آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها 
ما يتعلق بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني، والجهود التي 
يبذلها المؤتمر الشعبي العام لتنفيذ مخرجات الحوار 

على ارض الواقع.

بن دغر يرأس اجتماعًا تنظيميًا لقيادات 
المؤتمر بالحديدة

اكد االستاذ احمد الزهيري عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام-  رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب 
ان إقدام محافظ عمران على  تجميد صالحيات االمين 
العام  للمجلس المحلي بالمحافظة اجراء مخالف للدستور 
وللقانون وان شرعية االمين العام اكبر من شرعية 
المحافظ كونه منتخبًا وليس معينًا.. ودعا الزهيري 
كل اعضاء المجالس المحلية من المؤتمر وانصاره وكل 
من يسعون لبناء الدولة المدنية الحديثة إلى ان يسحبوا 
 عنه لعجزه 

ً
الثقة من المحافظ وتنصيب االمين العام بدال

وفشله الكبير تنمويًا وانشغاله بالعمل السياسي فقط..
وطالب الزهيري االخ  عبدربه منصور هادي- رئيس 

الجمهورية- الذي 
اقسم على احترام 
الدستور والقانون 
ان ي���رف���ض ه��ذا 

االجراء .. 
داع���ي���ًا ال��ش��ي��خ 
صالح المخلوس اال 

مين العام لمحلي عمران، إلى عدم الرضوخ  لهذا االجراء 
وأن يظل شامخًا كما عهدناه، ونحن جميعًا معه فهو 
يستمد شرعيته من كل ابناء محافظة  عمران عكس 

المحافظ..

الزهيري يدعو أعضاء المحليات  
بعمران إلى سحب الثقة من المحافظ 

مؤتمر حجة يدين اعتداء
 مليشيات االخوان على مواطنين

عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني فرع محافظة حجة، عن رفضهم 
واستنكارهم لألعمال العدائية واالستفزازية التي تقوم بها مليشيات تابعة لتنظيم 
االخوان، وآخرها االعتداء الغاشم السبت، على منازل المواطنين في منطقة )الظهرين 
والحسوي( بمدينة حجه وأسفر عن سقوط شهيدين وجرح خمسة آخرين.وحمل المؤتمر 
وأحزاب التحالف -في بيان- التجمع اليمني لإلصالح والمجندين الحزبيين التابعين له 
والمتواجدين بالمحافظة مسئولية أي إخالل بالسلم االجتماعي واألمن واالستقرار وترويع 
المواطنين اآلمنين.وطالبوا الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة 
الى الضغط اللزام الجهات التي تتستر على المتهمين في قضية اقتحام الظهرين بتسليم 
المتهمين للعدالة.كما طالبوا قيادة المحافظة واللجنة األمنية بإخراج المليشيات الحزبية 
والمجندين الحزبيين من المحافظة والعمل على تهدئة الوضع المتوتر بمدينة حجة وحل 
كل الخالفات القائمة بصدق وبشفافية وتجرد.وأهاب المؤتمر وأحزاب التحالف بالسلطة 
المحلية القيام بدورها ومسئولياتها وواجبها المناط بها في ردع كل من تسول له نفسه 

العبث بأمن واستقرار المحافظة.

مؤتمر المحويت يحتفي
 بالذكرى الثانية لتسليم السلطة

نظم اعضاء وشباب المؤتمر الشعبي العام بمراكز عزل سارع وبني الوليد بمديرية 
 خطابيًا وجماهيريًا كبيرًا احتفاءًا بالذكرى الثانية 

ً
المحويت الدائرة 235، أمس، حفال

ليوم الوفاء 27 فبراير "ذكرى تسليم السلطة سلميًا".
وفي الحفل الذي حضره اآلالف من اعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمناطق عزل 
وقرى سارع وبني الوليد والمجاديل، ألقيت عدد من الكلمات عن فرع المؤتمر بالمحافظة 
من قبل الدكتور عبدالملك مزارق -عضو قيادة المؤتمر بالمحافظة، واألستاذ محمد محمد 
رئيس فرع المؤتمر بمديرية المحويت، واألستاذ علي عبده النزيلي- عضو المجلس المحلي 
بالمحافظة، والشيخ محمد عبده القرم- رئيس المركز التنظيمي للمؤتمر ببني الوليد، 
ومسئول دائرة الشباب بفرع المؤتمر بالمديرية هادي الحمزي، اكدت في مجملها ان يوم 
27 من فبراير سيظل يومًا استثنائيًا في تاريخ اليمن لما يحمله من دالالت وأبعاد كبيرة 
وعميقة لدى كل ابناء الشعب اليمني العظيم كون هذا اليوم العظيم شهد فيه اليمنيون 
والعالم اجمع أول عملية تبادل سلمي للسلطة، ليرسخ بذلك مسيرة الديمقراطية ومبدأ 
التداول السلمي المنظم للسلطة وهو ما سيجعل من هذا الحدث يومًا وطنيًا هامًا وعنوانًا 
بارزًا في ذاكرة اليمنيين.وأشارت الكلمات أن هذا الحدث العظيم فريد في التاريخ 
المعاصر المتمثل بتسليم السلطة سلميًا، ويعكس اروع صور الوفاء والعزة والشموخ 
للزعيم علي عبدالله صالح، والذي تنازل طواعية عن السلطة ليجنب وطنة وأبناء شعبه 
ويالت التناحر والفوضى وليكرس بذلك نهجًا ديمقراطيًا حقيقيًا عنوانه التصالح 

والتسامح من اجل بناء يمن جديد،.يمن الوحدة والحرية والديمقراطية.

المحويت-سعد الحفاشي

دشنت هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام، األس��ب��وع الماضي، بمحافظة 
المحويت حملة النزول الميداني للهيئة إلى 
فرع المؤتمر بالمحافظة وفروعه بالمديريات 
والدوائر االنتخابية بهدف رفع وتيرة العمل 

وتفعيل األداء الرقابي والتنظيمي.
وعقدت لجنة الرقابة التنظيمية المكلفة 
برئاسة األس��ت��اذ عبدالسالم الخياطي- نائب 
رئيس دائ��رة الرقابة التنظيمية، ع��ددًا من 
ات في فرع المؤتمر بالمحافظة وفروع  اللقاء

مديريات شبام والطويلة مع مسئولي وقياديي 
المؤتمر وقيادات الفروع النسوية، تم فيها 
استعراض ومناقشة جملة من المهام والقضايا 
ذات الصلة بتفعيل العمل التنظيمي لفرع 
ال��م��ؤت��م��ر بالمحافظة وف����روع ال��م��دي��ري��ات 
واس��ت��ع��راض أوض����اع ال��ف��روع واحتياجاتها 

المختلفة.
ات أكد عبدالسالم الخياطي  وخالل هذه اللقاء
على أهمية ال���دور والمسئوليات المنوطة 
بمسئولي وم��س��ئ��والت العمل التنظيمي في 
الفروع المذكورة ومسئولي الرقابة التنظيمية 
م��ن اج��ل تنشيط مختلف م��ف��اع��الت العمل 
التنظيمي وال��رق��اب��ي ف��ي تكوينات المؤتمر 

الفرعية والقاعدية وضرورة أن يعمل الجميع 
بجهد على تحسين األداء التنظيمي بين مختلف 
التكوينات التنظيمية وأن تتحلى ك��وادر 
المؤتمر بالفاعلية والحس التنظيمي والرقابي 

المسئول.
مشيرًا إل��ى المهام والمسئوليات الواجبة 
على مسئولي ومسئوالت الرقابة التنظيمية 
والتفتيش المالي في فرع المؤتمر بالمحافظة 
وفروع المديريات والقطاع النسائي لما من شأنه 
رف��ع وتيرة العمل التنظيمي وابتكار آليات 
جديدة للعمل ترتكز على خدمة الجماهير 

والوقوف بجانب قضاياهم.

هيئة الرقابة التنظيمية تدشن النزول 
الميداني لفروع المؤتمر بالمحويت

االمانة العامة تعزي كامل الخوداني واخوانه 
بوفاة والدهم

بعثت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام واعالميو المؤتمر 
برقية عزاء ومواساة للصحفي 

كامل مصلح احمد الخوداني واخوانه 
في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى 
والدهم مصلح احمد الخوداني 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مؤتمر ذمار يقف على مستجدات 
المشهد السياسي

وقف فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار على 
األوضاع المستجدة على الساحة السياسية وفي مقدمة 
ذلك قرار مجلس األمن 2140 الذي وضع اليمن تحت 
البند السابع بعد انعتاقها من األزم��ة بنجاح مؤتمر 

الحوار الوطني.
وقد بارك مؤتمر ذمار في اجتماعه الذي عقد أمس 
برئاسة االستاذ حسن عبدالرزاق رئيس الفرع- بيان 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وأخزاب التحالف الوطني 

الصادر أمس األول بخصوص القرار األممي.
كما ناقش مؤتمريو ذمار المهام التنظيمية الماثلة 
والمستقبلية وعملية تفعيل النشاط التنظيمي للفرع 
م مع التحديات والصعاب التي يواجهها الوطن  بما يتواء

عمومًا والمؤتمر الشعبي العام على وجه الخصوص.


