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األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي
الزوكا يعزي بوفاة الشيخ يحيى الوادعي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ أحمد يحيى 
خماش الوادعي رئيس فرع المؤتمر بمديرية بني صريم.. واخوانه، في وفاة والده الشيخ يحيى خماش الوادعي- 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، 

ً
ر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة محافظة عمران..وعبَّ

عن خالص العزاء والمواساة. 
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

ً
سائال

الصبر والسلوان..  إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة الشيخ سعيد الزحقي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ غانم سعيد 
سالم الزحقي واخوانه بوفاة والده الشخصية االجتماعية البارزة الشيخ/سعيد سالم الزحقي بمحافظة سقطرى..

 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء 
ً

ر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة وعبَّ
والمواساة.

 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 
ً
سائال

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة الشيخ محمود سفيان
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الشيخ درهم محمود 

سفيان واخوانه وكافة آل سفيان بمديرية نجرة- محافظة حجة- بوفاة والدهم الشيخ محمود سفيان..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن 
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ً
خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله، سائال

ْيِه َراِجعوَن
َ

ل ـا إِ
َّ
ن ِه َوإِ

ّ
ا ِلل

َّ
ن ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان. إِ

ويعزي بوفاة المناضل حسين الضلعي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ خالد حسين 
راجح الضلعي واخوانه، وكافة آل الضلعي ومشائخ عيال سريح بوفاة المناضل الشيخ حسين راجح الضلعي، محافظة 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص 

ً
ر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة عمران..وعبَّ

 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ً
العزاء والمواساة. سائال

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويعزي عارف الرعوي بوفاة نجله

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة للقيادي بمؤتمر جامعة 
إب، عارف محمد الرعوي وذلك في وفاة نجله عبدالرحمن عارف محمد الرعوي..

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص 
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
العزاء والمواساة بهذا المصاب، سائال

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.

ويعزي بوفاة الدكتور فيصل ُمسلم
كما بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الدكتور 
م، جامعة حضرموت..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

ّ
فيصل سالم ُمسل

 العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
ً
وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب، سائال

بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.

ويعزي بوفاة الشيخ خيري العكاد 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ عبدالواحد 
خيري عكاد محمد العكاد .. وإخوانه وكافة آل العكاد بمديرية الرضمة.. محافظة إب في وفاة المغفور له بإذن 
الله والدهم الشيخ / خيري عكاد محمد العكاد ،عضو اللجنة الدائمة.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة 
 
ً
العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب . سائال
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

ْيِه َراِجعوَن
َ

ل ـا إِ
َّ
ن ِه َوإِ

ّ
ا ِلل

َّ
ن والسلوان. إِ

اخوكم / عارف عوض الزوكا - االمين العام للمؤتمر الشعبي

ألغى التكليفات والتنقالت لمديري المديريات

وزير االدارة المحلية يوّجه المحافظين بإلغاء التعيينات المخالفة للقانون
ه وزير االدارة المحلية اللواء علي  وجَّ
بن علي القيسي محافظي المحافظات 
ورؤســاء المجالس المحلية بمنع أي 
تكليفات او نقل لمديري المديريات، 
وإلغاء أي تكليفات او تنقالت تمت 
لسياسي  ا لمجلس  ا تشكيل  عقب 

االعلى.
وشــددت توجيهات وزيــر االدارة 
ــزام أي  ــت المحلية عــلــى ضــــرورة ال
تنقالت  و  ا تكليفات  و  ا تعيينات 
والالئحة  المحلية  السلطة  بقانون 
التنفيذية له والالئحة التنظيمية 
لـــوزارة االدارة المحلية  ،وتعميم 
ــم )م و/  رئــيــس مجلس الــــوزراء رق
14/60( بتاريخ 14-12-2016م..

وأكــد الوزير القيسي على ضرورة 
االلتزام بنص المادة )81( من قانون 
لسنة   )4 ــم ) رق المحلية  السلطة 
2000م والتي نصت على )يكون لكل 
مديرية مدير عام يصدر بتعيينه 

قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير(، 
وكذا بالالئحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادرة 
بالقرار الجمهوري رقم )269( لسنة 2000م والتي نصت 
المادة )69( منها على )أ(:يعين مدير عام المديرية 
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.. 
والفقرة)ب( :ال يجوز التكليف )التعيين باإلنابة( في وظيفة 

مدير عام مديرية إال بقرار من الوزير.
وأوضح الوزير في توجيهاته أن المادة )89( من الالئحة 
التنفيذية لقانون السلطة المحلية نصت على انه :ألغراض 
تطوير ورفع كفاءة االداء وتجديد النشاط تجري تنقالت 
دوريــة عامة ومــحــدودة وداخلية بين مديري عموم 
المديريات وفقًا لألحكام المبينة والتي تحددت بأن تجري 
التنقالت الدورية بين عموم مديري المديريات على مستوى 

كــافــة المحافظات 
مرة كل اربع سنوات، وان للوزير حق 

اجراء التنقالت بين عموم مديري المديريات على مستوى 
كل محافظة او اكثر كلما استدعت مصلحة العمل ذلك، وان 
تجري التنقالت الداخلية بين عموم مديري المديريات في 
نطاق المحافظة بقرار من الوزير وبناء على اقتراح المحافظ.
ولفت وزير االدارة المحلية في توجيهاته إلى اهمية 
االلتزام بالالئحة التنظيمية لوزارة االدارة المحلية الصادرة 
بالقرار الجمهوري رقم )23( لسنة 2001م وبنص المادة 
)3( منها والتي حددت مهام واختصاصات الوزير ونص 

الفقرة )8( منها:
 يرشح الوزير المحافظين ووكالء المحافظات ومديري 

عموم المديريات ويشرف على اعمالهم ويقيم اداءهم 

ويوجههم لتحسين تنفيذ المهام طبقًا لقانون السلطة  
المحلية ولوائحه.

واختتمت توجيهات وزير االدارة المحلية للمحافظين 
بأنه وبناًء على الفقرات السابقة فإنه ُيمنع منعًا باتًا اصدار أي 
تكليف او نقل لمديري عموم المديريات ،وإلغاء أي تكاليف 
او تنقالت تمت عقب تشكيل المجلس السياسي االعلى  
وكذلك التي لم يصدر بها تكاليف من الوزارة ،وكل تصرف 

د به.
َ

حدث بالمخالفة لذلك يعتبر الغيًا وال ُيعت

التمديد لرئيس المجلس السياسي ونائبه أربعة أشهر
ل رفضًا للسالم

ّ
المجلس يناقش مع الحكومة المستجدات السياسية.. ويجدد التأكيد أن تصعيد العدوان عسكريًا يمث

أقر المجلس السياسي األعلى في اجتماع استثنائي عقده األربعاء 
بالعاصمة صنعاء برئاسة صالح على الصماد رئيس المجلس وبحضور 
الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس، 
باالجماع استمرار االستاذ صالح علي الصماد في رئاسته للمجلس 
السياسي األعلى، والدكتور/ قاسم محمد لبوزة في منصبه نائبًا لرئيس 

المجلس السياسي األعلى، 
على سبيل االستثناء لمدة أربعة أشهر إضافية اعتبارًا من تاريخ 

انتهاء الفترة األصلية لتوليهما مهام الرئيس والنائب.
جاء ذلك بعد نقاش مستفيض للمستجدات في هذه المرحلة الصعبة 

التي تمر بها البالد جراء العدوان السعودي الغاشم..
هذا وكان االجتماع قد استعرض المادة )30( من الالئحة الداخلية 
للمجلس الصادرة بقرار المجلس رقم )2( لسنة 2016م المحددة 

للدورة الرئاسية للمجلس السياسي األعلى. 
من جهة ثانية ناقش صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي 
األعلى والدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي 
األعلى- وبحضور عضوي المجلس محمد النعيمي وسلطان السامعي 
مع رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ووزير 
الخارجية هشام شرف- عددًا من المستجدات على الساحة السياسية 
ومنها ما تردد عدد من وسائل اإلعالم من مزاعم عن انعقاد مشاورات 
قريبة لحل األزمة، في الوقت الذي تتضاعف فيه زحوفات العدوان 

وحشد مرتزقته في عدد من الجبهات.
وجدد اللقاء التأكيد على الموقف الثابت للمجلس السياسي األعلى 
وحكومة اإلنقاذ الوطني تجاه أي مبادرات سالم من شأنها الوقف الفوري 
والشامل للعدوان ورفع الحصار عن كافة المنافذ البرية والبحرية 

والجوية باإلضافة إلى معالجة وضع البنك المركزي.
ل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه  وشدد اللقاء على ضرورة تحمُّ
العدوان بقيادة السعودية الذي يمعن في ارتكاب مزيد من الجرائم 
ٍه صادق لديه نحو  ضد اليمن واليمنيين وال توجد أي مؤشرات لتوجُّ

السالم.

الدستور عقد اجتماعي بين الحكام والمحكومين على أساسه 
تحدد شكل الدولة ومضمونها وطبيعتها وتوجهاتها.. 
الدستور هو المنظم للعالقة بين الدولة والشعب الذي 
تحكمه.. الدولة ومواطنيها.. الدستور هو القانون العام 
الذي منه تنبثق القوانين من أجل تحقيق التناسق والتناغم 
والتكامل بين مؤسسة الدولة لتتمكن من القيام بمسئوليتها 
ومهامها وواجباتها تجاه المجتمع وتلزمه بذات الواجبات 
والمسئوليات تجاهها حتى يسود النظام والعدالة واألمن 
واالستقرار والتنمية والنهوض الوطني االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي والثقافي الشامل في ظروف السلم ،وبالقانون 
والدستور تستطيع الدولة والشعب مواجهة التحديات 
واالخطار واالنتصار عليها سواًء أكانت داخلية أو خارجية، 
اتخذت شكل األزمات والصراعات أو العدوان الخارجي كما 
هو حال اليمن الوطن والشعب الذي يتعرض لحرب عدوانية 
سعودية قذرة وشاملة مستمرة لما يقارب العامين وشنت 
تحت مبررات كاذبة وذرائع مختلفة أكذبها وافضحها االدعاء 
أنها من أجل شرعية منتهية دستوريًا وقانونيًا وساقطة 

اخالقيًا للفار هادي وحكومة الرياض.
من كل ما سبق نصل إلى حقيقة اصرار المؤتمر الشعبي العام 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح، على التمسك بالدستور 
والقانون وااللتزام بهما طوال تاريخه عندما كان في السلطة 
وعلى رأس الدولة وتحمله مسئولية قيادة الوطن أو عندما 
أصبح خارجها أو في ظل الشراكة تعددت واختلفت اطرافها 
السياسية في الساحة اليمنية من فترة الى اخرى طوال أكثر من 
ثالثة عقود وفي هذه المرحلة مع انصار الله والقوى الوطنية 
الواقفة الى جانب شعبها في مواجهة العدوان السعودي 
الوحشي الغاشم والذي يستوجب منها جميعًا االرتقاء بوعيها 
الى مستوى األهمية التي يشكلها االلتزام بالدستور وتطبيق 
القانون في التصدي لحرب سعودية عدوانية وحشية قذرة 
االنتصار فيها يتطلب االنتصار للدستور والقانون ولشرعية 
الدولة المجسد لهما، وهذا وحده الكفيل بالقضاء على شرعية 
العدوان التي اضفاها على الخائن الفار هادي وحكومة مرتزقة 

فنادق الرياض.. 
انطالقًا من هذا الفهم العميق للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
قيادة وقواعد جماهير وانصارًا عمل المؤتمر على توقيع 
االتفاق الوطني مع انصار الله وحلفائهم والذي على أساسه 
تشكل المجلس السياسي األعلى وشكلت حكومة االنقاذ الوطني 
بهدف توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان تحت سقف 
الدستور والقانون باعتبارهما مصدر الشرعية الحقيقية 
للدولة اليمنية ومؤسساتها والتي بها تدار شئون الشعب 
اليمني وتقوده نحو النصر على عــدوان آل سعود الهمجي 

االجرامي الغاشم والحاقد.
وعلى هذا األساس جدد المؤتمر الشعبي العام في اجتماعاته 
وبياناته التأكيد على اهمية االلتزام بالدستور والقانون وعدم 
السماح بأية تجاوزات لذلك، ايمانًا بأن هذا االلتزام هو سالح 
شعبنا القوي والمنتصر على الفوضى وحاالت العبث التي تجد 

في قوانين الغاب مرتعًا لها..
إن اجتماعات األمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا 
مع الهيئة الوزارية للمؤتمر والتحالف وكذلك مع القيادات 
التربوية خالل األيام الماضية تؤكد حرص قيادة المؤتمر على 
االلتزام بمسئولياتها الوطنية تجاه الشعب واألجيال وإيمانه 
المطلق بأن التقيد بنصوص الدستور والقوانين النافذة هو 
مفتاح لألمن واالستقرار والسالم وحماية للوحدة الوطنية 
والنسيج االجتماعي، كما هو في ذات الوقت سفينة النجاة التي 
سنتجاوز بها كل األخطار والتحديات ليرسو الوطن والشعب 

في شواطئ األمان.

  احمد الزبيري
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قضية المؤتمر األولى

برقية وفاء للزعيم 
صالح من كلية اآلداب 

بجامعة صنعاء
رفــع فــرع المؤتمر بكلية 
االداب والعلوم االنسانية 
بجامعة صنعاء برقية وفاء 
لرئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم علي عبدالله صالح 
بمناسبة الــعــام الميالدي 
الجديد 2017م ، مجددين 
العهد والوالء للوطن وقيادة 

المؤتمر الحكيمة .
وشددت برقية الوفاء على 
مواصلة الصمود األسطوري 
في وجه العدوان السعودي 
والحصار المطبق على بالدنا 
وذلك في الوقت الذي نودع 

فيه عام ونستقبل آخر .
وثــمــنــت الــبــرقــيــة الـــدور 
الوطني والمواقف البطولية 
للزعيم علي عبدالله صالح 
في وجه العدوان ومواجهة 
أخــطــر مـــؤامـــرة تحيكها 
ــن معها  ــدوان وم ــع دول ال
من المرتزقة والعمالء بحق 
وطننا، و أمننا واستقرارنا 
ووحدتنا الوطنية ونسيجنا 

االجتماعي .
وأكدت البرقية ولوج العام 
الجديد، بمزيد من اإلرادة 
والعزم على تجاوز الصعاب، 
معربة عن ثقتها الكبيرة في 
القيادة الحكيمة للمؤتمر 
الشعبي العام برئاسة الزعيم 
ــك في تجاوز كل  صالح وذل

الصعاب.


