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المؤتمر يشارك
 في ورشة  حول صناعة الدستور

شارك الدكتور عوض باشراحيل- نائب رئيس هيئة الرقابة التنظيمية 
بالمؤتمر الشعبي العام، ومعه الدكتور بشير العماد- رئيس دائرة الرقابة 
التنظيمية- في ورشة العمل التي عقدت السبت ويتوقع ان تختم أعمالها 
اليوم تحت عنوان: "تقنيات صناعة الدستور" والتي نظمها تيار الوعي 
المدني وسيادة القانون "توقا" بالتعاون مع المعهد االلماني »ماكس 

بالنك«.
هذا وقد قدمت في اليوم األول من الورشة ثالث أوراق، األولى حول صناعة 
الدستور- التحديات واألهداف، والثانية عن البناء الدستوري- خيارات بنيوية، 
أما الورقة الثالثة فكانت حول القانون الدستوري االسالمي- تطبيقات 

معاصرة.

رئيس المؤتمر يلتقي قيادات أحزاب التحالف 

املؤتمر يبحث مع أحزاب التحالف املعوقات التي تحول دون تنفيذ املبادرة

استقبل الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- أمس، قيادات وأمناء أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي.. جرى خالل اللقاء مناقشة 
المستجدات على الساحة الوطنية وما تم تنفيذه من 
بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 

إلى اآلن..
كما ج��رى بحث المعوقات ال��ت��ي ت��ح��ول دون 
تنفيذ البنود األخرى منها، في حين نفذ المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه من أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي كافة االلتزامات المنصوص عليها في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سعيًا منها إلى 

اخراج الوطن من األزمة.
وجدد اللقاء التزام المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
ببنود المبادرة الخليجية، مشددًا على أهمية توفير 
مناخ يساعد على تنظيم حوار وطني جاد ومسؤول 
على قاعدة االلتزام وتنفيذ المبادرة الخليجية حسب 

الترتيب المحدد في اآللية التنفيذية المزمنة.
إل��ى ذل��ك استغرب م��راق��ب��ون- ف��ي تصريحات 
ل�»الميثاق«- استمرار صمت رعاة المبادرة على اصرار 
اطراف في المشترك على رفض تطبيق المرحلة األولى 
من المبادرة، حيث ماتزال المليشيات المسلحة تحتل 
شمال العاصمة وتستولي على المعسكرات والمباني 
الحكومية والمدارس واألندية الرياضية وجامعة 

صنعاء وتغلق الشوارع وتحرم آالف المواطنين من 
فتح محالتهم التي يعولون منها أسرهم.. مؤكدين 
ان هذه التداعيات ستؤدي إلى تلغيم أجواء الحوار 
المرتقب..محذرين من أن استمرار حالة عدم الوفاق 
وممارسة الحكومة سياسة الخصام وعدم بحث مجمل 
القضايا الخالفية بمسئولية، ستهدد بفشل الحوار 
ولن يتمكن المتحاورون من حل القضية الجنوبية أو 

مشكلة صعدة أو غيرها من القضايا األخرى..
هذا وكان الشيخ ياسر العواضي- عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر- قد حذر في تصريح ل�»الميثاق« 
من خديعة قد يتعرض لها المؤتمر في ظل استمرار 
التنفيذ االنتقائي لبنود المبادرة وآليتها التنفيذية 

المزمنة.
مشيرًا إلى تزايد المخاطر األمنية، مع اقتراب 
استحقاقات ال يمكن تجاوزها ومن ذلك ضرورة 

تشكيل لجنة االنتخابات في أقرب وقت.
هذا وأوضح المراقبون ان ما تعرضت له العاصمة 
صنعاء الخميس الماضي من ضرب بعدة صواريخ جراء 
االنفجارات التي حدثت في الفرقة، يؤكد فشل اللجنة 
العسكرية وعدم قدرتها على تأمين حياة المواطنين 
في العاصمة، إضافة إلى أنها عاجزة عن فتح الطرق 
إليصال المؤن الغذائية األساسية للمواطنين، نتيجة 
استمرار قطع الطرق من قبل مليشيات حزبية مسلحة.

الفتين إلى انتهاكات يتعرض لها المواطنون، ومن 
ذلك اعتقالهم في سجون خاصة معروفة، إضافة إلى 

استمرار سياسة اإلقصاء لكوادر المؤتمر..
وطالب المراقبون رعاة المبادرة بضرورة وقف 
االط��راف التي تسعى إلى عرقلة تنفيذ المبادرة 
الخليجية في سبيل حل األزمة التي كان لألشقاء 

واألصدقاء دور كبير في تجنيب اليمن تداعياتها.

تهيئة المناخ المناسب إلجراء حوار جاد ومسؤول للتنفيذ التراتبي آللية المبادرة
مراقبون: استمرار احتالل المليشيات جزءًا من العاصمة يهدد التسوية السياسية
الحكومة تمارس سياسة الخصام وعلى رعاة المبادرة وقف تلغيم أجواء الحوار

وجهاء وأعيان وبرلمانيون ورجال أعمال 
يحتجون لتردي الوضع األمني

نفذ المئات من مشائخ ووجهاء محافظة تعز بينهم أعضاء مجلس النواب ورجال 
أعمال وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية،وأخرى أمام مقر اللجنة األمنية العليا 
للمطالبة بالقبض على جناة قاموا بالتقطع لرجل أعمال األسبوع الماضي بمنطقة 

بني مطر محافظة صنعاء، ونهب سيارته بعد إطالق النيران عليه.
وفي الوقفة االحتجاجية أشار المعتصمون إلى أن رجل األعمال عبدالحكيم محمد 
احمد األصبحي تعرض ظهر يوم االثنين 8 أكتوبر الجاري في منطقة الخسمة - بني 
مطر لعملية تقطع ومحاولة قتله وسلب سيارته من قبل مجموعة من قطاع الطرق 

الخارجين على القانون .
وطالبوا الدولة بإيقاف ما وصفوه بالعبث المستمر من قبل ُقّطاع الطرق، وفرض 

هيبة الدولة بقوة القانون، وكذا تحقيق األمن لكافة المواطنين.
وأضافوا في بيان لهم “ نظرا لتصاعد عمليات التقطع التي يتعرض المواطنون لها، 
والتي تعرض حياتهم وأموالهم للخطر المحدق، والتي كان منها ما تعرض له رجل 
األعمال عبدالحكيم وغيره من قبل عصابات مسلحة من العابثين بأمن واستقرار 
المواطن والوطن، وعدم قيام الجهات المختصة بواجبها بل وتساهلها في ضبط 
الجناة وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة- أدى إلى تطاول المجرمين واستهتارهم 

بل وتصعيد عمليات النهب والتقطع”.
الفتين إلى أن الجناة لم يكتفوا بتلك الواقعة بل قاموا األسبوع الماضي بالتقطع 
ونهب عدد من السيارات، وذلك بعد أن قامت المباحث باحتجاز “الباص” التابع للجناة 

والذي سحب سيارة األصبحي، وكان هو أداة الجريمة.
وناشد وجهاء واعيان وأبناء محافظة تعز ومنظمات المجتمع المدني وزير الداخلية 
بضرورة تنفيذ األحكام القضائية ومد يد العدالة لتطال كل العابثين بأمن واستقرار 
الوطن دون تساهل أو تهاون في ذلك منعا لتفشي الجرائم وانتشارها و تحكيم 
سيادة قانون الغاب والهمجية بدال عن سيادة القانون..وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم 
بتنفيذ اعتصامات أمام منزل رئيس الجمهورية في حال لم يتم القبض على الجناة 

وإحالتهم للعدالة.

الزوكا يعزّي في وفاة الطوسلي وكباس
بعث األستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام لقطاع التعليم والشباب برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ محمد الصريمي الطوسلي واألخ فهد 
سالم طالب سالم الطوسلي وإخوانه، في وفاة المناضل 
سالم طالب سالم الطوسلي وكيل محافظة شبوة عضو 

اللجنة الدائمة.
< كما بعث األخ عارف الزوكا األمين العام المساعد 
لقطاع التعليم والشباب للمؤتمر برقية عزاء لألخ أمين 
كباس مسؤول الشباب والطالب في صعدة بوفاة والده..
عبّر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابًة عن جميع القيادات 
والكوادر الشبابية عن التعازي وعظيم المواساة بهذين 
المصابين، راجيًا من المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيدين 
بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته ويلهم 
أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.. وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

الزعيم يرأس اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ال��ي��وم اجتماع 
برئاسة الزعيم علي عبداهلل صالح 

_ رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وفي االجتماع استعرضت اللجنة 
العام  الشعبي  للمؤتمر  العامة 
محضر اجتماعها السابق وأقرت 
ج���دول أع��م��ال االج��ت��م��اع ال��ذي 
عقدته، وشمل مناقشة الجوانب 
التنظيمية، واس��ت��ع��راض أب��رز 
التطورات السياسية وباألخص 
ر  للحوا بالتحضيرات  يتعلق  ما 

الوطني.
نتائج  اللجنة  استعرضت  كما 
أعمال اللجان التي تم تكليفها 
في االجتماعات السابقة، واتخذت 
إزاء ذلك عددًا من القرارات شملت 

الجوانب السياسية والتنظيمية. 
ح��ض��ر االج���ت���م���اع ال��دك��ت��ور 
عبدالكريم االري��ان��ي - النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام، والشيخ يحيى الراعي- 
األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد رئيس 
 ، تمر للمؤ نية  لما لبر ا لهيئة  ا
والشيخ سلطان البركاني- األمين 

العام المساعد للشئون السياسية والعالقات 
الخارجية، واألستاذ عارف الزوكا -األمين العام 
المساعد لقطاع الشباب وال��ط��الب، والشيخ 

عبدالرحمن محمد علي عثمان- رئيس مجلس 
الشورى، والدكتور علي مجور وأعضاء اللجنة 

العامة للمؤتمر.

المؤتمر يهنئ الرئيس هادي والزعيم صالح ومختلف 
الفعاليات الوطنية بحلول عيد األضحى المبارك

> رفع األخوة األمناء العامون المساعدون للمؤتمر 
وأعضاء اللجنة العامة ورئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي ببرقية تهنئة بمناسبة 
حلول عيد األضحى المبارك الى األخوين عبدربه 
منصور هادي- رئيس الجمهورية، والزعيم علي 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، والى 
جماهير شعبنا اليمني، عبروا فيها عن تهانيهم 
القلبية الصادقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. 
كما بعث األمناء المساعدون ورئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية ببرقيات مماثلة الى كل من أعضاء 
اللجنة العامة للمؤتمر وشملت قيادات وأعضاء 
التكوينات المؤتمرية ورؤس��اء وأعضاء الهيئات 
المؤتمرية الوزارية والتنفيذية والنيابية والشوروية 
باالضافة الى مختلف الفعاليات الوطنية.. وبعثوا 
ببرقيات مماثلة الى كل من هيئة رئاسة مجالس 
النواب وال��وزراء والشورى والى رئيس وأعضاء 

مجالس القضاء واللجنة العليا لالنتخابات والمحكمة 
الفساد ولجنة  العام ومكافحة  العليا والنائب 
المناقصات والمزايدات وأمناء وقيادات األحزاب 
والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية 

والشخصيات االجتماعية بهذه المناسبة.
وبعث األخ الشيخ سلطان البركاني -األمين العام 
المساعدة لقطاع الشئون السياسية والعالقات 
الخارجية- ببرقيات تهانٍ وتبريكات الى األخوة 
سفراء الدول العربية واالسالمية المعتمدين لدى 
بالدنا..هذا وعبرت جميع البرقيات عن خالص 
التهاني الحارة بحلول هذه المناسبة الدينية 
عيد األضحى المبارك، متمنين لشعبنا ولمختلف 
فعالياته وقواه الوطنية المزيد من التقدم والرخاء 
واالزده��ار واستتباب األم��ن واالستقرار وتجاوز 

مسببات الشقاق والخالف..

رئيس المؤتمر الشعبي يبعث بعدد من برقيات التعازي
رئيس المؤتمر يعزي في وفاة
 قائد اللجان الشعبية في لودر

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد اهلل صالح برقية 
عزاء ومواساة إلى أحمد عيدروس الجفري، وأخيه صالح عيدروس، في 
وفاة أخيهم قائد اللجان الشعبية ومدير مديرية لودر بمحافظة أبين 

محمد عيدروس الجفري في حادث سير على طريق لودر- عدن.
وعبّر الزعيم علي عبد اهلل صالح عن بالغ األسى واألس��ف بهذا 
المصاب. مشيرًا إلى أن الفقيد مناضل وطني له مواقف وحدوية ناصعة، 
وظل متمسكًا بمواقفه الوطنية، وقناعاته في مواجهة اإلرهاب.سائاًل 
اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزّي في وفاة العميد عوض سعيد بن دغر
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد اهلل صالح 
ببرقية عزاء ومواساة إلى الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام وكافة آل دغر بوفاة العميد عوض 

سعيد بن دغر.
وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باألصالة عن نفسه ونيابًة عن 
كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن التعازي القلبية الحارة، 
ومشاعر المواساة والتعاطف األخوية المخلصة مع كافة آل دغر على هذا 
صِيبٌَة َقاُلوْا  المصاب.وجاء في نص البرقية: الَّذِينَ ِإَذا َأصَابَتْهُم مُّ

ِهّ وَِإنَّا ِإَليْهِ رَاِجعوَن ِإنَّا هلللِ
األخ الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر-األمين العام المساعد للمؤتمر 

الشعبي العام المحترم
األخوة آل دغر المحترمون

السالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ األسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، تلقينا نبأ 
وفاة العميد عوض سعيد بن دغر وإذ نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا 
المصاب الجلل أبعث إليكم باسمي شخصيًا ونيابًة عن كافة قيادات 
وك��وادر المؤتمر الشعبي العام بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر 
المواساة والتعاطف األخوية المخلصة.سائاًل اهلل تعالى أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

ِهّ وَِإنَّا ِإَليْهِ رَاِجعوَن والسلوان. ِإنَّا هلللِ

 علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

 ويعزّي في وفاة المناضل المحمّدي

كما بعث الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة الى محمد بن عبد اهلل بن طالب المحمِّدي في 
وفاة والده المناضل عبد اهلل بن طالب المحمِّدي الذي وافاه األجل 

بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأشاد الزعيم علي عبد اهلل صالح بمناقب الفقيد المحمِّدي في خدمة 
الوطن سواء في المراحل المبكرة للنضال الوطني في جنوب الوطن أو 
عقب إعادة تحقيق الوحدة المباركة إلى جانب كونه من أبرز الناشطين 
في النقابات العمالية والشخصيات الوطنية التي أفنت حياتها في الدفاع 
عن الثورة والوحدة وخدم الوطن بكل وفاء وإخالص من خالل األعمال 

التي تقلدها، سائاًل المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ِهّ وَِإنَّا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ِإنَّا هلللِ

..ويعزّي في وفاة المناضل الطوسلي
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد اهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد الصريمي الطوسلي وفهد سالم 
طالب الطوسلي وإخوانه في وفاة المغفور له وكيل محافظة شبوة عضو 
اللجنة الدائمة المناضل سالم طالب سالم الطوسلي، منوهًا فيها بأن 
الفقيد كان أحد المناضلين ضد االحتالل البريطاني وأحد أبرز مؤسسي 
المؤتمر الشعبي، وكرس جل حياته في خدمة الوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره.
مُعبّرًا باسمه شخصيًا ونيابًة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام كافة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل. سائاًل 
اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه 
فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه 

راجعون
..ويعزّي في وفاة محمد كباس

كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد اهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج محمد علي كباس اليوم الجمعة..وجاء 

في نص برقية العزاء:
))والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون(( صدق 

اهلل العظيم
األخ/ أمين محمد علي كباس عضو اللجنة الدائمة المحترم

األخوة/ آل كباس المحترمين
ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الحاج/ محمد علي كباس..وبهذا 
المصاب أبعث باسمي شخصيًا ونيابًة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام. بأصدق التعازي والمواساة سائاًل المولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن 

يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.إنا هلل وإنا إليه راجعون

 علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

..ويعزّي في وفاة السفير اإلرياني
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد اهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى جيدان عبد القوي االرياني وأفراد أسرته كافًة 
في وفاة والده السفير عبد القوي عبد الواسع اإلرياني الذي وافاه األجل 
إثر مرض عضال بعد أن أمضى جل عمره في خدمة الوطن في مجال 

السلك الدبلوماسي التي كان آخرها سفيرًا لليمن في تركيا.
وأشار الزعيم علي عبد اهلل صالح إلى األدوار الوطنية التي لعبها 
السفير خالل تقلده عددًا من المناصب كسفير لليمن لدى عدد من 
البلدان وما بذله من جهود في توطيد عالقات اليمن مع تلك البلدان 
حيث كان مثااًل للدبلوماسي الناجح الذي يضع مصلحة بلده فوق 

المصالح األخرى.
وعبّر الزعيم عن بالغ األسى والحزن بهذا المصاب، سائاًل اهلل 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

ِهّ وَِإنَّا ِإَليْهِ رَاِجعوَن. والسلوان. ِإنَّا هلللِ

..ويعزّي في وفاة المناضل بهران
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد اهلل صالح 
ببرقية عزاء ومواساة إلى الدكتور مصطفى يحيى بهران، وجميع أفراد 
أسرته في وفاة والده المناضل يحيى محمد بهران، بعد حياة حافلة 

بالعطاء في مختلف المجاالت السياسية واالجتماعية.
وأشار الزعيم علي عبد اهلل صالح إلى أن الفقيد يعد من مؤسسي 
المؤتمر الشعبي العام وكان له إسهامات وطنية متعددة منذ انطالق 
ثورتي سبتمبر وأكتوبر، حيث تقلد الكثير من المناصب الرفيعة ومنها 

وزير لإلعالم، معبّرًا عن بالغ األسى واألسف بهذا المصاب.
 سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزّي في وفاة فؤاد األصبحي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ جميل األصبحي وآل األصبحي كافة في وفاة 

المغفور له- بإذن اهلل تعالى- المهندس فؤاد أحمد األصبحي.
معبرًا فيها باسمه شخصيًا ونيابًة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام كافًة، عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل. 
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل 

وإنا إليه راجعون

ويعزّي في استشهاد العقيد الشريف ورفاقه
كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى أمين محسن علوي بن طالب الشريف وآل بن 
طالب كافًة في استشهاد العقيد الركن مناع علوي بن طالب الشريف 
هو ورفاقه وأفراد من القوات المسلحة في اللواء )115( بهجوم إرهابي 

للقاعدة في محافظة أبين.
منوهًا إلى أن الشهيد كان من األبطال الشجعان الذين قدموا صورًا 
رائعة في الدفاع عن الوطن، وأن الوطن سيحفظ له وألمثاله من 

الشهداء صفحات ناصعة من الشرف والمجد والخلود.
معبرًا باسمه شخصيًا ونيابًة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام كافًة عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل. 
سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل 

وإنا إليه راجعون
ويعزّي في استشهاد العقيد الدقنا

كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى األخوين عبداهلل أحمد الدقنا وأحمد عبداهلل 

الطحيح في استشهاد العقيد صالح أحمد صالح الدقنا.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصيًا ونيابًة عن كافة قيادات وكوادر 

المؤتمر عن أصدق التعازي والمواساة،
 راجيًا من المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
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بناًء على رفع االمين العام المساعد لقطاع الشئون السياسية والعالقات الخارجية أصدر الدكتور/ 
عبدالكريم االرياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر- قرارًا تنظيميًا قضى بتعيين االخوة التالية 

اسماؤهم رؤساء اقسام بمكتب االمين العام المساعد لقطاع الشئون السياسية:
 حامد ابراهيم الهندي رئيسًا لقسم الكمبيوتر والمعلومات, وليد احمد الرفيق رئيسًا لقسم 
المتابعة, محمد احمد البوري رئيسًا لقسم السكرتارية.هذا وقضت المادة الثانية من القرار العمل 

به من تاريخ صدوره.


