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> تسلم فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي رسالة 
من األخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام األمين العام -تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 

واألوضاع في المنطقة.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس الجيبوتي لالستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام والوفد المؤتمري المرافق له »الجمعة الماضية«.
والذي حمله نقل تحياته لألخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 

وتمنياته للشعب اليمني مزيدًا من التقدم واالزدهار..
هذا وكان وفد مؤتمري رفيع المستوى قد شارك األربعاء في احتفاالت ذكرى 
تأسيس حزب التجمع الشعبي الجيبوتي، وحضر عضوا اللجنة العامة األستاذ 
ياسر أحمد العواضي واألستاذ يحيى عبدالله دويد االحتفال الجماهيري الكبير 
الذي أقامه حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم الثالثاء بمناسبة الذكري 
الـ"35" لتأسيس الحزب، بحضور الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله وكل 

قيادات الحزب والدولة في جمهورية جيبوتي الشقيقة.
هذا وكان وفد المؤتمر الشعبي العام برئاسة االستاذ ياسر العواضي قد غادر 
صنعاء بداية األسبوع الماضي لحضور فعاليات المؤتمر الخامس والثالثين 

لحزب التجمع التقدمي الحاكم في جيبوتي والذي انعقد خالل الفترة »4-3« 
مارس الجاري..

ويرأس الوفد المؤتمري االستاذ ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر الشعبي العامة عضو اللجنة العامة ويضم في عضويته االستاذ يحيى 

دويد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
وكان وفد المؤتمر الشعبي العام، الذي زار دولة جيبوتي الشقيقة قد التقى 
االثنين الماضي دولة االستاذ عبدالقادر كامل رئيس وزراء جيبوتي ، جرى خالل 

اللقاء بحث عالقات البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
كما التقى الوفد المؤتمري وزير المالية الجيبوتي األمين العام لحزب التجمع 
الشعبي الجيبوتي، وتم في اللقاء بحث العديد من القضايا ذات االهتمام 
المشترك بين البلدين وكذا العالقات المتميزة بين الحزبين وسبل تطويرها.. 
حضر اللقاءين معالي وزير التعليم العالي الجيبوتي والقائم بأعمال سفارة 
اليمن لدى جمهورية جيبوتي.جدير بالذكر أن وفد المؤتمر الشعبي العام 
برئاسة ياسر العواضي قد غادر صنعاء األحد قبل الماضي متوجهًا إلى جيبوتي 
 رسالة من األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى أخيه رئىس 

ً
حامال

جمهورية جيبوتي.

سلم رسالة من رئيس الجمهورية للرئيس الجيبوتي

وفد مؤتمري رفيع المستوى يشارك في احتفاالت حزب التجمع الشعبي الجيبوتي

في موكب جنائزي مهيب تقدمه ياسر العواضي 

المحويت تشيع القيادي المؤتمري حسين خميس
المحويت :سعد علي الحفاشي

وسط موكب جنائزي ُمهيب، شيع عشرات 
اآلالف في محافظة المحويت ظهر االحد  
بن حسين  الشيخ حسين  لفقيد  ا جثمان 
خميس عضو مجلس النواب إلى مثواه األخير 
بعد الصالة علية بمسقط رأسه في  قرية بيت 
خميس بمديرية شبام كوكبان وتقدم موكب 
التشييع الشيخ ياسر احمد العواضي عضو 
اللجنة العامة ممثال عن الزعيم علي عبد الله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والشيخ 
احمد محسن النويره عضو الللجنة العامة 
ومحافظ المحويت احمد علي محسن، وعدد 
كبير من زمالء الفقيد من اعضاء مجلس النواب 
ومشايخ ووجهاء محافظة المحويت وقبائل 
همدان وصنعاء وقيادة السلطة المحلية 
بالمحافظة وقياديي وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام بمديريات شبام وكوكبان وهمدان 

والطويله والمحويت
وكــان الفقيد حسين بن حسين خميس 

-رحمه الله- قد توفي مساء الجمعة الماضية في  المستشفى العسكري 
بالعاصمة صنعاء إثر مرض عضال ألم به عن عمر ناهز ال76 عاما قضى 
معظمه في خدمة الوطن في العديد من المجاالت   وقد نعت الهيئة العامة 

لرعاية مناضلي وأسر الشهداء والكتلة 
البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام 
ومصلحة شئون القبائل بمحافظة 
المحويت وفاة البرلماني والقيادي 
الشيخ حسين  ــارز  ــب ل ا المؤتمري 
خميس عضو مجلس النواب وأحد 
أبــرز المشايخ والوجهاء في اليمن 
وأحد مناضلي  ثورة ال26 من سبتمبر 
المباركة ممن شاركوا وببسالة في 
معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية 
في الكثير من الجبهات القتالية في 
محافظات المحويت وصنعاء وعمران 
وحجة وغيرها وأشار بيان النعي ان 
ــدًا من  الفقيد خميس قد كــان واح
المناضلين الذين تصدروا معارك 
الدفاع عن الثورة والجمهورية منذ 
قيامها في معظم الجبهات القتالية  
حتى تم ترسيخ النظام الجمهوري كما 
ان الفقيد شغل الكثير من المناصب 
والمواقع القيادية البارزة كعضو في 
مجلس الشورى لعدة دورات انتخابية عن مديرية شبام كوكبان بمحافظة 
المحويت ثم عضو في مجلس النواب منذ العام 1993م وحتى وافاه األجل.

رئيس الجمهورية  يصدر قرارات بتغيير وزيري الداخلية والنفط وتشكيل لجنة صياغة الدستور
> قوبل قرار األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القاضي بتعيين اللواء عبده 
حسين الترب وزيرًا للداخلية والمهندس خالد 
محفوظ بحاح وزيــرًا للنفط والمعادن وتعيين 
اللواء جالل الرويشان رئىسًا لجهاز األمن السياسي 
بارتياح شعبي واسع، حيث عبر مواطنون عن أملهم 
في أن تؤدي هذه الخطوة الشجاعة الى التخفيف 
من حدة االنفالت األمني التي تشهدها محافظات 
اليمن منذ ثالثة أعــوام.. مشددين على أن حفظ 
أمن واستقرار الوطن ينبغي أال يخضع للمحاصصات 

الحزبية أو لمزاج فئة معينة.
»الميثاق«  وفي هذا اإلطار أكد خبراء أمنيون لـ
أن عملية اإلقصاء الشرسة والظالمة التي انتهجها 
االخـــوان بهدف تعيين أشــخــاص تابعين لهم 
 كبيرًا في أغلب 

ً
ويأتمرون بأوامرهم أحدثت خلال

مؤسسات الدولة.
الفتين الى ان اقــدام اللواء قحطان على إقصاء 
ة والفاعلية،  لقيادات أمنية مشهود لها بالكفاء
أدى الى تدهور االوضاع األمنية وخروجها من حالة 
االستقرار.. كما شكلت بيئة مناسبة لإلرهاب 
لتنفيذ عمليات إجرامية لدرجة أنها طالت منشآت 
أمنية بالغة الحساسية، ناهيك عن اغتيال المئات 
من ضباط وجنود األمن دون الكشف عن متورط 

واحد.
كما أصــدر األخ عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية قرارًا جمهوريًا حمل الرقم 27 لسنة 
2014 قضى بتشكيل لجنة صياغة الدستور 

وتتكون من 17 عضوًا.
كما أصدر رئيس الجمهورية قــرارًا جمهوريًا 
برقم 26 لسنة 2014 بشأن تحديد آلية عمل لجنة 

صياغة الدستور.
ويوفر هذا القرار اإلطار القانوني إلعداد الدستور 

الجديد للجمهورية اليمنية بما في ذلك إجراء 
مشاورات عامة والمراجعة المحتملة لمسودة 
الدستور وإحالته لالستفتاء عليه من قبل الشعب.

وشّدد القرار على وجوب أن تفضي عملية صياغة 
الدستور إلى إعــداد دستور جديد للجمهورية 
اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقًا 

لتقرير لجنة تحديد األقاليم.
ويتوّجب على لجنة صياغة الدستور أن تلتئم خالل 
سبعة أيام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية 
بتشكيلها، وأن تعمل بعد ذلــك بشكل يومي 
وحثيث، وعلى أعضائها قبل مباشرتهم لمهامهم 

أن يؤدوا أمام رئيس الجمهورية قسم اليمين.
ويقوم أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم باختيار 
رئيس للجنة ونائبين له على أن تكون أحدهما امرأة 
باإلضافة إلى اختيار مقررًا للجنة من بين أعضائها.

ووفقًا للقرار فإن الدستور الجديد المقّر سيحل 
محل دستور الجمهورية اليمنية عــام 1991 
المعدل عام 2001، ومحل مبادرة دول مجلس 
للفترة  لتنفيذية  ا ليتها  وآ لخليجي  ا لتعاون  ا
عتين في 23 نوفمبر 

ّ
االنتقالية في اليمن والموق

2011م.
وشــّدد الــقــرار على أن تتم صياغة الدستور 
واالستفتاء عليه خالل فترة زمنية ال تتجاوز العام 
الواحد، يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار رئيس 

الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور.
وبموجب المادة 15 من القرار الجمهوري "يتوجب 
على لجنة صياغة الدستور أن تسعى في جميع 
األوقــات الى اتخاذ قراراتها باإلجماع وفي حال 
توصل رئيس اللجنة أو العضو الذي يترأس االجتماع 
لقناعة بأنه ليس باإلمكان تحقيق اإلجماع في قضية 
أو أمر ما فعندئذ يتم اتخاذ القرار بالتصويت 

بغالبية ما ال يقل عن ثالثة أرباع أعضاء اللجنة".
وإذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور من اتخاذ 
قــرار بموجب المادة 15 من هذا القرار، في أي 
موضوع يتعلق بمحتويات مسودة الدستور وجب 
إحالة األمر إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التخاذ 
القرار، وفي أية موضوعات أخرى وجب اتخاذ القرار 
بالتصويت بغالبية تزيد على نصف عدد أعضاء 

اللجنة.

أسماء  لجنة صياغة الدستور

1ـ اسماعيل احمد الوزير
2ـ د.جعفر عبدالله شوطح

3ـ د.الفت محمد عبدالولي الدبعي
4ـ د. احمد زبين عطية

5ـ د. عبد الرشيد عبدالحافظ عبدالواسع
6ـ القاضي/ نجيب عبدالرحمن شميري

7ـ د. عباس محمد محمد زيد
8ـ د. عبد الرحمن احمد حسين المختار

9ـ د.محمد موسى العامري
10ـ مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان

11ـ احمد عمر بامطرف
12ـ د. انطالق محمد عبد الملك المتوكل

13ـ د. نهال ناجي علي العولقي
14ـ د. معين عبدالملك سعيد
15ـ جعفر سعيد سالم باصالح

16ـ د. سعيد بريك مبارك السكوتى
17ـ رندا محمد سالم علي عبده

المؤتمر يدين ويستنكر بشدة محاولة اغتيال 
القيادي الشيخ علي سنان الغولي

دانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام االعتداء اإلرهابي الجبان والغادر 
الذي استهدف حياة القيادي المؤتمري 
الشيخ علي سنان الغولي - نائب رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
عمران, والذي تعرض لمحاولة اغتيال 
جبانة استهدفته وعــددا من رفاقه 
ظهر يوم أمس األحد في منطقة حبابة, 
أثناء عودتهم من مراسيم دفن عضو 
مجلس النواب القيادي المؤتمري الشيخ 
حسين بن حسين خميس بمحافظة 

المحويت. 
ــدت األمــانــة العامة في بيان أن  وأك
الجماعات والعصابات اإلرهابية التي 
امتهنت القتل واحترفت التصفيات 
ـــارد على مــرأى  ــاالت بــدم ب ــي ــت واالغ
ومسمع من الجميع وتحت سمع وبصر 

السلطات المختلفة.. قد أوغلت في السوء والعدوان والجرأة في 
إهدار الحياة وسفك الدماء وتجاوز جميع المحرمات وإسقاط كافة 
الحرمات.. مشيرة إلى أن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى قائمة طويلة 
من جرائم االغتياالت واالعتداءات اآلثمة التي طالت وتطال قيادات 
ورموز وكوادر المؤتمر الشعبي والشخصيات الوطنية واالجتماعية 
طوال الفترة الماضية وحتى اليوم ويدفع المؤتمر كل يوم من خيرة 
قياداته وكوادره وناشطيه رافضا االنجرار إلى الفتنة والعنف كما 

يسعى ويجتهد المتربصون وعناصر 
الشر محاولين استدراجه إلى مربعهم 
وإلــى ردود أفعال رفضها وينبذها 
المؤتمر الشعبي الذي لم ولن يتخلى 
عن مبادئه وقيمه الوسطية ونهج 
االعــتــدال واالحتكام إلــى السلطات 
والمؤسسات القانونية في ظل دولة 

القانون والمواطنة المتساوية.
إن المؤتمر الشعبي العام يضع هذه 
الجريمة اإلرهابية الــغــادرة باسم 
 . لحكومية. وا لرسمية  ا لسلطات  ا
األمنية والعدلية والقضائية. ويحملها 
مسئولية حماية وحياة قياداته التي 
لتصفية  وا للقتل  وال  أ هدفا  باتت 
واالغــتــيــال والــعــدوان.. كما يحمل 
السلطات المحلية واألجهزة األمنية 
ة  لجنا ا وضــبــط  مالحقة  مسئولية 

المعروفين بأماكنهم وانتماءاتهم ومرجعياتهم المختلفة. 
ويجدد المؤتمر الشعبي العام دعوته إلى وقفة وطنية جماعية حيال 
التصاعد المستمر والعلني ألخطار مليشيات الجماعة اإلرهابية وجميع 
المظاهر والكيانات والمسميات التي تحترف العنف وتمارسه كأسلوب 
وحيد للتعبير عن وجودها وفرض أجندتها وتقويض دولة القانون 
والمؤسسات والممارسة السلمية والمدنية واإلنسانية تحت سقف 

المواطنة المتساوية.


