
عقدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام 
اجتماعًا لها االسبوع الماضي برئاسة االمين 
العام المساعد للمؤتمر رئيس الكتلة سلطان 
البركاني وحضور األمينين العامين المساعدين 
يحيى الراعي وع��ارف الزوكا واعضاء اللجنة 
السياسية للمؤتمر الشعبي العام وقيادات 

أحزاب التحالف الوطني.
وخالل االجتماع جرى استعراض رسالة رئيس 
الجمهورية الرئيس عبد ربه منصور هادي 
بشأن تعديل المادة رقم ) 126( من الدستور..
كما وقف االجتماع أم��ام المستجدات على 
الساحة الوطنية منها قرار مجلس األمن رقم 
2140 بشأن اليمن ومسار تنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني.
وناقش المجتمعون التحضيرات الجارية إلنجاز الدستور 
والتحضير لالنتخابات على ضوء تشكيل لجنة صياغة الدستور.. 
مشددين على أهمية إنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على 
أرض الواقع وااللتزام بمضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.
وشدد االجتماع على أهمية دور أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر 
الشعبي العام في المحافظات والمديريات وإسهامهم الفعال في 
إنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتهيئة لالستفتاء على 

الدستور.
وأشاد بالصمود األسطوري ألعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية في 

مواجهة عواصف األزمة التي هبت مطلع العام 2011م .
واستعرض االجتماع المستجدات وت��ط��ورات االح��داث في 
المنطقة العربية بما فيها سحب سفراء المملكة العربية السعودية 
واالمارات والبحرين من دولة قطر وكذا اعتماد قوائم الجماعات 
اإلرهابية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية 

، وأقر االجتماع جدول األعمال لالجتماعات القادمة.

ترأس االستاذ عارف الزوكا- االمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشباب 
والطالب، والسيد ليونيد اساييف- نائب حركه 
شباب ناشئي بوتين، جلسة محادثات بين 
الجانبين في اللجنة الدائمة وبحضور القيادات 

الشبابية ..
وفي بداية االجتماع تحدث عارف الزوكا عن 
عمق العالقات اليمنية الروسية ، والعالقات 
التي تربط المؤتمر الشعبي العام بحزب روسيا 
الموحدة.. مثمنًا وق��وف روسيا ال��ى جانب 

القضايا العربية العادلة ودعمها لليمن.
واوض���ح ال��زوك��ا اهمية تطوير وتعزيز 
العالقات بين شباب البلدين وضرورة وضع 
برنامج لتبادل الخبرات والتجارب والزيارات 
المتبادلة واالستفادة من خبرة االصدقاء 

الروس بهذا الجانب ..
مشيرًا الى ضرورة توقيع بروتوكول للتعاون 
، يجسد مستوى  المستقبل  ف��ي  الشبابي 
للعالقات  لبلدين تعزيزًا  ا بين  العالقات 
التاريخية بين المؤتمر وحزب روسيا الموحدة 
من جانبه عبر نائب رئيس حركة ناشئي 
شباب بوتين الدكتور ليونيد اساييف عن 
ضرورة افساح المجال للتواصل الشبابي بين 
الجانبين تعزيزًا للعالقات المتينة بين البلدين 

والشعبين الصديقين .
مشيدًا باهتمام المؤتمر الشعبي العام 
بالشباب واهمية التربية السياسية لهم كقادة 

للمستقبل ..

وقال نائب رئيس حركة ناشئي شباب بوتين 
:لقد سعدنا كثيرًا باللقاء مع الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر ووجدنا ان هناك 
اهدافًا كثيرة تجمعنا وخرجنا بانطباع جميل 
..واض��اف :ان حركة ناشئي شباب بوتين في 

روسيا رغم عمرها القصير اال انها استطاعت 
ان تحقق الكثير من االنجازات ومنها انها كان 
لها دور حاسم في نجاح االنتخابات االخيرة 
وتصدت بوعي لمحاوالت تكرار السيناريوهات 

في بعض الدول العربية..
وأع���رب ع��ن استعداد الحركة لالنتقال 
بالعالقة بين شباب البلدين الى مرحلة جديدة 
من خالل زيارة مرتقبة سيجري الترتيب لها 
الى موسكو وكذلك ضرورة مشاركة وفد من 
شباب المؤتمر في اعمال المؤتمر الشبابي 

العالمي الذي تستضيفه روسيا كل عام .. 
حضر اللقاء ن��واب رئيس دائ��رة الشباب 
بالمؤتمر والدكتور مجيب اآلنسي ممثل حركة 

شباب ناشئي بوتين في اليمن .

في اجتماع برئاسة البركاني

مناقشة تطورات سحب دول الخليج سفراءها من قطر

ياسر العواضي يلتقى المبعوث الدولي ورئيسة بعثة االتحاد األوروبي

الكتلة البرلمانية للمؤتمر تشدد على تنفيذ 
مخرجات الحوار والتزام بنود المبادرة

المؤتمر يجدد حرصه على تنفيذ مخرجات الحوار بما يحفظ وحدة واستقرار اليمن
رئيسة بعثة االتحاد األوروبي: المجتمع الدولي ينظر بإيجابية إلى تقدم العملية السياسية

❞  نشيد بدور 
الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر ودورهم 

في إنجاح الحوار 
والتهيئة لالستفتاء 

على الدستور

❞  اساييف: سعدنا 
بلقاء الزعيم وهناك 

أهداف كثيرة تجمعنا

االثنين:  24 / 3 / 2014م  العدد:  )1703(تنظيمية
223 / جماد أول / 1435هـ

التقى االستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام - الثالثاء بصنعاء، بالسيد جمال بن عمر مبعوث 

االمين العام لألمم المتحدة الى اليمن .
وقد جرى خالل اللقاء مناقشة التطورات على الساحة 
السياسية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني والخطوات المطلوبة 
لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وكذا قرار مجلس االمن الدولي 
رقم »2140« بشأن اليمن .وجدد ياسر العواضي - عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر - حرص المؤتمر الشعبي العام على 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع وبما 
يسهم في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وتنفيذ 
ماتبقى من مضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة .
من جانب آخر استعرض الشيخ ياسر العواضي مع رئيسة 
بعثة االتحاد األوروبي في صنعاء السفيرة بتينا موشايت 
تطورات العملية السياسية الدائرة في اليمن منذ توقيع 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في نوفمبر 

2011م.
وأكد العواضي وموشايت في اجتماع عقد األربعاء الماضي 
على ضرورة المضي في العملية السياسية وتنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني.
واتفقا على أهمية خلق الثقة لدى اليمنيين بالعملية 

السياسية من خالل تعاون جميع المكونات السياسية على 
إنجاح ما تبقى من العملية بما فيها صياغة الدستور الجديد 
والوصول إلى االنتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرين إلى 
أهمية تعاون المكونات مع رئيس الجمهورية األخ عبدربه 

منصور هادي في هذا الصدد.
وقالت رئيسة البعثة األوروبية: إن المجتمع الدولي ينظر 
بإيجابية إلى تقدم العملية السياسية في اليمن.. مشيدة 
بحكمة وشجاعة الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها.

وأضافت: أن اليمنيين محظوظون لتمكنهم من معالجة 
مشاكلهم بالطرق السلمية والحوار السياسي، مجنبين بلدهم 

تجارب عنف حاصلة في دول أخرى في المنطقة العربية.
من ناحيته أشاد االستاذ ياسر العواضي بدور االتحاد 

األوروب��ي في دعم التسوية السياسية في اليمن.. معربًا 
عن تطلعه للمزيد من المساندة السياسية واالقتصادية 
خصوصًا في مجال تقديم المساعدات المقرة في مؤتمرات 

المانحين الخاصة باليمن.

العواضي وموشايت يؤكدان على  ضرورة تعاون كافة المكونات مع رئيس الجمهورية إلنجاح المرحلة

محادثات شبابية بين المؤتمر وروسيا

الزعيم يدعو القوى السياسية لفتح صفحة 
جديدة والحفاظ على الوحدة

الربيع العربي ولد في المطبخ الصهيوني لتخريب الشعوب وتفتيتها
نحذر من شرذمة الوطن وتجزئته وعلى الجميع أن يفيقوا من غيهم

> دعا الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام إلى فتح صفحة جديدة من خالل تنفيذ 
مخرجات الحوار االيجابية التي تحافظ على وحدة 
الوطن..وندد الزعيم صالح في منشور على الفيسبوك- 
بالنتائج التدميرية لما يسمى »الربيع العربي«، وقال إن 
هذا الربيع المزعوم ولد في المطبخ الصهيوني بمباركة 
القوى األجنبية التي تسعى لتقوية نفوذها في المنطقة، 

مطالبًا كافة القوى السياسية بالترفع عن الصغائر.

 فيما يلي نص المنشور:
 "إن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي يدعون الى طي صفحة الماضي بكل اشكاله 
وأآلم��ه ، والشروع الى فتح صفحة جديدة من خالل 
مخرجات الحوار االيجابية التي تحافظ على الوحدة 

اليمنية وامن واستقرار الوطن .
 بمبدأ )ال غالب وال 

ً
واالقالع عن الكيد السياسي عمال

مغلوب(.
 يناشدكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف 

الوطني الديمقراطي ان ال يستمر الجميع في غيهم 
من اجل شرذمة الوطن وتجزئته ، خدمةً لقوى خارجية 
تسعى الى اضعاف اليمن وهدر طاقاته وامكانياته 
واث��ارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية 

والقبلية وكذا الحزبية .
 هذا هو مشروع الربيع العربي المولود من المطبخ 
الصهيوني ، بمباركة القوى االجنبية التي تركض وراء 
مصالحها وتقوية نفوذها ، إن الربيع الذي يثقف العالم 
الثالث بإحداث دول ديمقراطية وانظمة مدنية ال 

يسعى اال لتخريب الشعوب وتفتيتها .

 اال تفقهوا ام أنكم ال تفهمون...!!
اسألوا المجربين من قبلكم.

 ترفعوا عن الصغائر واكبروا بكبر وطنكم وثوراتكم 
سبتمبر واكتوبر والثاني والعشرين من مايو المجيد.

 العالم الخارجي يريدكم متسولين لدى االجهزة 
الخارجية ، سوًء أكانت دولية أم إقليمية أم اسالمية 

لتعيشوا على كنف االخرين.
دعوا المرتزقة والجهلة الذين دعوا الستعمار جنوب 
الوطن ودعوا الضعفاء والمرتزقة في الشمال الذين 

دعوا لالحتالل التركي الذي احله البعض واجازه تحت 
مسمى الخالفة االسالمية.
لكن الحقيقة أنه احتالل.

 االن حان الوقت آلن تفوقوا من سبات نومكم ، فقد 
ولدتكم امهاتكم احرارًا.

يا علماء ويا مثقفين ويا مشائخ ويا متعلمين ويا 
أحرار اليمن.

افيقوا من سباتكم افيقوا من سباتكم".

الزوكا: نثمن دعم روسيا لليمن والبد من 
وضع برنامج لتبادل الخبرات والزيارات

قوى خارجية تسعى إلى اضعاف اليمن 
بتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية

على الجميع الترفع عن الصغائر وان يكبروا  بحجم 
اليمن وثورة سبتمبر وأكتوبر و22 مايو


