
السيرة الذاتية
عبدالعزيز عبدالغني من مواليد الرابع من يوليو عام 1939م بمنطقة حيفان محافظة تعز وأب لستة 
أوالد وقد حصل على بكالريوس في االقتصاد والماجستير والدكتوراة الفخرية من جامعة »كلورادو« 

االمريكية.
وعمل عبدالغني بعد عودته لليمن مدرسًا في كلية بلقيس بمدينة عدن )64 - 1967م( وزيرًا 
للصحة )67 - 1968م( مدير البنك اليمني لالنشاء والتعمير )1968م( وزير االقتصاد اليمني )68 
- 1971م( رئيس مجلس الوزراء )75 - 1978م( عضو المجلس االستشاري )1978( عضو مجلس 
القيادة )75 - 1978م( نائب رئيس الجمهورية )80 - 1983م( عضو المجلس االستشاري )1978م( 
وعضو مجلس القيادة )75 - 1978م( نائب رئيس الجمهورية )80 - 1983م( عضو اللجنة العامة 

للمؤتمر الشعبي العام )1982م( رئيس مجلس الوزراء )83 - 1990م( 
عضو مجلس الرئاسة في دولة الوحدة )1990( االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 

)90 - 1995م(.
رئيس مجلس الوزراء )94 - 1997م( رئيس المجلس االستشاري )1997م( رئيس مجلس 

الشورى )2001(.

إن االتفاق على القضايا األساسية هي الوسيلة الوحيدة للتغلب على كل الظروف 
التي تؤدي الى تباين المفاهيم واختالف التصور وتعدد المفاهيم

»امليثاق الوطني«

االثنين : 27 / 8 / 2012م 
 الموافق :9 / شوال / 1433هـ 

العدد: )1624( عدد مكرس بمناسبة 6
الذكرى الـ30 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

الوفاء واإلخالص في احتفاالت التأسيس

المؤتمريون يستدعون حضور الشهيد عبدالغني
تزامنًا مع استعداداته الحتفاالت كبيرة   

سيشهدها عموم الوطن بمناسبة الذكرى 
الثالثين للتأسيس لم يتجاهل المؤتمر الشعبي 
العام جانب الوفاء للمخلصين من رجاله وقياداته 
التي وهبت نفسها من أجل اليمن وتحقيق المصلحة 
السياق يستدعي  وف��ي ه��ذا   .. العليا الوطنية 
المؤتمريون في حضرة احتفائهم بنجاحات وانجازات 
تنظيمهم في مسيرته الثالثينية.. االستاذ الشهيد 
عبدالعزيز عبدالغني من خالل احياء الذكرى 
األول��ى لرحيله نتيجة اصابته 
البالغة في تفجير مسجد 
دار ال��رئ��اس��ة ال��ذي 

استهدف الزعيم علي عبداهلل صالح وكبار قيادات 
الوطن اثناء تأدية صالة الجمعة في يونيو الماضي.

وكان اجتماع تنظيمي عقد الخميس برئاسة االمين 
العام المساعد الدكتور احمد عبيد بن دغر تم فيه 
استعراض الترتيبات الجارية الحتفال المؤتمر 
بذكرى التأسيس والذكرى االولى الستشهاد االستاذ 

عبدالعزيز عبدالغني.
ف��ي عموم  تتواصل  الشعبي  المستوى  وعلى 
محافظات اليمن منذ يوم االربعاء 22 اغسطس تواليًا 
أعمال خروج المواطنين في مسيرات واقامة فعاليات 
تأبينية في الذكرى األولى للشهيد عبدالغني الذي 
يعتبر أول مسئول في الدولة يعلن وفاته من بين 

المصابين في جريمة دار الرئاسة الذين تم نقلهم 
للعالج في المملكة العربية السعودية.

كما أك��د المواطنون في فعالياتهم تخليدهم 
لتضحيات الشهيد عبدالغني وكل الشهداء الذين 
سقطوا في التفجير االرهابي وج��ددوا تمسكهم 
بمطالب تقديم المتورطين الى العدالة ومحاكمتهم 

داخليًا وامام محكمة دولية لينالوا جزاءهم.
يذكر انه في 22 اغسطس العام الماضي توفى 
االستاذ عبدالعزيز عبدالغني عن عمر ناهز ال�71 
عامًا ووجه الزعيم علي عبداهلل صالح باعالن الحداد 
الوطني لمدة ثالثة ايام وتنكيس االعالم وقراءة 

القرآن على روح الفقيد.
مؤكدًا بان الوطن خسر أحد رجاله 
األوفياء الصادقين وهامة وطنية 
شامخة وعلمًا من أعالمه السياسية 
واالقتصادية ورجل دولة مسئول 
عمل بصمت واقتدار في كل مواقع 

المسئولية التي توالها.
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح 
عن حزنه العميق لرحيل صديقه 
الحميم بالقول : لقد كان بالنسبة 
لي شقيق ال��روح وزميل العطاء 
والبذل عملنا سويًا وسهرنا سويًا 
من أجل تحقيق كل االهداف التي 
رسمناها منذ أول وهلة لتحملنا 
مسئولية الوطن ولقد كان رحمه 
اهلل نعم الزميل وخير أخ لي لم يدخر 
جهدًا ولم يتوان لحظة واح��دة من 
أجل انجاز ما يحقق للوطن تقدمه 

وتطوره.

عصا اإلصالح.. إلى الزنزانة

اإلصالح منبوذ في حجة

السكرتير الحاج المعتمر المعمر
 اإلعالمي الشيخ صادق

كذب مشائخ وعقال وأعيان محافظة   
حجة ما نشره إعالم حزب اإلصالح 
عن انضمام مشائخ أكبر قبيلة بالمحافظة 

إلى اإلصالح واستقالتهم من المؤتمر..
وأكد المشائخ في بيان لهم ان أكاذيب 
إعالم اإلص��الح وافتراءاته تعود لفشله 
الذريع وفرار الناس من الحزب ومن تزمت 

وتطرف أعضائه..
واستهجن مشائخ حجة االسفاف واالبتذال 
ال��ذي اصبح عليه اإلص���الح وإع��الم��ه، 
مؤكدين انهم لن يتزحزحوا عن الثبات مع 

المؤتمر الشعبي العام.

جانب آخر من ابداعات الشيخ صادق األحمر   
ُكشف عنه خالل األيام الماضية، فالرجل شيخ 
الحصبة لديه مواهب ووظائف أخرى منها االحراجات، 
والسكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية في حال زيارته 

للسعودية..
إذًا اإلعالمي والحاج المعتمر والمعمر الشيخ صادق 
سبق وفد اليمن في حضور قمة المؤتمر اإلسالمي التي 
عقدت في المملكة العربية السعودية يوم 27 رمضان 
ودخلها بتأشيرة تأدية العمرة وصرف العملة وبموهبة 
االحراج ألح على الرئيس هادي مرافقته والجلوس 
بجانبه في قمة المؤتمر اإلسالمي، وعندما حان موعد 

مأدبة االفطار التي أقامها خادم الحرمين الشريفين 
على شرف الوفود المشاركة مُنع الشيخ صادق 
من دخول القاعة وأوقفه رجال األمن ألنه ال يحمل 
بطاقة مشاركة، مما دفع رئيس الجمهورية إلى 

سحب بطاقة سكرتيره اإلعالمي يحيى العراسي 
وأعطاها للشيخ صادق لكي يتمكن من الدخول، 

ويجنب الوفد اليمني سخرية الحاضرين من قادة 
الدول اإلسالمية الذين استغربوا في 

الجلسة االفتتاحية من أن يكون الشيخ 
ص��ادق أح��د الشخصيات اإلعالمية 

البارزة في اليمن.

ات��ه��م ق��ي��ادي في   
ح���زب اإلص���الح 

ال��ج��ن��رال المنشق 
ع���ل���ي م��ح��س��ن 
باعتقاله لشباب 
ف������ي س���اح���ة 
التغرير بجامعة 
لب  طا و ء  صنعا
عضو ما يسمى 
اللجنة التنظيمية 

في اإلص��الح فخر 
ال���ع���زب ب��ال��ح��ري��ة 

للشباب المعتقلين في 
زنازين علي محسن.. وقال 

إن علي محسن ج��زء من 
المشكلة فهو جزء من 
النظام الذي خرجنا 
إلس��ق��اط��ه وعليه 
أن يحمل عصاه 

ويرحل..
وي��ع��د م��وق��ف 
ال��ع��زب م��ؤش��رًا 
ع���ل���ى ت���زاي���د 
ال��خ��الف��ات التي 
باإلصالح  تعصف 
ورف��������ض ب��ع��ض 
أعضائه ألساليب القمع 

التي يمارسها ضد الشباب.

البيض في 
القائمة السوداء

نقلت وسائل إعالم عربية   
عن مصادر خليجية قولها 
ان دبلوماسيين عربًا وأجانب 
هددوا بادراج المدعو علي سالم 
البيض في القائمة السوداء لو 
استمر في رفضه المشاركة في 

مؤتمر الحوار الوطني..
وأش����ارت ال��م��ص��ادر إل��ى أن 
البيض تسلم مبالغ كبيرة من 
إيران لتبني مشروع االنفصال 
وت��م��وي��ل تنظيم مسلح في 
الجنوب لخلق عدم االستقرار 

في المنطقة..
في حين ذكرت مصادر محلية 
انه لن يسمح للبيض بالعودة 
إلى اليمن إذا لم يقبل المشاركة 
في الحوار في ظل دولة الوحدة.

اتهم الرئيس بتوجيه قحطان بالفلتان

إعالم المشترك يعيِّد في كنتاكي!!
بعدما فشلت وس��ائ��ل إع���الم المشترك   

وغ��ي��ره��ا ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ت��م��رد وأوالد 
العالقة األح�����م�����ر ف�����ي ض���رب 
ية  لمصير ا و ية  لمتمز ا
رئيس  بين  تربط  لتي  ا
ال��ج��م��ه��وري��ة ورئ��ي��س 
ل��زع��ي��م علي  ا المؤتمر 
ع���ب���داهلل ص��ال��ح وذل���ك 

دأبها م�����ن خ���الل 
ع���ل���ى ن��ش��ر 

االف����ت����راءات 
واألك��اذي��ب حول 
ح����دوث خ��الف��ات 

حادة بينهما إضافة 
إل����ى اخ��ت��الق��ه��ا 
ل��ت��ص��ري��ح��ات 
تنسبها  مسيئة 
ل������رئ������ي������س 

الجمهورية ولرئيس 
المؤتمر وقياداته 
بهدف ش��ق الصف 

المؤتمري..
ب��ع��دم��ا ف��ش��ل��ت ك��ل ه��ذه 
المحاوالت اتجهت وسائل إعالم 
االنقالبيين إلى إتهام الرئيس 
عبدربه منصور هادي مباشرة 

بتعمد تعميم حالة االنفالت األمني التي 
يواجهها اليمن وأنه وجه وزير المشترك 
في الداخلية بإبقاء االنفالت على 
ما هو عليه لكي يحقق اغراض 

سياسية يطمح إليها الرئيس باالشتراك مع الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وعلى الرغم من أن الشعب يدرك حالة االسفاف 
اإلعالمي التي وصل إليها المشترك والذي أظهرت 
األزمة الوجه القبيح لصورته ونواياه 
السيئة وأن��ه على استعداد 
ن  لشيطا ا م��ع  لف  للتحا
النجاح مؤامراته إاّل أن 
االتهام المباشر لوسائل 
اإلع��الم هذه يتطلب 
هذه المرة تقديمها 
دلياًل واح���دًا دامغًا 
على صحة ما تدعيه 
تحميل  يكفيها  ال  و
ش��اه��د ع��ي��ان كامل 
الوزر والشهادة على ما 
تنشره وسائل إعالم 
المشترك بأن الرئيس 
هادي تعرض صباح 
العيد لمحاولة اغتيال 
اثناء مرور موكبه 
من شارع الزبيري 
بالعاصمة وبالتحديد 
تقاطع عمارة ال إله إال 
اهلل التي يحتلها المنشق منذ 

غزوة كنتاكي العام الماضي.
وبغض النظر عن هذا الشاهد اليتيم فإن 
االخبار التي ينشرها المشترك يوميًا تعتبر خير 
شاهد على أنه يكذب خالل ال�24 ساعة أكثر مما 

يتنفس.

سفارة إسرائيلية برعاية قطر
ق�����ال�����ت ص��ح��ف   

إسرائيلية إن اتفاقًا 
برعاية دول��ة قطر بينها 
بفتح  يقضي  ليبيا  وبين 
سفارة إسرائيلية في ليبيا..
وأش��ارت صحف إسرائيل 
إلى أن السفير االسرائيلي 
األول سيزور ليبيا قريبًا 

الفتتاح السفارة..
وأك�����دت ان ت���ل أب��ي��ب 
تعتقد ان تحالفها مع قطر 
سيسهل ف��ت��ح س��ف��ارات 
اسرائيلية ف��ي ع��دد من 

الدول العربية.


