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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

بن دغر وأبو راس نائبين لرئيس المؤتمر  والزوكا أمينًا عامًا والعواضي وفائقة والقربي أمناء مساعدين

الشعب اليمني يحتفظ بحقه في مواجهة اإلجراءات الظالمة لمجلس األمن بكل الخيارات السلمية

قرارات تاريخية في اجتماع استثنائي للجنة الدائمة تعيد الحياة للمؤتمر

تفويض اللجنة العامة في إقامة تحالفات سياسية جديدة

رئيس المؤتمر يستقبل أعضاء اللجنة الدائمة بمحافظة أبين
استقبل الزعيم  

ــي عــبــدالــلــه  عــل
صــالــح رئــيــس الــمــؤتــمــر 
الشعبي العام اعضاء اللجنة 
الدائمة الرئيسية للمؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة 

أبين أمس .
وعــبــر اعـــضـــاء اللجنة 
الدائمة في محافظة أبين 
عن مباركتهم وتأييدهم 
لــلــقــرارات الــتــي اتخذتها 

الــدورة االستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية يوم امس ،مهنئين 
قيادة المؤتمر وأعضائه وكوادره على تلك القرارات .

وأكــدوا وقوفهم ومساندتهم لقيادة المؤتمر الشعبي العام 
وأنهم سيظلون مخلصين للمؤتمر كتنظيم سياسي رائد حقق 

المنجزات الكثيرة للشعب 
الــيــمــنــي وفـــي مقدمتها 
اعــــادة تحقيق الــوحــدة 
الــيــمــنــيــة فـــي ٢٢ مــايــو 

١٩٩٠م.
معبرين عن رفضهم 
واســـتـــنـــكـــارهـــم لـــقـــرار 
العقوبات بحق الرئيس 
الـــســـابـــق الـــزعـــيـــم علي 
ــح رئــيــس  ــلــه صــال عــبــدال
لعام  لمؤتمر الشعبي ا ا

ومواطنين يمنيين اخرين .
من جانبه عبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام عن شكره وتقديره العالي ألعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية 

بمحافظة أبين على مواقفهم الوطنية والتنظيمية المشرفة .

كشف في كلمته  بالدورة االستثنـائية للجنــة الدائمــة عن وجود احتيال مفضوح على االستحقاق االنتخابي

الزعيم: نرفض قرار مجلس األمن.. ولن أرحل عن وطني

الوالية الدستورية والفترة االنتقالية انتهت في فبراير ٢٠١٤مالشعب اليمني أغلى من السلطة

أكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الفترة االنتقالية  
انتهت في ٢١ فبراير الماضي وأن هناك احتياًال على القانون واحتياًال على 
الدستور باسم الحوار تارة وباسم اتفاق السلم والشراكة من اجل الهروب من االستحقاقات 

الدستورية وعدم الشروع في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية..
داعيًا من يتحدثون عن النظام والقانون إلى ان يستشعروا مسئولياتهم ويجسدوا االلتزام بالنظام 

والقانون..

وكشف الزعيم في كلمته التي ألقاها في الدورة االستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية، عن مصادرة 
أموال المؤتمر الشعبي العام من البنك المركزي، مطالبًا الرئيس هادي بسرعة إعادتها.. 

تفاصيل نص الكلمة ص٢

ارتيــاح شعبــي وتنظيمــي لقـرارات اللجنــة الدائمــة

القيادات المنتخبة ستحدث ثورة في 
حياة المؤتمر وعلى الساحة الوطنية

المشاركة الكبيرة ألبناء المحافظات 
الجنوبية أسقطت رهانات المرضى

اللجنة الدائمة تحرر المؤتمر من «االستالينية» الجديدة
مراقبون:

قوبلت القرارات الصادرة عن   
الــــدورة االســتــثــنــائــيــة للجنة 
الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي 
العام والتي انعقدت السبت برئاسة 
الزعيم علي عبدالله صــالــح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بارتياح وطني 
وتنظيمي واسع حيث وصفت بالدورة 
التاريخية والشجاعة نظرًا النعقادها 
في وسط تحديات ومخاطر ومخاوف 
كثيرة، ومثل الحضور الكبير ألعضاء 
اللجنة الــدائــمــة الرئيسية والــذيــن 
ـــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء من  تـــوافـــدوا ال
مختلف المحافظات والــمــديــريــات 
رسالة قوية للداخل والــخــارج أكدت 
أن المؤتمر الشعبي الــعــام سيظل 

ــــوى فــي الــســاحــة رغـــم اإلقــصــاء  األق
والتهميش والتعطيل ومصادرة حقه 
في التمثيل الحكومي من قبل أشخاص 
استغلوا التنظيم لتحقيق مصالحهم 

الشخصية.
وطوت اللجنة الدائمة أخطر مرحلة 
مرت في حياة التنظيم حيث تعرض 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ لــيــس لــلــمــؤامــرة 
االنقالبية التي قادها تنظيم االخوان 
وإنما لبروز وتغول النزعة االستالينية 
ــديــكــتــاتــوريــة داخــــل الــمــؤتــمــر،  وال
ومــصــادرة حقوقه وقـــراره واختزال 
تنظيم كبير بحجم المؤتمر الشعبي 

العام في شخص..
تفاصيل ص٤

المؤتمر يتجدد
مؤتمر شبوة يبارك القرارات الوطنية 

والتنظيمية الصادرة عن دائمة المؤتمر
مؤتمر لحج: القرارات أعادت 

االعتبار للمؤتمر

مؤتمر الضالع: نؤيد ونبارك 
قرارات اللجنة الدائمة

مؤتمر حجة: جاءت لتصحيح ماكان 
يجب أن يصحح منذ وقت مبكر

مؤتمر المهرة: القرارات وضعت حدًا 
لمن يؤلب الخارج ضد الداخل

مؤتمر تعز: القرارات ال تستهدف أشخاص 
وفرضت اإلرتقاء باألداء التنظيمي

تفاصيلالمؤتمر يرّحب برؤية عمان في إطالق مبادرة خليجية تكميلية
 ص ١٥

برئاسة النائب األول لرئيس المؤتمر

قيادة المؤتمر تبحث مع رؤساء الفروع 
تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة

راس الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب االول لرئيس المؤتمر الشعبي العام بحضور   
االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا واألمناء العامين المساعدين سلطان البركاني 
وياسر العواضي وفائقة السيد اجتماعًا لألمانة العامة ورؤســاء فروع المؤتمر بالمحافظات 
والجامعات خصص لمناقشة تنفيذ وقرارات الدورة االستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر.
وفي بداية االجتماع قدم النائب االول لرئيس المؤتمر الدكتور احمد بن دغر واألمين العام 
االستاذ عارف الزوكا الشكر لألستاذ احمد الكحالني عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الخدمات 
بالمؤتمر على التزامه التنظيمي بقرارات اللجنة الدائمة الرئيسية بعدم المشاركة في الحكومة 

تفاصيل ص١٥الجديدة التي تم تشكيلها بالمخالفة لالتفاق الموقع عليه ..

الصوفي يطالب روسيا والصين بمراجعة 
مواقفهما من قرار مجلس األمن

أخل مجلس األمن الدولي بدوره في الحفاظ على التسوية واألمن واالستقرار في العالم   
وشجع اطرافًا سياسية على المضي باتجاه خيار العنف باصدار قرار العقوبات ضد 

الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر وقيادات من أنصار الله..
وقال االستاذ احمد الصوفي- السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام-: إن قرار 
مجلس األمن الخاص بالعقوبات اطلق رصاصة الرحمة على التسوية وانحاز إلى التقارير المضللة 
من مبعوث األمين العام جمال بن عمر واصبح المجلس ألعوبة بيد المبعوث الدولي والتعامل 
الجاد مع قراراتها بات مستحيًال.. وطالب روسيا والصين بمراجعة االخطاء التي اقترفتهما 
بتأييدهما لهذا القرار كونه ال يخدم اليمن وال االستقرار العالمي. وقال الصوفي: إن انجرار 
العالم وراء الخيارات األمريكية ال يشعل إّال الحروب كما هو الحال في أوكرانيا والعراق وسوريا 

وليبيا والصومال واليمن فما يحدث في هذه الدول اليخدم مصالح روسيا والصين.


