
الشيخ محمد عبدالعزيز األمير لـ

50 رياالً السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (1736) 
 2 / صفر  / 1436هـ - الموافق: 24 / 11/ 2014م  

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..

نحن بألف خير! كلمة 

المؤتمر الشعبي العام سيظل قويًا وموحدًا ومتماسكًا  
ألنه التنظيم الوطني الديمقراطي الرائد الــذي يملك 
قــدرة التعاطي مع قضاياه الداخلية بعقلية حــواريــة حكيمة 
ومرنة ويستطيع التغلب على أية صعوبات او تحديات مهما 
كان حجمها وتعقيداتها وقادرًا على إيجاد الحلول والمعالجات 
لها بــروح إبداعية خالقة تحولها من الحالة السلبية الى الحالة 
االيجابية التطورية المواكبة والمستوعبة لمتغيرات الساحة 
اليمنية بمشهدها السياسي وظرفها االقتصادي ووضعها األمني 
منطلقًا من استشعاره الواعي بمسئولياته تجاه الوطن ووحدته 
وأمنه واستقراره وتجاه المنجزات والمكتسبات العظيمة التي 
حققها طوال عقود من تحمله مسئولية قيادة هذا الوطن وشعبه 

الحضاري العريق.
لذا نقول لمن تأخذهم أضغاث أحالمهم وأوهامهم بعيدًا عن 
حقيقة وواقع المكانة التي يحتلها المؤتمر الشعبي العام المكينة 
والراسخة في قلوب أبناء شعبنا ان مؤامراتكم مهما بلغت حبكات 
خيوطها ستتحول أمام وحدة تنظيم كبيرًا وعمالقًا وصلبًا ومتجذرًا 
في األرض اليمنية هي أوهى من خيوط العنكبوت وقد جربتم ذلك 

في الماضي ولم تحصدوا ثمار أحقادكم وضغائنكم إال هشيمًا ذهب 
أدراج الرياح.. وكذلك سيكون حصادكم في الحاضر والمستقبل.

ان المؤتمر الشعبي العام الذي تغلب على تحديات وأخطار كبرى 
واجهت وتواجه الوطن اليوم وانتصر إلرادة الشعب لن يعجزه 
اشكاًال داخليًا بسيطًا يضخمه البعض مدفوعًا برغباته وأهوائه 
ومصالحه األنانية الضيقة متصورين انها لن تتحقق اال بانقسام 
المؤتمر او كما يتمنون إضعافه او تغييبه من الساحة السياسية 
عليهم ان يعيدوا حساباتهم ليدركوا ان ذلك ليس في مصلحة 
الوطن الذي نحن على يقين انه ال يعنيهم بقدر ما يعنيهم تلبية 
رغبات  نفسيتهم المريضة الطافحة بالغل والكراهية للمؤتمر 
الشعبي العام ولقيادته وقواعده.. على أولئك المرضى ان يفهموا 
ان كان عندهم ذرة عقل ان بقاء المؤتمر قويًا وفاعًال في المشهد 
السياسي هو بقاًء لهم وهــذا ما أثبتته تجارب الماضي القريب 
والبعيد الذي على ما يبدوا أنهم لم يستفيدوا من دروسه وعبره.. 
خالصة القول ان أية رهانات على النيل من المؤتمر الشعبي ثبت 
انه رهــاٌن خاسر باألمس واليوم وغدًا وهو بألف خير فطمئنونا 

عن أحوالكم..!

التحضير لعقد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام

األستاذ/ عارف الزوكا األمين العام :

نجدد الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة ال ُيستثنى منها أحد
لن يسلبونا حبنا للوطن والمؤتمر والزعيم مهما فعلوا

بدأنا مسيرة العمل التطوعي وندرك جيدًا حجم المؤامرة ضدنا
ى عنها البعض ألجل مصالحهم

ّ
سنظل أوفياء للقيم والمبادئ التي تخل

دعا االستاذ عارف الزوكا - األمين العام للمؤتمر الشعبي العام - مجددًا كل االحزاب والقوى  
السياسية في اليمن الى تحمل مسئوليتها الوطنية في ظل الظروف التي تمر بها اليمن .

وقال االمين العام للمؤتمر في الحفل الذي أقامه فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء الخميس 
الماضي بمناسبة اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل قيادات وكوادر الفرع وتدشين الدورات 

الجديدة: (الوطن يمر بظرف صعب وظروف معقدة تتطلب منا جميعا ان نتحمل مسؤوليتنا بكل امانة 
واقتدار وان نعمل معا الخراج الوطن مما هو فيه). ولفت امين عام المؤتمر الى دعواتهم السابقة في 
المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم/علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الى مصالحة وطنية 

شاملة ال تستثني أحدًا، مشيرًا الى ان تلك الدعوة لم تجد لها آذانًا صاغية عند البعض .

يتقدمهم الزوكا والبركاني وعدد من أعضاء اللجنتين العامة والدائمة

استقبال أسطوري لنجوم 
منتخبنا الوطني لكرة القدم

:« » رئيس الدائرة السياسية لـ

اتباع البيض فشلوا في اجتماع لهم بعدن لشق المؤتمر
عناصر مندسة داخل المؤتمر 

وراء ما حدث في عدن
قرارات اللجنة الدائمة الرئيسة قانونية 

وسليمة ومن يقل غير ذلك كذاب
حاولوا اغتيالي عندما 
أبلغتهم برسالة الوحدة

وفد مؤتمري يزور بيجين برئاسة القربي

جلسات تشاورية واسعة بين المؤتمر والحزب الشيوعي الصيني
فيصل الشبيبي 

ــــــــارة وفـــد  تــــتــــواصــــل زي
المؤتمر الشعبي العام إلى جمهورية 
الصين الشعبية وعدد من مقاطعاتها 
، استهل الوفد مرحلتها الثانية بزيارة 
استطالعية لمقاطعة جويتشو وكبرى 
مدنها مدينة جويانج ، حيث عقدت 
جلسة مباحثات تشاورية بين الجانبين 
برئاسة الدكتور أبوبكر عبدالله القربي 

األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام والسيد سون يونغ تشون رئيس 
دائرة التنظيم بلجنة الحزب الشيوعي 
الصيني فــي مقاطعة جويتشو عضو 
الــمــكــتــب الــســيــاســي الـــدائـــم باللجنة 
الــمــركــزيــة للحزب ، تــنــاولــت تطوير 
آفــاق التعاون المشترك بين الحزبين 
الصديقين لما من شأنه خدمة البلدين 

والشعبين..

حيث أكد السيد سون يونج تشون أن 
المؤتمر الشعبي العام حزب مهم جدًا 
ويلعب دورا مهمًا في الحفاظ على وحدة 
وأمن واستقرار اليمن ، مشيرًا إلى أهمية 
تــبــادل الــخــبــرات بين كـــوادر المؤتمر 
وكــوادر الحزب الشيوعي الصيني في 
ــمــجــاالت الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  ال

واالجتماعية والثقافية والشبابية..
تفاصيل ص٦

رئيس المؤتمر:

رفضت عرضًا أمريكيًا سخيًا وبطلب من السلطة لمغادرة اليمن

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي  
العام -أن انتصار الشعب المصري على االخوان مثل 
انتصارًا للمشروع القومي العربي وليس انتصارًا لمصر، بل 
وانتصارًا لألمة العربية بما أحدثه من تحول كبير بالدول العربية 

بما فيها اليمن.
وقال علي عبدالله صالح: إنه ال يرغب وال يريد العودة للحكم 
مرة ثانية مطلقا، مضيفًا: "تخلصت من الحكم بإرادتي وال أرغب 
في العودة إليه ثانية"، وكشف أنه رفض خالل األسبوع الماضي، 

طلًبا أمريكًيا بترك اليمن لمدة ٣ أشهر.

مشيرًا في حوار مع صحيفة «الوطن» المصرية -يتوقع أن 
تنشره خالل ساعات: إلى إن العرض األمريكي كان سخيًا للغاية"، 
الفتًا إلى أن العرض سعى إلى إخراجه من اليمن من ٣ إلى ستة 

أشهر بعد طلب السلطة الحالية ذلك.
وأضاف : أنه رفض الطلب ألنه يعرف جيًدا أنه لو خرج من 
اليمن اآلن فلن يستطيع العودة مرة ثانية، وقــال: إنه حدث 
ا إياه 

ً
صدمة وردة فعل للمواطنين بعد الربيع العربي، واصف

بالربيع الصهيوني..
تفاصيل ص٢

انتصار الشعب المصري على «اإلخوان» انتصار للمشروع القومي العربي 
الربيع العربي الصهيوني جاء لتدمير وتفكيك الشعوب وتدمير اقتصادها وجيوشها

: « » رئيس دائرة الرقابة  التنظيمية لــ

قرارات اللجنة الدائمة ملزمة واليجوز الخروج عنها أو مخالفتها
المشككون في القرارات يعانون من األمية التنظيمية
حجز ارصدة المؤتمر في البنوك يهدف إلى تقييد وعرقلة النشاط التنظيمي

كــشــف مــصــدر مــســئــول في   
الــدائــرة االعالمية للمؤتمر 
الشعبي العام عن ترتيبات تجري على 
قدم وساق من قبل قيادات المؤتمر 
الشعبي الــعــام لــإلعــداد والتحضير 
لعقد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي 
العام الذي تأخر انعقاده عن الموعد 
المحدد للظروف القاهرة التي تمر 

بها  البالد.
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر العام 
الثامن سيقف أمام عدد من القضايا 
التنظيمية والسياسية المصيرية 
في مسيرة المؤتمر الشعبي العام 
ــوقــوف أمـــام تــطــورات  إلــى جــانــب ال
األوضــاع العامة التي يمر بها الوطن 
في ضــوء المستجدات والمتغيرات 
ــتــي حــدثــت مــنــذ الــمــؤتــمــر الــعــام  ال
ها القرارات  السابع، وانه سيتخذ ازاء
الحاسمة لما فيه خدمة الوطن بشكل 
عام والمؤتمر الشعبي العام على وجه 

الخصوص.

الزعيم: ألف تحية للقائد العربي الكبير رجل 
الوفاء ورمز اإلخاء خادم الحرمين الشريفين

وجه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رسالة شكر  
وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية الشقيقة على لفتته الكريمة على الرعاية واالهتمام التي أوالها 
لمنتخبنا الوطني... وقال الزعيم: هذا ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين الذي يكن 

له الشعب اليمني كل التقدير واالحترام على مواقفه األخوية ودعمه المستمر لبالدنا..
ن  وأضاف: بإسمي شخصيًا وباسم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وجماهير الشعب نثمِّ
تثمينًا عاليًا لخادم الحرمين الشريفين وإخواني في القيادة السعودية هذه اللفتة الكريمة.. 

فألف تحية وتقدير للقائد العربي الكبير رجل الوفاء ورمز اإلخاء الصادق..
تفاصيل ص٢

تفاصيل ص٣

بعد توقف مصفاة عدن واستمرار االعتداءات على الكهرباء

مراقبون يحذرون من أزمة مشتقات 
وغذاء تهدد الشعب

حـــذر مــراقــبــون ســيــاســيــون من  
خــطــورة تداعيات األوضـــاع في 
محافظة مــأرب وتــزامــن ذلــك مع توقف 

شركة مصافي عدن عن االنتاج.
«الميثاق» ان هذه  وقالت المصادر لــ
التداعيات تشير الى تورط قوى سياسية 
تسعى إلى فرض حصار جائر على الشعب 
مــن خـــالل ســـالح الــمــشــتــقــات النفطية 
ــهــدف تــحــقــيــق أجــنــدتــهــا  ــاء ب ــكــهــرب وال

السياسية..
وحملت المصادر الرئيس هادي ورئيس 
الحكومة مسئولية ما ينتج عن ذلــك من 

تداعيات خطيرة وان عليهما ان يؤديا 
ــتــدخــل لوقف  ــدســتــوري وال واجــبــهــمــا ال

التداعيات في مأرب وعدن.
هذا وتغرق العاصمة صنعاء والعديد من 
المدن الرئيسية ومحافظات الجمهورية 
في ظالم دامس، بعد تعّرض خطوط نقل 
التيار الكهربائي مــأرب- صنعاء العتداء 
تخريبي مساء السبت في منطقة آل راشد 
منيف، مما أّدى إلى خــروج محطة مأرب 
الــغــازيــة عــن الــخــدمــة، وانــقــطــاع التيار 

الكهربائي بشكل كلي.
تفاصيل ص١٥

وفد مؤتمري يطمئن على صحة عبدالله غانم
قام وفد من المؤتمر الشعبي يضم  الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب األول لرئيس المؤتمر واالستاذ  

عارف الزوكا األمين العام والشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد بزيارة االستاذ عبدالله احمد 
غانم عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة السياسية لالطمئنان عليه عقب عودته من عدن بعد 
محاولة االعتداء عليه.. وعبر القيادي عبدالله غانم عن شكره لرئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح وللوفد 

الزائر له واهتمامهم بصحته طوال فترة إقامته في عدن وأثناء عودته إلى العاصمة.
وأكد غانم أن محاولة االعتداء عليه لن تثنيه عن مبادئه وقيمه وعن العمل في المؤتمر الشعبي العام، واعتبرها 

محاولة فاشلة لن تنال من المؤتمر القائم على المبادئ والقيم النبيلة.. 
هذا ودان المؤتمر الشعبي العام وقياداته برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح محاولة االعتداء على القيادي عبدالله 
أحمد غانم من قبل من تربوا على الدماء واعتبروها محاولة فاشلة لن تنال من هامة وطنية بحجم المناضل الوحدوي 

عبدالله غانم..

اإلصالح رفض التوقيع على اتفاق لحفظ األمن واالستقرار وحماية المنشآت في مأرب

فائقة السيد: المؤتمر يحمل مشروعًا وطنيًا غير قابل للقسمة أو التجزئة

قالت االستاذة فائقة السيد- األمين العام   
المساعد للمؤتمر لقطاع منظمات المجتمع 
المدني: إن المؤتمر الشعبي العام كلما تعرض 
للمؤامرات ومحاوالت االختطاف اشتد عوده وازداد 

قوة وتماسكًا.
خالل ترؤسها اجتماع لقيادات منظمات المجتمع 

المدني على ثبات المؤتمر الشعبي العام على مواقفه 
الوطنية ، مشيرة إلى أن المؤتمر وحدة واحدة غير 
قابلة للقسمة أو التجزئة، وسيظل بقيادة مؤسسه 
الزعيم علي عبدالله صالح الحامل االصيل للمشروع 

الوطني في التعددية والديمقراطية والوحدة.
تفاصيل ص٢

أخطاء وتصرفات األخوان وراء توسع الحوثي في المحافظات

مؤتمر مأرب يقف على مسافة واحدة من الجميع

وصول عناصر القاعدة من البيضاء إلى 
منطقة «نخلة» لدعم عناصر اإلصالح

أبناء مأرب سيشكلون لجانًا شعبية لحماية 
المنشآت إلى جانب الجيش واألمن

تفاصيل ص١٩

تفاصيل ص١٧


