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خلصت المباحثات التي أجراها وفد المؤتمر الشعبي العام 
مع الحزب الشيوعي الصيني الى أن األشهر المقبلة ستشهد 
تعاونًا كبيرًا فيما بينهما.. وستفتح آفاقًا واسعة تعود بالنفع 

على الحزبين والبلدين الصديقين.
وأكد الدكتور أبوبكر القربي األمين العام المساعد لقطاع 
الفكر والثقافة واالعالم رئيس الوفد على ضرورة أن تترجم 
العالقة اليمنية الصينية تطورها باالنتقال من الصداقة الى 

الشراكة.
واختتم وف��د المؤتمر الشعبي العام الخميس زيارته 
لجمهورية الصين الشعبية التي استمرت عشرة أيام وشملت 
ثالث مقاطعات هي بيجين وجوينتشو وقوانغ دونغ بزيارته 

األخيرة.
حيث التقى عددًا من مسؤولي الحزب والمدرسة الحزبية 
في هذه المقاطعة التي شرح كبار مسئوليها بأنها تعتبر 
سع الناتج 

ُ
من أهم أعمدة االقتصاد الصيني كونها تشكل ت

المحلي القومي.
مؤكدين أن جوانزو حققت قفزة نوعية في المجاالت كافة 
كباقي المقاطعات الصينية إال أنها حققت قفزة اكبر في 

الجانب االقتصادي خالل فترة وجيزة .
كما قام الوفد بزيارة المدرسة الحزبية في مقاطعة جوانزو 
واستمع الى شرح مفصل من البروفيسور تشي جو شنغ 
االكاديمي بالمدرسة عن دوره��ا في التنوير ال��ذي بدوره 
يذهب إلى التطوير باعتباره الدينامو المحرك للقيادات 
الصغيرة والوسطى والعليا التي تساهم بدورها في قيادة 

البلد وإدارة شؤونها .
وهدفت الزيارة الى تبادل الخبرات في الجانب المعرفي 
واإلداري عن طريق اقامة ال��دورات التدريبية والتأهيلية 
للكوادر،حيث أب��دى الجانب الصيني استعداده استقبال 

الطالب المؤتمريين واالستفادة من التجربة الصينية في 
هذا المجال .

من جانبه قدم االستاذ محمد حسين العيدروس عضو 
اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق نبذة مختصرة عن معهد 
الميثاق وال��دورات التدريبية التي يعقدها لتأهيل كوادر 
المؤتمر الشعبي العام،مشيدًا بالتجربة الصينية الرائعة 
والمهمة في هذه الجوانب ومنها التدريس الوطني وتجديد 
المعرفة ومنح الكوادر كامل القدرة في التأهيل والبناء 

االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي .
وكان وفد المؤتمر الشعبي العام وقادة من الحزب الشيوعي 
الصيني عقدوا االثنين الماضي جلسة مباحثات تشاورية في 
مقاطعة جويتشو أكدوا خاللها أن الصداقة سوف تقلص 
المسافة بين الحزبين والبلدين الصديقين وسوف تتقدم في 

المجاالت المعينة وستحصل على منجزات أكبر .
وتحدث تسن جو مينج نائب أمين اللجنة الحزبية لمحافظة 
هينان عن أهمية اليمن بالنسبة لبالده ولدول العالم على 
مدى التاريخ نظرًا لموقعها االستراتيجي وتاريخها العريق، 
مشيرًا إلى عراقة الحضارة اليمنية ومدن صنعاء القديمة 

وشبام وزبيد .
من جانبه أكد الدكتور أبوبكر القربي األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام إن هذه الزيارة فتحت آفاقًا واسعة 
للتعاون مع األصدقاء في الحزب الشيوعي الصيني وعززت 
العالقات الممتدة منذ أكثر من عقدين ونصف من الزمن 
بين الحزبين، معبرًا عن شكره والوفد المرافق له لألصدقاء 
الصينيين على مشاعرهم تجاه اليمن بشكل عام وتجاه 
المؤتمر الشعبي العام بشكل خاص واهتمامهم بالشأن 

اليمني لهذه الدرجة من الحرص على وحدة وأمن واستقرار 
اليمن . وأشار إلى أن المؤتمر دائمًا ما يؤكد على متانة هذه 
العالقات األصيلة الصادقة ويسعى إلى أن تكون أشمل 

وأوسع في المجاالت ذات الصلة .
ك��م��ا أج����رى وف���د ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام ال��ث��الث��اء 
الماضي مباحثات تشاورية مع كبار مسؤولي مقاطعة 
جوينتشو جنوب غرب الصين الذين قدموا خطة تنفيذ 
استراتيجيتهم على الصعيد الحزبي والتنموي على مدى 
15 سنة ،وما تحقق من انجازات نوعية خالل هذه الفترة 

في مختلف المجاالت .
واكد المسؤولون الصينيون على اهمية تعزيز التعاون مع 
المؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي مهم تربطه عالقة 
قوية مع القيادات الصينية الكثر من عقدين ونصف من 

الزمن .
كما اكدوا استعدادهم لتقديم خبراتهم للمؤتمر الشعبي 
العام في التنمية والتطوير في مختلف المجاالت، مرحبين 
باستقبال قيادات المؤتمر الشعبي العام ووف��ده لتبادل 

الخبرات والمعارف والتنسيق فيما بينهما.
من جانبه ابدى الدكتور ابوبكر القربي االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام رئيس الوفد واعضاء الوفد اعجابهم 
بالتجربة الصينية بشكل عام وفي مقاطعة جويتشو بشكل 

خاص .
واشادوا بالحماس الذي ابداه االصدقاء الصينيون في هذه 
المقاطعة للتعاون مع حزب المؤتمر الشعبي العام ونقل 
تجاربهم وخبراتهم بصورة تعكس مدى عمق العالقات 

التي تربط الجانبين .
واوضحوا ان هذه التجربة الناجحة بكل المقاييس جديرة 

باالهتمام.

ك��رم ش��ب��اب المؤتمر الشعبي ال��ع��ام بأمانة 
العاصمة األس��ت��اذ ع��ارف ال��زوك��ا األم��ي��ن العام 
للمؤتمر الشعبي العام، تقديرًا ألدواره النضالية 
ومواقفه الوطنية المشرفة وذلك في احتفالية 
أقيمت األرب��ع��اء ف��ي مقر اللجنة ال��دائ��م��ة في 

العاصمة صنعاء.
وف��ي االحتفالية ألقى األمين العام للمؤتمر 
كلمة أشاد فيها بدور القطاع الشبابي والطالبي 
ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام وان���ج���ازه لمهامه 
التنظيمية وواجباته الوطنية وكذلك لثباته 

وتصديه لمؤامرة أزمة العام 2011م.

مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكًا 
بخياراته الوطنية ومتحماًل مسئولياته التاريخية 

في حماية الوطن والذود عن مكتسباته.
وق���ال مخاطبًا ال��ش��ب��اب ال��ح��اض��ري��ن: سنظل 
أوفياء لهذه القيم والمبادئ وسنظل أوفياء لكل 
نضاالتكم، واليمكن في أي يوم من األيام أن ننحاز 
عن هذه القيم والثوابت الوطنية التي رسمها 
المؤتمر الشعبي العام وناضل طوياًل من أجلها 

مهما حاول المجرمون ومهما حاول الحاقدون .
والقى األخ حامد غالب كلمة عن اللجنة المنظمة 
لالحتفالية أشاد فيها بأدوار األستاذ عارف الزوكا 

ومواقفه الوطنية في كل المواقع التنظيمية التي 
شغلها كرئيس لدائرة الشباب والطالب وأمين 

عام مساعد للمؤتمر لقطاع الشباب والطالب.
وف��ي االحتفالية القيت ع��دد م��ن القصائد 
الشعرية والفقرات المنوعة، كما ق��دم اتحاد 
شباب الميثاق )أش��م( بقيادة الكابتن صدام 
ط��ح��ان��ه ع���رض ت��اي��ك��وان��دو ن���ال اس��ت��ح��س��ان 

الحاضرين.
حضر حفل التكريم ع��دد من أعضاء اللجنة 
العامة والدائمة وقيادات المؤتمر الشعبي العام 

ودائرة الشباب والطالب في أمانة العاصمة. 

أطلع على الدراسات الخاصة بترميم مبنى األمانة العامة 

زيارات مفاجئة للزوكا لمقر إعالم المؤتمر وفروع العاصمة

ق��ام االس��ت��اذ ع��ارف ع��وض الزوكا 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
الخميس بزيارات مفاجئة إلى عدد 
م��ن م��ق��رات ال��م��ؤس��س��ات التابعة 
للمؤتمر في أمانة العاصمة حيث زار 
مقر مبنى إع��الم المؤتمر الشعبي 
العام الذي يضم )صحيفة الميثاق 

- المؤتمرنت - المركز اإلعالمي(.
كما زار م��ق��رات ع��دد م��ن ف��روع 
دوائر المؤتمر الشعبي العام بأمانة 

العاصمة بشكل مفاجئ.
وش��دد األمين العام خالل الزيارة 

على ضرورة االلتزام بالنظم واللوائح 
المنظمة للعمل وض��رورة االلتحام 
بالجماهير وأهمية أن ت��ؤدي فروع 
المؤتمر الشعبي العام ومؤسساته 
دوره��ا الوطني خاصة في ظل هذه 
الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
وأك�����د األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ل��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام على ضرورة أن يشهد 
عمل المؤتمر ت��ط��ورًا يساهم في 
تعزيز دوره الوطني والريادي في 
خدمة قضايا ال��ن��اس وح��ل مشاكل 

المواطنين.

 ال���ى ذل���ك ال��ت��ق��ى األس��ت��اذ ع��ارف 
الزوكا- األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام -الخميس- بالفريق الهندسي 
المكلف ب��إع��داد ال��دراس��ة الخاصة 
إلع��ادة ترميم مبنى األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام الكائن في حي 

الحصبة.
واس���ت���م���ع األم����ي����ن ال����ع����ام م��ن 
المهندسين على شرح مفصل عنما 
قام به الفريق الهندسي حتى اآلن 
حيث شدد على ضرورة سرعة إنجاز 

الدراسة بأسرع وقت ممكن.

خالل احتفال تكريمي له من قبل شباب المؤتمر

األمين العام: سنظل بفضل صمود شباب المؤتمر 
أوفياء للشعب ومدافعين عن الثوابت

وفد المؤتمر يختتم زيارته للصين

د.القربي: األشهر المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين الحزبين
مسئولون صينيون يشيدون بتجربة المؤتمر ويؤكدون مساندتهم ليمن موحد مستقر

أكد االستاذ/ ياسر العواضي- األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام- أن ما حدث خالل العام الجاري هو أن الحوثيين 
وا فقط للسيطرة  تقدموا على فراغ، لم يهزموا الدولة، بل جاء

على صنعاء ولم يجدوا شيئًا.
وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "األهرام ويكلي" االنجليزية: 
إن المؤتمر الشعبي العام لم يترك المجال السياسي، منذ 
األزمة التي عصفت بالبلد العام 2011م، فعلى ضوء المبادرة 
الخليجية، تم نقل السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.
وأض��اف: ومع ذلك، احتفظ الزعيم صالح بمنصبه كرئيس 
للمؤتمر الشعبي العام، الذي ال يزال لديه قاعدة كبيرة من 
تابعيه، كما أن��ه يخطط لمواصلة ممارسة دور رئيسي في 

مستقبل اليمن.
وقال: صورة الرئيس السابق تتوج مقر المؤتمر الشعبي العام، 
الذي يقع في أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة. لكن عالمة 
استفهام كبيرة تحوم حول مستقبل الزعيم السياسي، في ضوء 

رضت عليه..
ُ
العقوبات الدولية التي ف

واعتبر العواضي أن اليمن يعيش لحظة مهمة، بعد أن مر 
بأزمات مماثلة واعتاد على أشياء من هذا النوع في تاريخه 
السياسي.. وقال: ولكن أنا لن أصف ذلك بأنه فريد من نوعه، فلقد 
مر اليمن بأزمات مماثلة، واعتاد على أشياء من هذا النوع في 
تاريخنا السياسي.. ولكن هذه المرة يبدو الوضع معقدًا، ونحن 
لم نكن متأكدين من اآللية التي سوف تقودنا للخروج منه.. 

ومع ذلك، فإننا في المؤتمر الشعبي العام نعمل مع كل القوى 
السياسية األخرى التي يمكن أن تعمل معنا.

وفي سؤال للصحيفة عن القوى السياسية التي يمكن أن تعمل 
معًا من أجل حل األزمة، قال العواضي: إن القوى الرئيسة هي 
المؤتمر وتجمع اإلصالح، وهو الجناح السياسي لجماعة اإلخوان 
في اليمن، وجماعة أنصار الله "تنظيم الحوثيين"، والرئيس 
هادي الذي أصبح العبًا ممثاًل بشخصيته وبنفسه".. ونوه إلى أنه 

ليست هناك نية إلزاحة آخرين.
وحول الوضع الذي يعيشه البلد حاليًا وامتالك الزعيم نفوذًا 
داخل مؤسسات الدولة، أشار القيادي المؤتمري إلى أن هناك 

نوعين من رؤس��اء السلطة والنفوذ، مبينًا 
أن السلطة الحقيقية ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن 
منقسمة، الجزء األكبر من السلطة هو في 
أيدي الحوثيين والجزء اآلخر هو في أيدي 

الرئيس هادي وهي مقسمة بين هذين.
وأض��اف: أما بالنسبة للرئيس صالح، فإنه 
خارج السلطة.. اآلن هو رئيس حزب سياسي، 
تمامًا مثل محمد اليدومي، رئيس التجمع 
اليمني لإلصالح، أو ياسين سعيد نعمان، 

رئيس الحزب االشتراكي اليمني.
وق�����ال: إن م���ا ي���ري���ده ال��ي��م��ن ه���و إج���راء 
االنتخابات، ولكن يبدو أن المؤتمر الشعبي 
العام هو الالعب السياسي الوحيد الذي يريد 
انتخابات، وهو الوحيد الذي يعمل جاهدًا 
لتحقيق ذلك.. معربًا عن أسفه أن األطراف األخرى ال تريد إجراء 
االنتخابات.. وقال: في الواقع، إنهم يحاولون عرقلة االنتخابات 
وتمديد المرحلة لتقاسم السلطة، وعلى أساس معايير مشوهة 

بداًل من المعايير الشعبية.
وأضاف: أن "الهدف هو إطالة أمد المرحلة االنتقالية. وهذا هو 
ما كان اتفاق السالم والشراكة عنه.. وقد جرى هذا االتفاق بين 
الرئيس هادي والحوثيين.. األطراف األخرى التي وقعت عليه 
لم تكن أكثر من ملحقات هامشية لالتفاق؛ لم يكن لديهم رأي 

أو مساهمة في ذلك".

العواضي: المؤتمر سيلعب دورًا رئيسًا في مستقبل اليمن
 أطراف سياسية تتقاسم السلطة وفقًا لمعايير مشوهة تمدد للمرحلة االنتقالية

الجندي: اتفاق اإلصالح وأنصار الله 
خطوة في االتجاه الصحيح

قال االستاذ عبده محمد الجندي الناطق الرسمي 
باسم المؤتمر الشعبي العام وأح���زاب التحالف 
الوطني الديمقراطي: "إن المؤتمر الشعبي كان وال 
ي��زال داعيًا الى مصالحة وطنية ال ُيستثنى منها 

أحد".
وأض��اف: "ان المصالحة الوطنية الشاملة تؤدي 
ال��ى اصطفاف وطني داع��م للحكومة في تنفيذ 
سياساتها االقتصادية والسياسية والعسكرية 

واالمنية".
واعتبر الجندي أن لقاء وفد اإلص��الح مع أنصار 
الله، خطوة في االت��ج��اه الصحيح تنقل التجربة 
الديمقراطية اليمنية من واقع األزمات الناتجة عن 
الصراعات والحروب الدامية والمدمرة الى واقع تتقدم فيه رحمة الخالف على لعنة 

الكراهية والحقد.
وعبر الناطق الرسمي- في تصريح لوكالة »خبر«، عن تطلع المؤتمر وأحزاب 
التحالف الى ان تكون هذه الخطوة هي األولى في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، 
والتي تتزامن مع ما يبذله مجلس النواب من جهود عظيمة داعية الى اغالق صفحة 

الماضي واالنشغال بتعقيدات الحاضر وتحديات المستقبل.
الجدير بالذكر أن وفدًا من حزب االصالح التقى، الخميس، زعيم جماعة انصار الله 

السيد عبدالملك الحوثي في صعدة.
وبحسب موقع "الصحوة نت" التابع لألمانة العامة للتجمع اليمني لإلصالح، فإن اللقاء 
هدف إلى "طي صفحة الماضي، والتوجه نحو بناء الثقة، والتعاون في بناء الدولة وتنفيذ 

مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".

 نرى أن الحل في 
إجراء االنتخابات

 نعمل مع كل القوى 
السياسية إلخراج 

البالد من األزمة

مخطط الغتيال 
قيادات المؤتمر في إب

> ح����ذرت م��ص��ادر أم��ن��ي��ة م��ن م��خ��ط��ط اره��اب��ي 
يستهدف قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة 

إب..
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر ان ال��م��ح��اوالت الفاشلة التي 
استهدفت اغتيال الشيخ عقيل ح��زام فاضل نائب 
رئيس المؤتمر وكذلك االستاذ علي الزنم رئيس الدائرة 
السياسية للمؤتمر بالمحافظة خالل شهر تكشف عن 

مخطط واضح لتصفية قيادات المؤتمر في إب.
مشيرة الى ان ما تعرض له القيادي عبدالعزيز الوائلي 
وكيل محافظة إب االربعاء من اعتداء نفذه مسلحون 
على منزله واستخدموا مختلف االسلحة يؤكد ان هناك 

مخططًا ارهابيًاَ يستهدف حياة قيادات المؤتمر.
وأكدت المصادر ان محاوالت االغتياالت تشير الى 
ات  ان هناك رصد دقيق للمستهدفين وان االعتداء

المسلحة على منازلهم ليست عفوية.
الجدير بالذكر ان مؤتمر واحزاب التحالف كانت قد 
ناقشت في اجتماع لها عقد برئاسة عبدالواحد صالح 
رئيس فرع المؤتمر في إب بتاريخ 22 نوفمبر جرى 
ات االجرامية التي  فيه استعراض ومناقشة االعتداء
تتعرض لها قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة ومنها عملية االعتداء على منزلي الشيخ 
عقيل حزام فاضل نائب رئيس الفرع واالستاذ علي 
محمد الزنم مسئول الدائرة السياسية بالفرع بإطالق 
الرصاص عليهما من قبل عناصر اجرامية مجهولة 
والتي تهدف الى جر المؤتمر الى الصراع والمواجهات 

المسلحة.


