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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..

المؤتمر.. وشلة الويل! كلمة 

رهان المتآمرين من خارج المؤتمر الشعبي العام ومن داخله السيما  
ممن حسبوا ويحسبون عليه وهم أشخاص معدودون على شق 
صفوفه وضرب وحدته السياسية والتنظيمية خاسرون وقد فشلت محاوالتهم 
بالماضي وستفشل في الحاضر والمستقبل.. ألنه تنظيم وطني جماهيري 
ديمقراطي رائد تأسس ونشأ على الحوار بين كافة اليمنيين في الشمال والجنوب 
والشرق والغرب على اختالف توجهاتهم واتجاهاتهم الفكرية فكان التجسيد 
الحي لروح شعبنا الواحد دينا وحضارة وتاريخًا ليحمل آمال وتطلعات أبنائه 
في استعادة لحمتهم أرضا وإنسانا ليصنع منجز الوحدة العظيم في ٢٢من 

مايو األغر ١٩٩٠م.
هذا هو المؤتمر الشعبي العام الذي ال يمكن اختزاله في أشخاص أو منطقة 
أو فئة أو شريحة أو أيديولوجية على أساسها يمكن شقه وفقًا ألهواء اشخاص 
من منتسبيه فهو أكبر وأعظم بما ال يقاس من هذا كله.. انه اليمن بشعبه 

الحضاري العريق..
 لذلك تحطمت على قوة وتماسك وصالبة وحدته مؤامرة فتنة ٢٠١١م مثبتا 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح ومعه كل الشرفاء من قواعده وقياداته انه 
طود شامخ ال يمكن لثلة من الفاسدين الذين علقوا بجسده ان ينالوا منه وكل 
ما حدث ان المؤتمر تطهر من أدران المفسدين ليصبح أكثر نقاء فكيف اليوم 
بعناصر من المتمصلحين الذين يحملون مشروعا مناطقيا شطريا تقسيميا 
مشبوها ما كان لعدن الباسلة ان تقبل به فكان أن ولد ميتًا وهــذا هو األمر 
الطبيعي فهم اعجز واقل شأنا ممن سبقوهم ألنهم لم يستوعبوا دروس 
الماضي القريب والبعيد ليدركوا ان قوة المؤتمر الشعبي العام كامنة في انه 
المعبر عن إرادة الشعب المحافظ على مبادئه، وقيمه، ومصالحه، وثوابته 

الوطنية العليا المتمثلة في الجمهورية، والوحدة، والديمقراطية.

المؤتمر يؤكد ُمضّيه نحو مصالحة وطنية شاملة

ر سخط المكونات السياسية والمنظمات المدنية اقتحام مؤتمر عدن يفجِّ

المؤتمر الشعبي 
لن يكون إال 
واحدًا موحدًا

«الميثاق»: رئيس فرع أبين لـ

اجتماع عدن باطل وغير شرعي
في بيان مهم لألمانة العامة للمؤتمر

 المحاوالت الفاشلة لتقسيم المؤتمر تمهد لتقسيم اليمن نأسف إلنفاق أموال الدولة على اجتماعات مشبوهة

خالل لقائه وزراء المؤتمر السابقين

الزعيم: الوطن يشهد تطورات خطيرة تهدد حاضر ومستقبل الدولة اليمنية
أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله  

صالح سعي المؤتمر الشعبي العام للمضي نحو مصالحة 
وطنية شاملة، مشيرًا في لقاء تنظيمي بالعاصمة صنعاء إلى أن 
لت 

ّ
الصراعات التي شهدتها البالد خــالل السنوات الماضية شك

تهديدًا حقيقيًا لكيان الدولة والهوية اليمنية الواحدة.
جاء ذلك خالل لقاء الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام بأعضاء الهيئة الوزارية السابقين من أعضاء المؤتمر 

وذلك بهدف إطالعهم على األوضاع الراهنة في البالد واالستماع 
إلى مالحظاتهم حول المستجدات السياسية واالقتصادية واألمنية.

وتحّدث الزعيم إلى الحاضرين عن التوّجهات المستقبلية للمؤتمر 
الشعبي العام المستندة إلى ميثاقه الوطني والتزامه بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق 

عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
تفاصيل ص٢

خالل اجتماعه بالقطاع التنظيمي

األمين العام يستعرض التحضيرات للمؤتمر العام االستثنائي
رأس األســـتـــاذ عـــارف  

عـــوض الـــزوكـــا األمــيــن 
العام للمؤتمر اجتماعًا للقطاع 
التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام 
بحضور األســتــاذ ياسر العواضي 
األمــيــن الــعــام المساعد للقطاع 
ورؤساء الدوائر وموظفي القطاع 

التنظيمي.

وفي بداية االجتماع أشاد األمين 
العام بالجهود التي بذلها القطاع 
التنظيمي خالل الفترة الماضية، 
مؤكدًا أنه يمثل العمود الفقري 
للمؤتمر ويجب االرتــقــاء بأدائه 
بشكل يــتــنــاســب مــع متطلبات 

المرحلة.
تفاصيل ص٢

فيما القطاع التنظيمي يواصل اجتماعاته

العواضي يشدد على سرعة انجاز 
التحضيرات النعقاد المؤتمر العام

رأس االســـتـــاذ يــاســر  
العواضي االمين العام 
الــمــســاعــد لــلــقــطــاع التنظيمي 
بالمؤتمر الشعبي العام اجتماعا 
بحضور رؤســـاء دوائـــر القطاع 
ونــوابــهــم ومــســتــشــاري القطاع 
خصص الســتــعــراض ومناقشة 
خطة القطاع في ضوء توجيهات 
االمــيــن الــعــام للمؤتمر الشعبي 
العام االستاذ عــارف الزوكا التي 
أكد عليها في االجتماع المنعقد 

أمس.
واســـتـــعـــرض االجـــتـــمـــاع خطة 
عمل القطاع التنظيمي حيث تم 
مــنــاقــشــتــهــا وطــــرح الــمــالحــظــات 
عليها والمقترحات واالفكار الخاصة 

بتطويرها.
وفي االجتماع الحاضرون الى شرح 
مفصل من عضو اللجنة العامة رئيس 
الــدائــرة التنظيمية االستاذ احمد 
الزهيري والدكتور طــارق االكــوع 

رئيس دائرة االحصاء والمعلومات 
حول الخطة وما تم تنفيذه في اطار 
التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر 
العام والترتيبات النعقاد مؤتمرات 

الفروع في المحافظات.
هذا وأكد االستاذ ياسر العواضي 
االمين العام المساعد للقطاع على 
اهمية االســراع باستكمال ما تبقى 
من مهام متعلقة بالترتيبات النعقاد 
المؤتمر العام وخطة االستقطاب 
التنظيمي وتنفيذ توجيهات االمين 
العام للمؤتمر بهذا الخصوص على 

وجه السرعة.
كما شــدد العواضي على اهمية 
استيعاب المالحظات والمقترحات 
التي طرحت على خطة عمل القطاع 
ســواء على مستوى الخطط االنية 
المزمنة او على مستوى خطة العمل 

المستقبلية للقطاع.
واتخذ االجتماع القرارات المناسبة 

ازاء القضايا التي جرى مناقشتها.

«الثقب األسود» في اليمن يثير مخاوف الدول المانحة

تحّدث السفير الياباني لدى بالدنا كاتسو يوشي هاياشي، بألم وحسرة، في اجتماع 
المتابعة الرابع بين الحكومة والمانحين الذي عقد بصنعاء السبت، حيث أكد أن «بالدنا 
لم تستفد من مبلغ مليوني دوالر ضمن المساعدات المخّصصة لدعم التنمية وتوفير 
الخدمات األساسية». وأشار السفير الياباني إلى عّينة من إهدار أموال المانحين عندما، 
كشف أنه تم شــراء أجهزة لمشروع البصمة والصورة بمليوني دوالر وأن المشروع 
لم ير النور إلى اآلن ولم تستخدم األجهزة، ولم يتم 
االستفادة من التمويل في تنظيف كشوفات المرتبات 
فين الوهميين والــمــزدوجــيــن مــن خالل 

ّ
مــن الموظ

ر على خزينة الدولة ٢٠٠ 
ّ
تطبيق النظام الذي سيوف

فين وهميين 
ّ
مليون دوالر تذهب كمرتبات لموظ

ومزدوجين.
الجدير بالذكر أن أحد "الثقوب الــســوداء" والذي 
تحّدثت عنه السفيرة البريطانية لدى بالدنا جين 
ماريوت، التي صّرحت قبل أيام أن المانحين ال يمكن 
أن يضعوا أموالهم في "ثقب أســود" أي ال يمكن 
وا منحهم وقروضهم في "المجهول" والى 

ّ
أن يضخ

أيادي الفاسدين.

ــدول المانحة   قدمت إحــدى ال
ــغ مـــلـــيـــون دوالر  ــل ــب ــيــمــن م ــل ل
كــجــزء مــن الــدعــم الـــذي تقدمه 
ــدول والمنظمات المانحة في  ال
المرحلة االنتقالية بهدف إنجاح 
مــهــام التسوية السياسية في 
الــبــالد.  وقــالــت مــصــادر مطلعة 
«الــمــيــثــاق»: إن مبلغ المليون  لـــ
دوالر قدم لبالدنا مساعدة لدعم 
الحملة اإلعالمية لمواكبة عمل 
لجنة صياغة الدستور وتسليط 
الضوء على ما تنجزه من مهام أوًال 
بأول عبر مختلف وسائل اإلعالم 
وبينت المصادر أن تلك الحملة لم 
تَر النور بعد ولم تبدأ حتى اآلن 
رغــم أن لجنة صياغة الدستور 
أوشكت على االنتهاء من عملها.. 

ورجحت المصادر أن يكون هذا 
الــمــبــلــغ قــد القـــى نــفــس مصير 
الـــ٣٥٠ مليون دوالر الذي قدم 
مــن دولـــة قطر لــدعــم صندوق 

تعويض المبعدين..

برز الى الســاحة السياســية اليمنية والدولية مصطلح «الثقب األســود» الذي يعد أســوأ وصف ألبشــع أســاليب  
الفســاد التــي تمارس في ظل حكم الرئيس هــادي.. حيث صار هذا المصطلح حديث ســفراء الدول والمنظمات 

المانحة لبالدنا، وليس من المصادفة أن تشير الى هذا الثقب األسود نشرة فورين بوليس..

رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات الجنوبية يسخرون من اجتماع عدن المشبوه
رئيس فرع الضالع:

اجتماع «الميسري» باطل 
ونرفضه رفضًا قاطعًا

رئيس فرع عدن:

نرفض أي اجتماعات خارج 
األطر التنظيمية

رئيس فرع حضرموت:

االجتماع مضيعة للوقت 
ونهب للمال العام

رئيس فرع شبوه:

لن تنطلي علينا 
أالعيب المتآمرين

رئيس فرع المهرة:

لم يحضر أي مؤتمري من 
المهرة اجتماع عدن

ضياع مليون دوالر خصص لتمويل حملة 
إعالمية للجنة صياغة الدستور

مليونا دوالر.. لمشروع البصمة في مهب الريح

ملف العدد


