
أصــدر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
األســتــاذ عــارف الــزوكــا قـــرارًا تنظيميًا قضى 
بتكليف محمد عبدالله مهيوب للقيام بأعمال 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 

عدن.

نص القرار
قرار األمين العام رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ 

بشأن تكليف قائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة عدن.

األمين العام 
بعد االطالع على النظام الداخلي

ونـــظـــرًا لتجميد األخ د.مـــهـــدي علي 
عبدالسالم لنشاطه التنظيمي.

ولما تقتضيه المصلحة التنظيمية.
قرر 

مادة (١): يكلف األخ محمد عبدالله 

مهيوب للقيام بأعمال رئيس فــرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة عدن.

ــقــرار مــن تاريخ  مـــادة (٢): يعمل بــهــذا ال
صدوره وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه كًال 

فيما يختصه.
صدر بمقر األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام 
بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٥م

عارف عوض الزوكا 
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

االثنين:  22 / 12 / 2014م  العدد:  (١٧٤٠)متابعات
3010 / صفر / 1436هـ

ر سخط المكـــــــــونات السياسية والمنظمات المدنية اقتحام مؤتمر عدن يفجِّ

األمين العام يتفقد أوضاع المؤتمر في عدن ويزور أول محافظ لها
قام االستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر الذي 
زار االثنين الماضي محافظة عدن في إطار تفعيل 
الــدور التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بزيارة  
تفقدية اطلع خاللها على أوضاع الفرع بالمحافظة 

وأنشطته المختلفة..
كما استمع االمين العام الى آراء ومقترحات قيادات 
المؤتمر في المحافظة والتي من شأنها تعزيز العمل 

التنظيمي والدفع به الى االمام.
كما قام االمين العام للمؤتمر الشعبي العام بزيارة 
المناضل ابوبكر شفيق أول محافظ لعدن بعد نيل 
االستقالل عضو اللجنة الدائمة واحــد المؤسسين 

للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة
من جهة ثانية قام االستاذ عــارف الزوكا االمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام صباح الثالثاء بزيارة 
ــى عــدد مــن فـــروع المؤتمر الشعبي الــعــام في  ال
محافظة عدن يرافقه االستاذ احمد الزهيري عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة 
التنظيمية ،والدكتور بشير العماد عضو االمانة 

العامة رئيس دائرة الرقابة التنظيمية .

حيث زار االمين العام مقر المؤتمر الشعبي العام 
في الدائرة ٢٧ بمديرية الشيخ عثمان ،كما زار مقر 

المؤتمر بالدائرة ٢٤ بمديرية المعال.
وعبر االمين العام عن شكره وتقديره لقيادات 
المؤتمر في محافظة عدن وفي مختلف المحافظات 
على صمودهم وثباتهم، مؤكدًا ان زيارته تأتي في 
اطار برنامج نزول ميداني  لتفعيل العمل التنظيمي 
في مختلف فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
عدن ومختلف محافظات الجمهورية.. مشيرًا الى 
ات موسعة لقيادات المؤتمر  أنه سيكون هناك لقاء
الشعبي العام في المحافظات بما يساهم في تفعيل 
وتنشيط العمل التنظيمي للمؤتمر خالل المرحلة 

القادمة .
من جانبها عبرت قيادات المؤتمر الشعبي العام 
بالدائرتين ٢٤ و٢٧ بمحافظة عدن عن سعادتها 
بــزيــارة االمين الــعــام.. مؤكدة ان قيادته لألمانة 
العامة للمؤتمر تمثل دفعة قوية لتطوير وتعزيز 
العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في مختلف 

المجاالت .

أحزاب التحالف: االقتحام 
وانقالب على مخرجات الحوار

دانت احــزاب التحالف الوطني الديمقراطي اقتحام 
قوات االمن الخاصة لمقر المؤتمر الشعبي العام وصحيفة 

٢٢ مايو في عدن ..
وأعلنت استنكارها الشديد لمثل هكذا تصرف معتبرة ذلك 
الهجوم انتهاكًا لحرمة الديمقراطية والتعددية السياسية 

في البالد .
وقالت في بيان صــادر عنها: ان االستقواء بالسلطة في 
االعتداء على مقرات االحزاب هو بمثابة «اللعب بالنار وجر 
الوطن الى مزيد من الصراعات والحروب هو في غنى عنها 

وقد يؤدي ذلك الى نسف التسوية السياسية برمتها».
وأضافت: ان االعتداء على مقر مؤتمر عدن اقحام للقوى 
األمنية في خالفات سياسية ومخالفة صريحة لمخرجات 
الحوار الوطني التي اقــّرت إبعاد مؤسستي الجيش واالمن 
عن الصراعات السياسية والحزبية وقتل لروح اتفاق السلم 

والشراكة التي وقعت عليها جميع األطراف السياسية.

حزب العمل : محاولة لفرض 
ديكتاتورية الدولة

دان حزب العمل اليمني  اقتحام  قوات 
األمن لمقر حزب المؤتمر الشعبي العام، 

بمدينة عدن.
وقال الحزب في بيان إن اقتحام فرع 
حــزب المؤتمر بــعــدن أمــر مرفوض 
وتهديد لمسار العمل الديمقراطي 
وهذا ال يرضاه أي حزب سياسي يمني 
لنفسه أو لغيره من األحزاب . مطالبًا بسرعة التحقيق واتخاذ 
موقف جاد لمنع تكرار حدوث أي انتهاكات أو قمع للحريات 

العامة والتوجه السياسي الذي يتبناه الوطن .

منظمة وفاق: االعتداء 
يساهم في تغذية العنف

دانـــــت مــنــظــمــة وفـــــاق للتآهيل 
الديمقراطي "وتــد" االعــتــداء الذي 
تــعــرض لــه مقر المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظه عدن من قبل قوات 
االمن التي قامت بعملية االقتحام 

وبصوره غير قانونيه .
ـــــى ان مـــثـــل هـــذه  مـــشـــيـــرة ال
الممارسات تضر بسمعة اليمن امام 

العالم والتخدم مسار العملية السياسية في اليمن.
وذكـــرت المنظمة المدنية اجــهــزة االمـــن فــي عــدن ان 
وظيفتها هو توفير الحماية لمقرات االحــزاب السياسية 
والمواطنين بشكل عام بموجب الدستور والقانون وكافة 

المواثيق الدولية.

قــال التحالف الــمــدنــي للسالم وحماية 
الحقوق والحريات إن االعتداء الغاشم الذي 
تعّرض له مقّر المؤتمر الشعبي في عدن 
ُيعدُّ انحدارًا مخيفًا للمكاسب التي كانت 
قــد تحققت للوطن فــي جــوانــب الحريات 

والممارسة الديمقراطية.
ودعا في -بيان له- جميع القوى السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني والسياسيين 
والمثقفين والحقوقيين واألكاديميين 
إلى إدانــة هذا االعتداء واالنتهاك السافر، 
ووضع حد له ومحاسبة من قام باتخاذ هذا 
الــقــرار ورد االعــتــبــار لحزب كبير بحجم 
المؤتمرالشعبي العام  وللحرية والعملية 

الديمقراطية برمتها .

التحالف المدني للسالم : انقالب على الثوابت ومخرجات الحوار
لــعــامــة للمهن  استنكرت النقابة ا
التعليمية والتربوية جريمة استهداف 
وإغــالق مقر المؤتمر الشعبي العام 
فــي محافظة عــدن مــن قبل أجهزة 
األمــن، مؤكدة أن استهداف مقرات 
األحـــــزاب والــمــنــظــمــات ومــؤســســات 
المجتمع المدني جرائم تهدد النهج 
ــراطــي وتــنــتــهــك الــحــقــوق  ــق ــم ــدي ال

المكفولة فــي دســتــور الــبــالد وكافة 
التشريعات العالمية .

ودعــت النقابة العامة في بيان لها  
كافة أبناء اليمن إلى التوحد والتالحم 
ومساندة أجهزة األمن وأفراد القوات 
المسلحة لــمــواجــهــة أعــمــال العنف 
وجرائم اإلرهــاب وكافة الممارسات 

المخلة بأمن واستقرار اليمن .

قرار بتكليف محمد مهيوب قائمًا بأعمال رئيس مؤتمر عدن

الجدير بالذكر أن سبب تكليف مهيوب جاء بعد طلب د.مهدي عبدالسالم 
تجميد نشاطه التنظيمي، وقال الدكتور مهدي عبدالسالم في طلب 
تجميد عضويته انه تقدم بالطلب تجنبا لعدم االنجرار الى مواقف جانبية 
التنسجم مع قناعاته ومواقفه السياسية تجاه الثوابت الوطنية والوحدة 

التنظيمية.
وفي الطلب المقدم المين عام المؤتمر االثنين الماضي قال د.مهدي 
عبدالسالم: ( نظرا لما آلت اليه االوضاع في المؤتمر الشعبي العام بعدن 
والتي ال تخدم مصلحة ووحدة المؤتمر فانني آليت على نفسي ان اجمد 
نشاطي التنظيمي تجنبًا لعدم االنجرار الى مواقف جانبية التنسجم 
مع قناعاتي ومواقفي السياسية تجاه الثوابت الوطنية والوحدة 

التنظيمية).

د.مهدي عبدالسالم طالب تجميد نشاطه التنظيمي

نقابة المهن: اقتحام مؤتمر عدن جريمة تهدد النهج الديمقراطي

القائم بأعمال رئيس مؤتمر عدن:

زيارة األمين العام الى عدن 
سترتقي بالعمل التنظيمي

اكد االستاذ محمد 
ــه مــهــيــوب  ــل ــدال عــب
القائم بأعمال رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي 
الــــعــــام بــمــحــافــظــة 
ــى اهــمــيــة  عــــدن عــل
الــزيــارة الــتــي يقوم 
ــعــام  ــهــا االمـــيـــن ال ب
لــلــمــؤتــمــر الشعبي 
العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا الى فرع 
المؤتمر بالمحافظة 
ــــــــفــــــــروع عــلــى  وال
مستوى المديريات 

والــداوائــر،مــوضــحــًا انــهــا تــهــدف الى 
تحسين اساليب العمل التنظيمي 

للمؤتمر.
وقال مهيوب: ان زيارة االمين العام 
تهدف الى تطويرالعمل التنظيمي 
والجاهزية التنظيمية للمؤتمر الن 

البلد يعيش ظروفًا استثنائية.
وأضاف: ان الوضع السياسي واألمني و 
االقتصادي واالجتماعي في البالد كلها 
اوضاع استثنائية وتحتاج من المؤتمر 
الى ان يرتقي الى هذا المستوى من 
اليقضة، والن الوضع استثنائي يحتاج 

مـــن الــمــؤتــمــر الــى 
ان يــتــهــيــأ بشكل 

استثنائي .
وقــــال مــهــيــوب: 
ان قــيــادات فــروع 
ــــمــــحــــافــــظــــات  ال
وقــــيــــادات فـــروع 
الـــــدوائـــــر تــحــتــل 
مـــوقـــعـــًا مــتــقــدمــًا 
فـــــــــي خــــــارطــــــة 
الــعــمــل الــســيــاســي 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــي 
بــاعــتــبــارهــا الخط 
ــمــرتــبــط  ل االول ا
بــالــقــواعــد،وهــي الــرئــة الــتــي يتنفس 
من خاللها المؤتمر في التواصل مع 

الجماهير ومع الناخبين.
مشيرًا الى ان المؤتمر حين كان حزبًا 
حاكمًا كانت ظروف العمل وأساليبه 
مختلفة، لكن المؤتمر انتقل اآلن 
ــى مــوقــع متقدم فــي التعامل مع  ال
الجماهير ومــع الناخبين والبـــد ان 
تتغير اســالــيــب عمله الن اعــضــاء 
المؤتمر الشعبي العام هم في مقدمة 
ــاع عــن الــوطــن  ــدف الجماهير فــي ال

والشعب.

قتبان: االقتحام عمل همجي تتحمل مسئوليته  الحكومة
دانــت مؤسسة قتبان للتنمية والتأهيل الديمقراطي بأشد 
العبارات جريمة اقتحام مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بعدن 
وصحيفة ٢٢ مايو التابعة للمؤتمر من قبل قوات األمن الخاصة 
بمحافظة عدن.. واعتبرت في البيان الصادر عنها أن ذلك يعد 
انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الديمقراطية وحرية االعالم 

التي كفلها الدستور اليمني.
ودعت المؤسسة جميع األحزاب والمكونات السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني الى ادانة واستنكار هذا العمل الهمجي.

الزهيري يعبر عن اسفه لعدم 
تنفيذ توجيهات الرئيس 

 عبر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام رئيس الدائرة التنظيمية للمؤتمر 
أحمد الزهيري عن اسفه لعدم تنفيذ 
توجيهات رئيس الجمهورية باالنسحاب 

من مقرات المؤتمر بعدن .
ــال فــي تصريح لــه الخميس انــه تم  وق
ســحــب االطــقــم واالبـــقـــاء عــلــى الضباط 
واالفـــــراد، كما تــم منع الموظفين من 

الدخول .
مشيرا الــى انــهــم افــــادوا ان توجيهات 

ــيــس نــصــت عــلــى سحب  ــرئ ال
االطقم فقط وليس الجنود .


