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الدعوة لالنفصال ورفع الشعارات اِّـعادية 
للوحدة خيانة وطنية كربى

علي عبداهللا صالح
 رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر  يهنئ الفائز بالرئاسة في فرنسا

..ويهنئ رئيس حزب روسيا الموحدة بفوزه في االنتخابات الرئاسية
الزعيم علي عــبــداهللا صالح  بعث 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
تهنئة للسيد فالديمير بوتين الفائز 
بمنصب الرئاسة الروسية بعد فوزه على 
منافسيه في االنتخابات الرئاسية التي 

جرت في مارس الماضي.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام 
باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام عن أحر تهانيه 
القلبية للرئيس بوتين الــذي تسلم 
االثنين مقاليد السلطة في حفل رسمي 

قام خالله بأداء اليمين الدستورية. 
متمنياً توطيد العالقات بين المؤتمر 

الشعبي العام وحزب روسيا الموحدة 
خالل المرحلة القادمة وفتح مجاالت 
لبلدين  ا فــي  الحزبين  بين  لتعاون  ا

الصديقين .
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام 
في برقية التهنئة: ان نجاح الرئيس 
بوتين بمنصب الرئاسة في االنتخابات 
روح  على  اً  كيد تأ يعتبر  لتنافسية  ا
الديمقراطية الروسية وحيوية االتجاهات 
الروسية في المجالين التنموي والدولي ، 
مؤكداً أن عودة بوتين إلى السلطة يضع 
روسيا في قلب القرارات االستراتيجية 

الدولية.

الزوكا أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام
أصدر الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام قراراً تنظيميناً 
قضى بتعيين األخ عارف عوض الزوكا 
أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام 
لقطاع الشباب والطالب.. وفيما يلي نص 

القرار:
قرار رئيس المؤتمر رقم (١) لسنة 
٢٠١٢م بتعيين أمين عــام مساعد 

لشؤون الشباب والطالب
رئيس المؤتمر الشعبي العام

ــالع على النظام الداخلي  بعد اإلط
للمؤتمر الشعبي العام وللوائح المتفرعة 

عنه.
وعــلــى قـــرار انــشــاء قــطــاع الشباب 
العامة للمؤتمر  والــطــالب باألمانة 

الشعبي العام وقرارات اللجنة العامة.

قرار
مادة (١) يعين األخ/ عارف عوض الزوكا 
أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي 

العام لشؤون الشباب والطالب.

مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

كالً فيما يخصه .
صدر برئاسة المؤتمر الشعبي العام 
بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٣م

الزعيم/ علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

بعث الزعيم علي عبداهللا 
ــس الــمــؤتــمــر  ــي ــح رئ ــال ص
الشعبي العام برقية تهنئة 
للسيد فــرانــســوا هوالند 
الفائز بمنصب الرئاسة في 
انتخابات الرئاسة الفرنسية 
المؤتمر  ، وتمنى رئــيــس 
الشعبي العام تطور العالقات 
بين حزب المؤتمر الشعبي 
العام والــحــزب االشتراكي 
لمرحلة  ا ــالل  خ لفرنسي  ا
ــادة من  ــف ــت الــقــادمــة واالس
تجارب الحزبين في البلدين 

الصديقين .
وأشــــار رئــيــس المؤتمر 
الشعبي العام إلى أن عودة 
االشتراكيين إلى السلطة في 
فرنسا تؤكد مدى حاجة ليس 
فرنسا وحدها لذلك وإنما دول 

االتحاد األوروبــي لمراجعة 
أدائها السياسي.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه 

ونيابة عن قيادات 
ــاء وأنــصــار  ــض وكــــوادر وأع
الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
عن تهانيه الحارة للرئيس 

فرانسوا هوالند على فوزه 
بثقة أغلبية الشعب الفرنسي 

الصديق .

رئيس المؤتمر يعزي
 في وفاة المناضل محمود عراسي

بعث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ببرقية عزاء ومواساة إلى عبداهللا 
محمود عبداهللا عراسي وعبدالمجيد وفهمي 
وعبداهللا عبداهللا عراسي وكافة آل عراسي وذلك 
في وفاة المناضل محمود عبداهللا علي عراسي إثر 

مرض عضال آلم به.
وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن كافة 
قيادات وقواعد وكــوادر المؤتمر الشعبي العام 
عن أحر تعازيه بفقدان المناضل محمود عراسي، 

معتبراً رحيله خسارة للوطن كله.
واشــاد رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناقب 
الفقيد ودوره في خدمة الوطن وقضاياه من خالل 
ما تقلده من مناصب بينها محافظ حضرموت ثم 
محافظ عدن وعضو اللجنة العليا لالنتخابات وعضو 

مجلس الشورى .
مبتهال إلى اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأصدقاءه 
ومحبيه الصبر والسلوان (وإنا هللا وإنا إليه راجعون).
الفقيد محمود عبداهللا عراسي من مواليد مدينة 
عــدن، في ٧ أبريل عام ١٩٤٢م درس وتلقى 
تعليمه حتى الجامعة في المدينة برز في شبابه 

كرياضي بأندية المدينة في كرة القدم .
 شغل عــدة مناصب منها مديراً للحركة في 
طيران اليمن الديمقراطي ”اليمدا“ ، وعضو قيادي 
في الحزب االشتراكي اليمني، وتنقله بين عدة 
مناصب، أبرزها محافظاً لمحافظة عدن مرتين، 
ومحافظاً لمحافظة حضرموت، وسفيراً لدى كل 
من إندونيسيا وليبيا، ثم وزيراً للسياحة بعد إعادة 
تحقيق وحدة اليمن، ونائباً لرئيس اللجنة العليا 
لالنتخابات عام ١٩٩٣، ثم عضواً في المجلس 
االستشاري، وأخيراً عضواً في مجلس الشورى.. 

وهو متزوج وله ولد وبنتان.

في وثيقة تبرئ شايف:

مؤتمر عدن يكشف فضيحة وزيري الكهرباء والنقل
«الــمــيــثــاق»- خــاص فندت 
قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام 
فــي محافظة عــدن االدعـــاءات 
والترويجات الكاذبة التي يروج لها 
المشترك بهدف االساءة لرئيس 
فــرع المؤتمر بالمحافظة األخ 
عبدالكريم شائف.. مؤكدة في 
رسالة وجهتها إلى النائب األول- 
األمين العام للمؤتمر ان رئيس 
الفرع يتواجد حالياً خارج الوطن 
ــروج لــه مــن ادعـــاءات  وأن مــا ي
كقيامه بتحريض عمال الكهرباء 

وترتيب المسيرات واللقاءات مع 
الحراك ال أساس له من الصحة..

مؤكدةً ان ما طرحه وزير الكهرباء صالح سميع خالل اجتماع مجلس الوزراء في 
الـ٩ من الشهر الجاري حول هذا الموضوع مجرد افتراءات وأكاذيب على شخصية 

رئىس الفرع األمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة.

ــرة قـــيـــادة الـــفـــرع هــذه  ــب ــت واع
نها  ا لة  لمسئو ا غير  ت  سا ر لمما ا
تهدف إلى شق ا لصف في أوساط 
المؤتمريين وإثارة البلبلة ومحاولة 
مفضوحة تهدف إلى احداث الفوضى 
والفتنة والتشويه للحقائق واإلساءة 
المباشرة للمؤتمر الشعبي العام 

وقياداته..
وقالت قيادة الفرع في رسالتها التي 
حصلت «الميثاق» على نسخة منها- 
ان وزراء المشترك هم الذين قاموا 
بالتحريض العمال في عدن خصوصاً 
في مؤسسة الكهرباء ومؤسسة موانئ عدن، مذكرة بما وعد به وزير النقل و...... 
باذيب وخالل زيارته للميناء قد قدم العديد من الوعود لصالح العمال والتي 
سرعان ما تخلى عنها على اثر عودته من زيارة ال..... حيث تخلى عن مطالب 
العمال وعن ميناء عدن والمنطقة الحرة.. وعن األهداف الوطنية العظيمة التي 

اتهم وزراء في المشترك بمحاولة ادخال المحافظة في صراعتشدق بها الوزير المذكور طويالً.

محلي حضرموت : يمهل الحكومة (8) أيام لتنفيذ مطالبه
ر المجلس المحلي في محافظة حضرموت من سعي وزراء يتبعون المشترك  < حذَّ
في حكومة الوفاق الوطني إلدخال السلطة المحلية في صراع مع المواطنين 
وتنفيذ مخططات تآمرية تستهدف النيل من أمن المحافظة، معرباً عن استغرابه 
من التصرفات الالمسئولة لبعض الوزراء، ونوه الى انها ضاعفت من معاناة ابناء 

حضرموت وزادت من الغضب الجماهيري في الشارع.
وأمهل مجلس حضرموت حكومة الوفاق ٨ أيام تنتهي في ٢٢ مايو المقبل لتنفيذ 
توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة باحتياجات المواطنين من كهرباء ومشاريع 

خدمية وتنموية.
وطالب المجلس المحلي للمحافظة في بيان بسرعة صرف كافة استحقاقات 
حضرموت للمشاريع التنموية المدرجة ضمن البرنامج االستثماري والخطة 
االستثنائية وصرف مستحقات المستثمرين في الطاقة المشتراه لضمان استمرارية 
تشغيل الكهرباء والتي انقطعت بسبب توجيه وزيري المالية والكهرباء بعدم صرف 

المبالغ المستحقة للمقاولين.
وأكد البيان رفض ابناء حضرموت للتدخل السافر من وزير المالية في مشاريع 
البرنامج االستثماري المحلي الذي أقرته السلطة بالمحافظة والمديريات وذلك في 

مخالفة صريحة للقانون.

مخيمات شباب الوطن تهنئ عارف الزوكا 
بتعيينه اميناً عاماً مساعداً للمؤتمر

ــة مخيمات  ــاس هــنــأت رئ
ــاب الــوطــن  ــب ــصــام ش اعــت
بالعاصمة صنعاء االستاذ 
عارف عوض الزوكا بمناسبة 
تعيينه أميناً عاماً مساعداً 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  للمؤ

لشئون الشباب والطالب .
وعبرت عن سعادتها بنيل 
الزوكا ثقة قيادة المؤتمر 
العام وثقتها في  الشعبي 
للنهوض  المتجدد  عطائه 
بالعمل الشبابي والطالبي ، 

مشيرة الى جهوده الملموسة خالل توليه 
لعدد من المهام والتي كان آخرهــا وزيرا 
للشباب والرياضة ورئيسا لدائرة الشباب 

بالمؤتمر  لـــطـــالب  وا
الشعبي العام

وفــي برقية تهنئة - 
تلقت «الميثاق» نسخة 
مــنــهــا - عــبــر حسين 
الــصــوفــي - رئــيــس 
مخيمات اعتصام شباب 
الوطن- عن أمله بأن 
ب  لشبا ا ع  قطا يشهد 
والطالب في المؤتمر 
ه  تجا بإ نوعية  نقالت 
ــورة  ــث تــعــزيــز قــيــم ال
والجمهورية والوحدة والديمقراطية التي 
أرسى دعائمها الزعيم / علي عبداهللا 

صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.

المحترم   فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي  
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام للمؤتمر الشعبي العام
بعد التحية :

تهديكم قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عدن أجمل وأطيب التحايا 
متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم.

نود االحاطة بأنه ورد إلى مسامعنا من بعض المصادر ان االستاذ عبدالكريم 
شائف- أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن يقوم هذه األيام في ترتيب 
المسيرات واللقاءات مع الحراك في محافظة عدن وانه يقوم بتحريض عمال 
الكهرباء في عدن بقطع التيار الكهربائي- حسب أقوال االخ صالح سميع وزير 
الكهرباء- حيث تحدث في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثالثاء الموافق ٩ / ٥ / 
٢٠١٢م بحضور االستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الــوزراء ونؤكد لكم ان 

عبدالكريم شائف موجود في الخارج منذ أكثر من شهرين لغرض العالج.
وهذه افتراءات وأكاذيب على الشخصية الوطنية التي خدمت عدن ليل نهار 

والغرض منه شق صف المؤتمريين في عدن.

نحن متأكدون بأن االستاذ عبدالكريم شائف فوق هذه القضايا واليفكر بذلك 
ابداً واالخوة في احزاب اللقاء المشترك يريدون زرع الفوضى والفتنة والتشويه 
لمثل هذه الشخصيات البارزة في المؤتمر الشعبي العام، حيث قد تعودنا على مثل 
هذه االفتراءات من احزاب اللقاء المشترك وشركائهم على هذه الهامات من قيادات 
المؤتمر الشعبي العام، ونؤكد لكم ان من قام بتحريض العمال في عدن وخصوصاً 
في مؤسسة الكهرباء ومؤسسة موانئ عدن، هم من وزراء المشترك ودليل ذلك 
الدكتور واعد باذيب وزير النقل الذي كان المحفز األول وراء اضراب العمال في 
ميناء عدن في أول زيارة له للميناء وبعد تحقيق الهدف المنشود وتعطيل قدرات 
الميناء وتحويل مسار البواخر التجارية الى مسار آخر والى موانئ مجاورة ذهب 
الدكتور واعد باذيب الى االمارات وعاد وقد تخلى عن مطالب العمال وعن ميناء 
عدن وعن المنطقة الحرة وعن االهداف الوطنية العظيمة التي تشدق باسمها 
طويالً من قبل الزيارة وعاد ليضع في اجندتنا سؤاالً حائراً يبحث عن اجابة واحدة 

يجيب عليها معالي الوزير واعد باذيب. مع بالغ تقديرنا،،
اخوكم/ د. مهدي علي عبدالسالم

عضو مجلس النواب- رئيس فرع المؤتمر بعدن 

نص الرسالة


