
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا االجتماع الدوري لألمانة العامة 

الخميس الماضي بمبنى اللجنة الدائمة.
وتحدث االمين العام للمؤتمر في بداية االجتماع 
م��ج��ددًا م��وق��ف المؤتمر الشعبي ال��راف��ض للعنف 
وللصراعات المسلحة.. مؤكدًا على ضرورة معالجة 
أي خالفات بالحوار.. وقال:موقفنا واضح في المؤتمر 
نحن لسنا مع طرف ضد طرف آخر وعلى هذا االساس 
ظل خطابنا وبياناتنا في االمانة العامة واللجنة العامة 

واضحة من اننا لن نقف مع طرف ضد آخر.
واض��اف االمين ال��ع��ام: المؤتمر سيظل متمسكًا 
بموقفه في ان على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها في 
الحفاظ على االمن واالستقرار، داعيًا قيادات وقواعد 
المؤتمر في مارب وفي مختلف المحافظات للوقوف 

الى جانب الدولة والقوات المسلحة واألمن.
وجدد التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام كان 
وسيظل مع ما يحافظ على الوطن وامنه واستقراره 

ووحدته.
هذا واستعرض االجتماع مشروع خطة االمانة، 
حيث عبر االم��ي��ن ال��ع��ام ع��ن ش��ك��ره للجنة إع��داد 
الخطة على ما قامت به.. مشددًا على ضرورة تحديد 

االولويات لهذا العام في مضامين الخطة على مستوى 
كل قطاع ودائ��رة ،وان يكون هناك تقارير دورية 
تقييمية لمستوى االنجاز والعمل على مستوى االمانة 

العامة وفروع المؤتمر في المحافظات والجامعات.
وتضمنت الخطة تحديد المهام التي سينفذها 
ك��ل قطاع ودائ���رة م��ن دوائ���ر االم��ان��ة العامة خالل 
ثريت الخطة بنقاش 

ُ
العام الجاري 2015م حيث أ

مستفيض من قبل االمناء المساعدين ورؤساء الدوائر 
ونوابهم بالعديد من المالحظات والمقترحات الرامية 

الى تطوير الخطة التي تضمنت مهامًا رئيسية ابرزها 
التحضيرات للمؤتمر ال��ع��ام االستثنائي للمؤتمر 
الشعبي العام ،واالستحقاقات التي سيشهدها العام 

الجاري وفي المقدمة منها االنتخابات العامة.
هذا وأقرت االمانة العامة الخطة مع أخذ المالحظات 
عليها ،ك��م��ا أق���رت الئ��ح��ة االش��ت��راك��ات م��ع االخ��ذ 

بالمالحظات ورفعها للجنة العامة إلقرارها.
كما اق��رت االمانة العامة ج��دول المناوبة اليومية 

ألعضاء االمانة العامة بغرفة العمليات.
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قام الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ومعه عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام بزيارة الدكتور 
حسن محمد مكي رئيس ال��وزراء األسبق مستشار رئيس 
الجمهورية عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الى 
منزله لالطمئنان على صحته وأحواله واالطالع على نشاطاته 
السياسية والثقافية والجماهيرية باعتباره رمزًا من رموز 
الوطن اليمني الذين أعطوا جل أعمارهم في خدمة الوطن 
والثورة والجمهورية والوحدة ، والذين ظلوا ثابتين على 
مواقفهم الوطنية ولم تغيرهم االهواء والمغريات ومحاوالت 
التضليل وتزييف الوعي التي اتسمت بها المرحلة الراهنة وما 
سبقها من مراحل النضال الوطني التى ابى الدكتور حسن مكي 
اال ان يكون خاللها مع الوطن ومع المبادئ والقيم النبيلة التي 
ضحى من اجلها أبناء الوطن الشرفاء الذين قدموا ارواحهم 
رخيصة من اجل الوطن وانتصارا لإلرادة الوطنية في الحرية 

والثورة والجمهورية واالستقالل والوحدة .
كما ان الدكتور حسن مكي كان واليزال رمزًا للمناضل الجسور 
الذي عمل بكل اخالص وتفان من اجل انتصار اإلرادة الوطنية 

في الوحدة التي تمثل قدر ومصير شعبنا اليمني العظيم .
ومن جانبه عبر الدكتور حسن محمد مكي عن عظيم 
امتنانه وتقديره لهذه اللفتة األخوية العظيمة التي تجسد 
صدق مشاعر الزعيم علي عبدالله صالح واهتمامه بزمالئه 

المناضلين وحرصه على تفقد احوالهم وان ذلك ليس بغريب 
على مناضل كبير قاد الوطن خالل 33 عامًا الى بر األمان وما 
حقق له من منجزات وتحواًل عظيم في مختلف المجاالت 
والتي اثبت خاللها حنكة قيادية متميزة وقدرة كبيرة في 
تحقيق ما يتطلع اليه الشعب من التطور والتقدم واالزدهار 
وتحرير القرار الوطني من االرتهان والتبعية والذي اصبح 
بفضله ق���رارًا وطنيًا مستقاًل يعبر ع��ن إرادة اليمنيين 

ونزوعهم نحو االستقالل والحرية .
معبرًا عن شكره وتقديره واعتزازه لهذه اللفتة الكريمة 
التي تأتي تجسيدًا لكرم القائد الزعيم علي عبدالله صالح 

وقيادة المؤتمر الشعبي العام .
رافق رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد 
بن دغر النائب االول لرئيس المؤتمر الشعبي العام واالستاذ 
ع��ارف عوض الزوكا االمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
والشيخ سلطان البركاني االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام والدكتور ابو بكر القربي االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام واالستاذ محمد العيدروس رئيس 
معهد الميثاق عضو اللجنة العامة والشيخ محمد بن ناجي 
الشايف عضو مجلس النواب عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام واالس��ت��اذ حافظ فاخر معياد عضو اللجنة 

الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.

مكي: الزيارة ليست بغريبة على مناضل قاد الوطن 33 عامًا

برئاس����ة األمين العام..
األمانة العامة تقر خطة عملها للعام 2015م

الزوكا يجدد موقف المؤتمر الرافض للصراعات المسلحة

المؤتمر يواصل اجتماعاته إلنقاذ اليمن
نائب رئيس المؤتمر أبوراس :

قال نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق 
أمين ابوراس ان المؤتمر يتعاطى بصورة مستمرة مع 
كل األحداث التي تشهدها الساحة الوطنية، وان  الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- يواصل إلى جانب 
ه السياسي وخبرته و)نشعر  القيادة العليا للمؤتمر عطاء
جميعنا بالقيادة العليا أننا مطالبون بالعمل على إخراج 

البالد من أتون أزمتها الراهنة(.
مشيرًا في هذا الصدد الى ان قيادة المؤتمر السياسية 
والعليا تكاد تكون في حالة انعقاد مستمر وتكرس 
اتها للوقوف المسؤول أمام مختلف التطورات  كل لقاء
وتعبر عن ذلك بياناتها السياسية المتالحقة والتي 

تحدد موقف المؤتمر إزاء مختلف التطورات".
وق��ال نائب رئيس المؤتمر في تصريح لشبكة إرم 
االخبارية: )الري��ب أن المؤتمر يعد في ه��ذا السياق 
االكثر تفاعاًل وإعالنًا للناس بطبيعة مواقفه وينطلق 
من خالل ذلك من إدراك واستيعاب كاملين بخطورة 
التطورات التي تشهدها البالد، وما يتطلب منه القيام 
به من دور أساسي ومحوري باتجاه تخفيف االحتقان 
وتهيئة الساحة للمزيد من المناخات المواتية التي من 
شأنها تحقيق األهداف التي ينشدها شعبنا في تحقيق 
االستقرار وبناء الدولة المدنية(..وأوضح أبو راس أن 
)المؤتمر وم��ن خ��الل إدراك���ه متطلبات واحتياجات 

الساحة اليمنية، مازال يقدم المبادرات بهدف حلحلة 
األوض���اع والتي ك��ان آخرها م��ب��ادرة لتحقيق مصالحة 
وطنية ال تستثني أحدًا، وهذا مطلب مهم يرى المؤتمر 
ومن خالل خبرته وتجربته السياسية استحالة السير 
باتجاه المستقبل دون أن يستند هذا المستقبل على 
مدماك قوي أساسه المصالحة الوطنية وإشاعة روح 

جديدة في العمل الوطني، متحررة من كل منغصات 
المشهد الراهن(.

ونفى الشيخ صادق أمين أبو راس وجود انقسام داخل 
المؤتمر على خلفية قرارات اللجنة الدائمة في اجتماعها 
االستثنائي األخير، مرجعًا السبب في سوء الفهم إلى 
تباينات في الفهم للنظام الداخلي للمؤتمر، حيث سبق 
لهيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر -وهي جهاز مستقل 
تابع للمؤتمر- أن أدلت برأيها المهني المتفق مع أسس 
وقواعد النظام الداخلي بصورة واضحة وجلية، األمر 
الذي يتطلب من الجميع التقيد بالنظام الداخلي.. وفي 
حالة عدم تقيد أي طرف سيتعرض لمجلس تأديبي 
حسب نظام المؤتمر ولوائحه وبما يحافظ على وحدته 

الفكرية والتنظيمية.
وبشأن العالقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام ودول 
الخليج، قال نائب رئيس المؤتمر: إن المؤتمر ينطلق في 
سياسته الخارجية وباألخص مع األشقاء في دول مجلس 
التعاون من حقيقة إدراكه عظمة موقع وواقع اليمن 

مع أشقائه بالخليج.
مؤكدًا حرص المؤتمر الشعبي العام على الدفع بهذه 
العالقات إلى المزيد من الفاعلية والحيوية، باعتبار أن 
دول الخليج تمثل المنظومة االستراتيجية لألمن القومي 

اليمني والتي يستحيل تجاهلها.

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مزهل والشيخ الكينعي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ببرقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي سالم مزهل الذي انتقل إلى جوار ربه 
بعد عمر حافل بالعمل والعطاء الوطني واالنتصار إلرادة الشعب اليمني العظيم في 

الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية.
وأشاد األخ الزعيم في برقية العزاء التي بعث بها إلى شقيق الفقيد الشيخ دهول 
سالم مزهل وإخوانه وكافة آل ديان بمحافظة شبوة, بمناقب الفقيد ومواقفه 
الوطنية، معبرًا عن خالص تعازيه وصادق المواساة باسمه شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.

سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

)إنا لله وإنا اليه راجعون(

> كمابعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ببرقية عزاء ومواساة لألخ العقيد عبدالوهاب الكينعي وإخوانه وكافة 
آل الكينعي في وفاة والدهم المناضل عبدالعزيز صالح الكينعي الذي انتقل إلى رحمة 
الله سبحانه وتعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والنضال من أجل انتصار اإلرادة 
الوطنية وفي خدمة الثورة والجمهورية والوحدة.وأشاد الزعيم بمواقف الفقيد ونضاله 
وتضحياته التي قدمها عبر مراحل النضال الوطني من أجل الوطن.. معبرًا عن صادق 
التعازي وعميق األسى لكافة أف��راد األس��رة في مصابهم الجلل, وذلك باسمه وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي,
مبتهاًل إلى الله سبحانه وتعالى أن يسكن الفقيد فسيح جنانه، وأن يتغمده بواسع 

رحمته وغفرانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان. 
)إنا لله وإنا إليه راجعون(.

الزعيم يزور د.حسن مكي ويطمئن على صحته

»البعث« ها ل� مصدر مؤتمري ينتقد التقاء هادي بمجموعة تزعم انتماء
استهجن مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام ، ما نشرته وسائل 
االعالم الرسمية عن استقبال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي-

طر 
ُ
مساء األحد- لمجموعة يزعمون انتماءهم لحزب البعث العربي القومي ق

اليمن،معتبرًا هذا التصرف خارج اطار الدستور والقانون وفي مقدمتها 
قانون االحزاب الذي ينظم عمل االحزاب السياسية في اليمن.

طر اليمن- حزب 
ُ
وق��ال المصدر :ان ح��زب البعث العربي القومي- ق

قائم بذاته ويرأسه الدكتور قاسم سالم ال��ذي ومن خالل موقعه هذا 

س المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وشارك في  يرأٍ
التوقيع على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية وكل 
االتفاقات المبرمة بين االطراف السياسية كممثل ألحزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي.
وأضاف المصدر: في الوقت الذي تغرق فيه البالد بالمشاكل واألزمات 
التي تنتجها السياسات االرتجالية الخاطئة لها نفاجأ بانصراف البعض عن 
مسؤولياته حيالها واالتجاه الى محاوالت شق وتفريخ االحزاب بطريقة 

خارجة عن الدستور والقانون ،وليس لها أي مبرر سوى ضغائن شخصية 
،فضاًل عن كونها ال تساعد على استقرار العملية السياسية في البالد بل 

تزيدها احتقانًا وتوترًا.
كما ابدى المصدر اسفه ان يذهب اولئك الى المطالبة بإلغاء عضوية االخت 
الدكتورة بلقيس الحضراني ممثلة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي من 
عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
،كرد فعل على مواقفها الوطنية المتميزة داخل الهيئة الوطنية للرقابة او 

مواقفها السابقة خالل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.. واعتبر المصدر مثل 
هذه التصرفات المبتذلة ال تخدم العملية السياسية وإنما تصب في اتجاه 

المزيد من التصعيد واالحتقان السياسي.
داعيًا في الوقت نفسه رئاسة الدولة ال��ى االن��ص��راف في اتجاه تحمل 
مسؤولياتها المنصوص عليها في الدستور والقانون في ظل هذه الظروف 
العصيبة التي تهدد كيان الدولة وأمنها وسلمها االجتماعي، بداًل عن 

االنشغال بقضايا صغيرة وجانبية ليس من ورائها طائل يرجى..

أمين عام المؤتمر يلتقي بوفد روسي
 ويشيد بعالقات اليمن مع روسيا

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا ومعه عدد من قيادات المؤتمر مساء األحد 
ات التي يعقدها الوفد مع عدد من الفعاليات السياسية في اليمن . بأعضاء الوفد الروسي في اطار اللقاء

ورحب االمين العام بزيارة الوفد الروسي، مشيدًا بمستوى العالقات بين بالدنا وروسيا والتي وصفها بالعالقات 
التاريخية المتميزة، وكذا بالعالقات التي تربط المؤتمر الشعبي العام وحزب روسيا االتحادية.

واكد الطرفان خالل اللقاء على اهمية استمرار عملية التعاون والتنسيق بما يخدم العالقات الثنائية والمصالح 
المشتركة بين البلدين والحزبين واالرتقاء بها في مختلف المجاالت.

حضر اللقاء من جانب المؤتمر الشعبي العام االستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطالب 
،والدكتور عبدالله المخالفي عضو االمانة العامة رئيس دائرة االقتصاد واالستثمار بالمؤتمر واالستاذ يحيى جمعان 
عضو االمانة العامة للمؤتمر ،فيما حضرها عن الجانب الروسي ليونيد ايسابف رئيس الوفد ممثل منظمات المجتمع 
المدني ،وستانسالف بوفداروك خبير اقتصادي ،والكسي مازن وغلبف بوفنيكوف ممثال رجال االعمال ،ونواف 

ابراهيم منسق منظمات المجتمع المدني .


