
متابعات 2االثنين: 

ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf

يحيى علي نوري

ôjôëàdG Gôjóe

عبدالولي اِّـذابي
توفيق عثمان الشرعبي

ôjôëàdG ÒJôµ°S

نجيب شجاع الدين
»æØdG ÒJôµ°ùdG

عبداِّـجيد البحريي

IQGOE’G ™e É¡fCÉ°ûH ≥Øàj äÉfÓY’Gh äÉcGÎ°T’G

أسعار االشرتاكات:
Q’hOz200{ á«ÑæLC’G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ¿

∫ÉjQz500{ á«æª«dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG  ¿

العنوان:
 ΩÉeCG ô°üY á≤£æe -AÉ©æ°U - á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G

..…ÒHõdG ´QÉ°T øe ´ôØàe ¢SÓÑ°S ≈Ø°ûà°ùe

(466128-466129) :¿ƒØ«∏J

(3777) :Ü.¢U -(208933) :¢ùcÉa

العدد:  
(١٨٣٢)

14 / نوفمبر / 2016م  
14 / صفر / 1438هـ

الزعيم: يجب الدفع بالجهود األمريكية لتحقيق السالم الشامل في اليمن
في تهنئته لدونالد ترامب بانتخابه رئيسًا ألمريكا

اء الذي  هذه العالقات المتمّيزة في عهدكم المزيد من التطّور والتعاون البنَّ
يعود بالخير والنفع على الجميع.

وإننا في الوقت الذي نبارك لفخامتكم بهذا الفوز الكبير والمستحق في 
هذه االنتخابات التي شهدتها الواليات المتحدة األمريكية وانتخابكم رئيسًا 
ألمريكا، والتي قال خاللها الشعب األمريكي الصديق كلمته وعّبر عن رأيه 

اء بين الشعوب، وهي مباركة وتهنئة  واختار نهج السالم والمحبة والتعاون البنَّ
مستحقة للشعب األمريكي الصديق بقيادتكم لهذا البلد العظيم، فإننا نؤكد 
لفخامتكم أن ذلك االختيار هو اختيار لنهج السالم والحرية والديمقراطية 
واختيار للمكانة الرفيعة التي يجب أن تستمر في تبوئها أمريكا الصديقة 
وتعزيز لدورها الفاعل في خدمة األمن والسالم الدوليين، ومن هذا المنطلق 

بعث رئيس الجمهورية االسبق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى الرئيس االمريكي الجديد 

دونالد ترامب بمناسبة فوزه في االنتخابات، جاء فيها:
فخامــة الرئيــس دونالـد ترامــب

رئيس الواليات المتحدة األمريكية    األكــــرم
ببالغ التقدير واالحترام أبعث إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة فوزكم الكاسح في االنتخابات الرئاسية األمريكية 
ولما حققتموه شخصيًا من نجاح وفوز كبيرين، والتهاني موصولة 
للحزب الجمهوري الصديق الذي تربطه عالقات صداقة حميمة مع 
حزبنا المؤتمر الشعبي العام، على ماحققه من فوز في مجلسي الشيوخ 

والنواب.
إننا وكل شعوب العالم نتطلع إلى دوركم الفاعل والمنشود والمطلوب 
في إحالل السالم في العالم، بالتعاون مع كل القوى والشعوب المحبة 
للسالم، وبالذات الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي، وفي 
مقدمتها روسيا االتحادية والصين الشعبية، التي الشك أن الجميع 
سيتعاونون مع الواليات المتحدة األمريكية في القضاء على آفة اإلرهاب 
والعنف التي تسود معظم دول العالم وعلى وجه الخصوص منطقة 
الشرق األوســط، أن يكون البديل لإلرهاب هو النهوض االقتصادي 
والعلمي والتنموي لكل شعوب العالم التي يجب أن تعيش في أمن وأمان 

ووئام ورخاء ورفاهية بعيدًا عن مظاهر القتل والتدمير والخراب.

فخامة الرئيس الصديق دونالد ترامب:
إن عالقات الصداقة والتعاون بين حــزب المؤتمر الشعبي العام 
والحزب الجمهوري التي وضعت أسسها المتينة منذ عهد الرئيس 
الراحل رونالد ريجان والقيادات الجمهورية التي تعاقبت، تنطلق من 
الحرص المشترك بما فيه خدمة شعبينا الصديقين.. ونأمل أن تشهد 

فإننا في حزب المؤتمر الشعبي العام قيادة وكــوادر وأعضاء وحلفاء 
ع أن تضعوا في أولويات 

ّ
وأنصارًا وكل أبناء الشعب اليمني نأمل ونتطل

مهامكم إنهاء الظلم والعدوان على اليمن أرضًا وإنسانًا، والدفع بجهود 
الواليات المتحدة األمريكية لتحقيق السالم الشامل والكامل في اليمن، 
ووقف العدوان اآلثم والظالم الذي تشنه ما تسمى بدول التحالف بقيادة 
المملكة العربية السعودية على اليمن أرضًا وإنسانًا، والذي مضى عليه 
أكثر من ١٨ شهرًا وقتل وجرح خالله اآلالف من المواطنين اليمنيين 
األبرياء من األطفال والنساء والشباب والشيوخ والمرضى والعجزة ودّمر 
كل المقدرات الوطنية وكل البنى التحتية، إلى جانب فرض الحصار 
الشامل والجائر على ٢٧ مليون يمني ومنع وصول الغذاء والدواء وكل 
ضرورات الحياة لإلنسان، وارتكب مجازر إبادة جماعية في حق المواطنين 
ل، ودّمر المطارات والموانئ والطرق والجسور والمصانع والمزارع 

ّ
العز

والمستشفيات ومحطات توليد الطاقة ومشاريع المياه وغيرها، وهو 
العدوان الذي أدى إلى تدهور االقتصاد الوطني وتدّني مستوى معيشة 
الناس والتسّبب في المجاعات التي أصابت الكثير من اليمنيين في مختلف 

المناطق.
إن الشعب اليمني الذي يكن عميق االحترام والتقدير للشعب األمريكي 
الصديق على أمل كبير في أن تتضافر جهودكم مع جهود جمهورية 
ــن واالســتــقــرار وعــودة الحياة  روسيا االتحادية إلحــالل السالم واألم
ل كل مساعيكم بالنجاح، وفي أن يكون 

ّ
الطبيعية إلى اليمن وأن تكل

معترك البناء والتنمية والتطّور في العالم بديًال لكل معارك القتل 
ف.

ٌّ
والعنف واإلرهاب والتخل

وختامًا.. أرجو لفخامتكم التوفيق والنجاح في مهامكم المستقبلية.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري وتقديري،،

علـي عبـدالله صالـح
رئيس الجمهورية اليمنية األسبق - رئيس المؤتمر 

الجميع سيتعاونون مع الواليات المتحدة في القضاء على آفة اإلرهابالعدوان السعودي قتل وجرح اآلالف وارتكب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين

السيد: العدوان على اليمن لن يثنينا عن التضامن مع القضية الفلسطينية

األســتــاذة المناضلة انتصار الــوزيــر(أم جــهــاد) رئيس اتــحــاد نساء 
فلسطين.. نائبة رئيس اتحاد النساء العربي 

تحية طيبة أبعثها لِك من أرض النضال والصمود العربي اليمن .
ُيطيب لي في الذكرى الثانية عشرة الستشهاد رجل النضال األول 
وملهم النضاالت العربية واإلنسانية الشهيد ياسر عرفات (أبوعمار) 
أن أبعث لِك بهذه المناسبة ومن خاللِك للمرأة الفلسطينية المناضلة 
كل مشاعر الوفاء وتأكيد العهد على مواصلة السير في درب النضال 
الشريف الذي اختطه لنا القائد والرفيق الشهيد أبوعمار، كما ُيشرفني 
أن أجدد باسمي وباسم كل يمنية شريفة حملت وتحمل هّم قضيتنا 
العربية األولى والمركزية "القضية الفلسطينية" تضامننا الكامل مع شعبنا 
الصابر والصامد والمجاهد في أرض األنبياء ومهد الحضارات ونبع الصمود 
األسطوري في فلسطين الذي يقف بكل عنفوان وشموخ في وجه آلة 

 النكبة وحتى اليوم.
ُ
العدوان واالحتالل اإلسرائيلي منذ

وفي الذكرى الثانية عشرة الستشهاد مناضلنا الكبير أبوعمار ، أحّب أن 
أشير هنا إلى المساحة الكبيرة التي كانت تحتلها اليمن في قلبه وفكره 
 كان - رحمه الله - أقرب ما يكون من الشعب اليمني قيادة 

ُ
وضميره ، حيث

وحكومة وشعبًا وتاريخًا، والحال نفسه 
كان وال يزال الشعب اليمني يكن للشهيد أبو عمار وللشعب الفلسطيني 
البطل كل معاني الحب والوفاء والتقدير، وكثير من شباب وشابات اليمن 
ينظرون للقائد أبو عمار ولمسيرته النضالية كرمز نضالي ومصدر إلهام 
فاخر بهم وتفتقد لهم في ظروف بالغة 

ُ
وعلم كبير من أعالم أمتنا التي ت

التعقيد كهذه التي تمر بها شعوبنا بدءًا من فلسطين الجريحة مرورًا 
باليمن وسوريا وليبيا وصوًال إلى العراق .

األخت الرفيقة أم جهاد :
إننا في اليمن ورغم كل ما نواجهه من عدوان خارجي وحروب داخلية 
لم تبق ولم تذر، مازلنا وسنظل نؤمن عميقًا بأن أم قضايانا وأولها هي 
القضية الفلسطينية التي لم ننسها يومًا أو تشغلنا عنها الشواغل، أو 

 (١٨) شهرًا.
ُ
حتى الحصار والعدوان الذي تتعرض له بالدنا منذ

ُدمًا على درب النضال ودعــم أهلنا في 
ُ
ختامًا: نؤكد لكم المضي ق

فلسطين وتضامننا الدائم معهم ، كما كان الحال في عهد الشهيد 
القائد أبوعمار .

دامت فلسطين عربية حرة، ورحم الله شهيدنا القائد ياسر عرفات، 
هــو وكــل شهيد وشهيدة روت دمــاؤهــم الطاهرة شجرة الحرية 

واالستقالل والنضال في فلسطين .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

أ. فائقة السيد باعلوي 
األمين العام المساعد للمؤتمر
١١ نوفمبر - صنعاء - اليمن

بعثت األستاذة فائقة السيد باعلوي- األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- برقية لرئيس اتحاد نساء فلسطين.. نائبة رئيس اتحاد النساء العربي المناضلة انتصار الوزير (أم جهاد)، بمناسبة 
 العهد بمواصلة السير على 

ً
الذكرى الثانية عشرة الستشهاد المناضل القائد ياسر عرفات (أبوعمار). وأكدت السيد -في برقيتها- تضامنها الكامل هي وكل نساء اليمن مع القضية الفلسطينية، مجددة

 
ُ
درب النضال الذي اختطه الشهيد أبو عمار.. مشيرة إلى عدد من مناقبه والمساحة التي كانت تحتلها اليمن في قلبه وضميره .موضحة أن المرأة اليمنية ورغم كل ما يمر به اليمن من عدوان وحصار منذ

(١٨) شهرًا تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية األولى ..نص البرقية:

الزعيم يعزي بوفاة المناضل حسين جاوي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق،رئيس المؤتمر الشعبي 

العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل حسين عبدالكريم جاوي.. جاء فيها:
األخ/ أحمد حسين عبدالكريم جاوي
وإخوانه وكافة آل جاوي   حياكم الله

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم المناضل حسين عبدالكريم 
عمر جاوي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بعدن سابقًا وأحد مؤسسيه في المحافظات 
الجنوبية والشرقية الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن، 
حيث كان رحمه الله أحد المناضلين الوطنيين الغيارى الذين كانت لهم اسهامات فاعلة 
ح ضد المستعمر البريطاني البغيض وفي الدفاع عن الثورة والجمهورية 

ّ
في الكفاح المسل

والوحدة، بذل كل جهده من أجل تقّدم وعزة وازدهار الوطن ومن أجل الحفاظ على الوحدة 
اليمنية أسمى وأغلى المنجزات التي حققها شعبنا وتّوج بها نضال الوحدويين األحرار وفي 
مقدمة الجميع الحركة الوطنية اليمنية، وكان رحمه الله أحد فرسان الوحدة والمدافعين 
عنها بجسارة واستبسال، والعاملين بإخالص من أجل انتصارها وترسيخ قيمها ومبادئها 
العظيمة.لقد خسر الوطن مناضًال صادقًا من مناضليه الشرفاء الذين عاش نزيها ومات 
 عن 

َّ
نزيهًا.. لم يتلطخ تاريخه الوطني بعار الخيانة والعمالة، ولم تتبدل مواقفه أو يتخل

مبادئه، كما خسر المؤتمر الشعبي العام واحدًا من رجاله المخلصين الذين حملوا على 
عاتقهم مسئولية تأسيس المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية.. 
وتفعيل دوره في األوساط الجماهيرية التي التفت حوله، وعمل جاهدًا من أجل االرتقاء 

ر عن تطلعات الجماهير. بأداء المؤتمر كونه المجّسد والمعبِّ
إننا إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات ومكّونات 
وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان 

ا إليه َراِجعون ،، إّنا لله َوإنَّ
أخوكم / علي عبـدالله صـالـح
رئيس الجمهورية األسبق - رئيـس المؤتمر 

خالل ترؤسه اجتماعًا لرؤساء فروع المؤتمر في العاصمة والمحافظات

أدعو المؤتمريين إلى حشد كل الطاقات واإلمكانات لدعم صمود الجيش واللجان في مختلف الجبهات
ــي تــحــت أي شــعــار ــوطــن ــصــف ال ــحــاوالت تــمــزيــق ال ــم ــتــصــدي ل يــجــب ال
قيادات المؤتمر تشيد بمواقف الزعيم في مواجهة العدوان واالنحياز للوطن والشعب

األمين العام يؤكد على دور المؤتمر في التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالمقاتلين
رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
اجتماعًا تنظيميًا لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة 

والمحافظات، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة.
وفي االجتماع نقل األستاذ عارف الزوكا تحايا رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح إلى قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام 
ومن خاللهم إلى كافة قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر في أمانة العاصمة 
والمحافظات وحلفائهم في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ألدوارهم 
الوطنية وثباتهم وصمودهم في مواجهة العدوان الغاشم في ظل ظروف 
صعبة ومعقدة يدركها الجميع .واستعرض األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام تطورات األوضاع السياسية واالقتصادية وفي مقدمتها استمرار 
العدوان السعودي الغاشم ومجازره التي يرتكبها كل يوم بحق المواطنين، 
باإلضافة إلى الحصار الجائر الذي فاقم من معاناة اليمنيين ووضعهم 

-بحسب تقارير المنظمات الدولية- على حافة المجاعة.
وأطلع األمين العام قيادات المؤتمر على مسار مشاورات السالم التي 
ات التي عقدها الوفد الوطني في  احتضنتها دولة الكويت وكذا سلسلة اللقاء
العاصمة العمانية مسقط، وما تعرض له الوفد من ضغوط كبيرة إلجباره 

على الرضوخ لرؤى تنتقص من تضحيات وصمود الشعب اليمني.
وأكد األمين العام -في هذا الصدد- أن الوفد الوطني تمسك بموقفه 
المبدئي والثابت بضرورة انجاز حل شامل وكامل سياسي وأمني بما في 
ذلك مؤسسة الرئاسة والحكومة.. حل يوقف العدوان الغاشم على بالدنا 
بــًرا وجــوًا وبحرًا وينهي االحتالل ويرفع الحصار ويضمن سيادة وأمن 

واستقالل ووحدة اليمن.

وأطلع األمين العام المجتمعين على الرؤية التي قدمها المبعوث الدولي 
لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وموقف الوفد الوطني من هذا المقترح 

والذي تم اعالنه في بيان نشرته وسائل االعالم.
وأكد األمين العام أن المؤتمر الشعبي العام كان له دور بارز ومهم إلى 
جانب كافة القوى الوطنية في مواجهة ومقارعة العدوان السعودي ورفد 
جبهات القتال بالمتطوعين من أبناء القبائل إلى جانب اخوانهم في الجيش 
واللجان الشعبية.. مترّحمًا على جميع شهداء الواجب الذين بذلوا ارواحهم 

فداًء للوطن.. متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
وحث األستاذ عــارف عوض الزوكا قيادات وكــوادر وأنصار المؤتمر 
ه على تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان  الشعبي العام وحلفاء
والتصدي لمحاوالت تمزيق الصف الوطني تحت اي شعار، ودعاهم إلى 
حشد كل الطاقات واإلمكانات لدعم صمود أبطال القوات المسلحة واللجان 

الشعبية في مختلف الجبهات.
كما دعا األمين العام قيادات المؤتمر وكوادره في العاصمة والمحافظات 

إلى بذل المزيد من الجهود في تفعيل األداء التنظيمي والجماهيري 
وتنشيط وتيرة التواصل بين الفروع والقواعد وااللتحام بالجماهير، 
مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام حزب عريق وكبير ويمتلك أكبر قاعدة 
جماهيرية ولن تنال منه ومن مكانته أي مؤامرات أو محاوالت مهما كانت.
هذا وقد ألقى عدد من أعضاء اللجنة العامة ورؤســاء فــروع المؤتمر 
في المحافظات عددًا من المداخالت تطرقت إلى أهمية تفعيل األداء 
التنظيمي لمواجهة كافة االستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها العدوان 

والحصار، وكذا المشاكل والعراقيل التي تكتنف اداءهم.
وأشاد المجتمعون بمواقف قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- في مواجهة العدوان واالنحياز للوطن والتي جاءت امتدادًا لمواقفه 
الوطنية في مختلف المراحل.مؤكدين صمود وثبات كل قيادات وكوادر 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم في مقارعة العدوان السعودي 

وأدواته من المنتفعين والعناصر االرهابية والمرتزقة.


