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قيادات المؤتمر تلتقي بالمبعوث الدولي
الزوكا يرحب بجهود األمم المتحدة الرامية الستئناف الحوار اليمني بجنيف

التقى االستاذ عارف عوض الزوكا -االمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام- ومعه االس��ت��اذة فائقة السيد االمين العام 
المساعد للمؤتمر واألستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة 
رئيس دائرة الشباب والطالب السبت، بالسيد اسماعيل ولد الشيخ 
احمد -مبعوث االمين العام لألمم المتحدة الى اليمن- ال��ذي يزور 

صنعاء للمرة الثانية.
وخالل اللقاء رحب االمين العام للمؤتمر بجهود االمم المتحدة الرامية 
الى استئناف الحوار اليمني اليمني من خالل عقد مؤتمر جنيف ،وأكد 
مجددًا ان المؤتمر الشعبي العام على استعداد للمشاركة في المؤتمر 

والتعامل بإيجابية مع كل قرارات مجلس االمن الدولي..
واستعرض االمين العام وقيادات المؤتمر مع المبعوث االممي 
مواقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا ،مؤكدين على ضرورة 

ايقاف العدوان الذي يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى كل يوم جلهم 
من االطفال والنساء،وضرورة رفع الحصار الجائر المفروض على اليمن 
والذي يتسبب بكارثة على صعيد الحياة اليومية للمواطن اليمني من 
خالل انعدام السلع االساسية والمشتقات النفطية والمواد الطبية، 

فضاًل عن تدمير الُبنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني.
وأش��اروا الى ض��رورة ان تتحمل االم��م المتحدة مسؤولياتها تجاه 
الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان مخالف لميثاق االمم المتحدة 

واألعراف والقوانين الدولية واإلنسانية.
من جانبه عبر المبعوث االممي اسماعيل ولد الشيخ عن تصميم 
االمم المتحدة على عقد مؤتمر جنيف في اسرع وقت ،مؤكدًا أن الحل 
لالزمة اليمنية هو بالعودة الى طاولة الحوار بمشاركة جميع المكونات 

والقوى السياسية.

المبعوث الدولي: األمم المتحدة مصممة على عقد مؤتمر جنيف في أسرع وقت
على األمم المتحدة 

أن تتحمل مسؤوليتها 
تجاه الشعب اليمني

حل األزمة اليمنية يكمن 
بعودة جميع المكونات 

إلى طاولة الحوار

نجدد التأكيد على أن 
المؤتمر سيتعامل 
بإيجابية مع قرارات 
مجلس األمن الدولي

نطالب بضرورة إيقاف 
العدوان ورفع الحصار 

الجائر على بالدنا

االمين العام يعزي الزميل ربيد 
باستشهاد شقيقه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
االس��ت��اذ ع���ارف ع���وض ال��زوك��ا ب��رق��ي��ة ع��زاء 
ومواساة إلى الزميل عادل أحمد ربيد - نائب 
رئيس المركز اإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام 
باستشهاد شقيقه العقيد/ فيصل أحمد ربيد 

أثناء أداء الواجب ،جاء فيها :
االخ / عادل احمد ربيد نائب رئيس المركز 

اإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام المحترم 
االخوة / كافة آل ربيد المحترمون 

ببالغ األس���ى وال��ح��زن تلقينا نبأ استشهاد 
شقيقكم- المغفور له بإذن الله العقيد/ فيصل 
أحمد ربيد الذي استشهد أثناء أداء الواجب ، 
وإصابة اثنين من أوالده. لقد استشهد شقيقكم 
العقيد فيصل وهو يؤدي واجبه الوطني مجسدًا 
بذلك شرف االنتماء للمؤسسة العسكرية وأداء 
الواجب الوطني الذي حمله على عاتقه طيلة 

مسيرة حياته .
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا 
وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وك��اف��ة ق��ي��ادات وق��واع��د المؤتمر الشعبي 
العام،نعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة 
باستشهاده ،سائاًل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 
جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان ، 

ويمن بالشفاء العاجل على المصابين.
�ا ِإَلْيِه َراِجعوَن« ا ِلّلِه َوِإنَّ  إِ»نَّ

أخوكم /عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

الزعيم يعزي الشيخ المناضل عبدالله مجيديع
 باستشهاد نجله جمال وحفيده عبدالله 

استهداف منازل المؤتمريين والمواطنين لن يزيد شعبنا اال اصرارا على التصدي 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء إلى الشيخ المناضل عبدالله احمد مجيديع 
عضو اللجنة العامة عضو مجلس الشورى واخوانه وكافة آل مجيديع وكل أبناء مراد بمحافظة مأرب باستشهاد نجله 

الشاب جمال عبدالله مجيديع وحفيده عبدالله ومرافقهما محمد المهتدي.. وإلى نص البرقية..

األخ العزيز الشيخ المناضل / عبدالله أحمد مجيديع
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - عضو مجلس الشورى

 وإخوانه وكافة آل مجيديع وكل أبناء مراد بمحافظة مأرب    الكرام
لقد تلقينا بألم شديد وحزن عميق نبأ استشهاد نجلكم الشاب جمال عبدالله مجيديع رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بجبل مراد محافظة مأرب وحفيدكم عبدالله نايف عبدالله مجيديع ومرافقهما األخ محمد ناصر المهتدي أثناء تعرض 
منزلكم بمأرب لعدوان إجرامي غاشم بغارة جديدة من قبل قوات العدوان السعودي المجرم في إطار استهدافه بهذا 
العدوان السافر لكل اليمن أرضًا وإنسانًا، والذي شمل البشر والشجر والحجر، وكل مقومات الحياة، إلى جانب العدوان بتدمير 
كل مقدرات الوطن بما فيها المستشفيات والطرق والجسور والمدارس والمعاهد والمساجد والمصانع والمزارع والحصون 
والقالع وكل اآلثار التاريخية في اليمن التي تمثل رمزًا وشاهدًا لحضارة اليمنيين العريقة ولتاريخهم المجيد, وكذلك 

استهداف منازل المواطنين وتدميرها والتجمعات السكانية بغاراتهم الهمجية وقتل المواطنين األبرياء.
إن االعتداء على منزل هامة وطنية كبيرة وقيادي مؤتمري فاعل مثل الشيخ عبدالله مجيديع, وغيره من منازل قيادات 
المؤتمر والدولة ومنازل المواطنين األبرياء في عموم مناطق الوطن اليمني لن يزيد شعبنا إال إصرارًا على التصدي للعدوان 

بكل ما يملك من عزيمة ونزوع إيماني قوي معتمدًا على الله سبحانه وتعالى ووعده بنصرة المظلومين..
لقد أثبتت األحداث ومجريات العدوان الذي لم يحدث له مثيل مدى فظاعة أعتداء أخ وجار على أخيه وجاره بدون وجه 
حق بكل صالفة وتكبر وجبروت مستغاًل ما يملكه من مال وقوة للتأثير على بعض األشقاء لمساندته في عدوانه البربري 
ضد شعبنا اليمني الذي لم يؤذهم وال يشكل عليهم أي خطر, وكل ما يسعى إليه هو حسن الجوار ووحدة الصف العربي 

وتحقيق النظام لمواجهة األعداء الحقيقيين لكل األمة العربية واإلسالمية.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم العميقة وآالمكم الشديدة  في مصابكم الجلل الذي هو مصابنا جميعًا وذلك  باسمي شخصيًا.. 
وباسم إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، لنبتهل 
إلى الله جلت قدرته أن يتقبلهم شهداء وأن ينزل عليهم شآبيب رحمته وغفرانه.. وأن يسكنهم الدرجات العلى في الجنة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

 عل�ي عب���دالله ص�ال�ح
رئيس الجمهورية السابق- رئي�س المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يعزي باستشهاد اللواء قاسم الروحاني
الوطن خسر مناضال وثائرًا.. وخسرت زميال ورفيق سالح

بع���ث ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح رئ��ي��س 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في استشهاد االخ اللواء المناضل 

قاسم حسين الروحاني جاء فيها:

االخ/ عبدالله قاسم حسين الروحاني وإخوانه 
وكافة ال الروحاني مديرية الطويلة محافظة 

المحويت     حياكم الله 
ببالغ الحزن وعميق األسى تلقينا نبأ استشهاد 
والدكم المناضل اللواء قاسم حسين الروحاني 
الذي لقي ربه شهيدًا إثر غارة جوية قامت بها 
قوات العدوان السعودي الغاشم الذي تمادى في 
قتل وإبادة اليمنيين وتدمير مقدراتهم ظلمًا 
وعدوانًا، وإرضاًء لغريزتهم االنتقامية والحقد 
الدفين المسكون في قلوبهم ضد اليمن والذين 
يعتقدون انهم وبما يملكون م��ن م��ال وق��وة 
غاشمة سيستطيعون القضاء على الشعب اليمني 

وتركيعه وإخضاعه إلرادتهم وهيمنتهم.
لقد كان استهداف الشهيد قاسم الروحاني 
وابنته واحد مساعديه في منزله الكائن في ثعبات 
بمدينة تعز التي احبها وأحبته وع��اش ازهى 
فترات عمره فيها بغارة جوية ضمن عدوان 
ما يسمى بالتحالف العربي الذي صب جام غضبه 
على اليمن دون أي مبرر وبما يخالف تعاليم الدين 
االسالمي الحنيف وحق الجوار واإلخاء ،ويتنافى مع 
كل القوانين الدولية التي تحرم المساس بحقوق 

االنسان بأي شكل من االشكال .
لقد خسر ال��وط��ن واح���دًا م��ن رج��ال��ه االوف��ي��اء 
ومناضليه الجسورين الذين ابلوا بالًء حسنًا في 

الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة واسهم 
بفاعلية كبيرة في عملية بناء وتطوير القوات 
المسلحة واألم���ن ال��ت��ي تتعرض اآلن لتدمير 

مقدراتها وقتل ابنائها بدون وجه حق .
إننا ونحن نعزيكم باستشهاد والدكم المناضل 
اللواء قاسم الروحاني، فإننا ايضًا نعزي كل آل 
الروحاني وكافة ابناء محافظة المحويت التي 
انجبت مناضاًل سبتمبريًا ثائرًا ،ووحدويًا منافحًا 
ق��دم ك��ل م��ا يستطيع عليه ف��ي سبيل تقدم 

وتطور وازدهار الوطن وعزته ورفعته.
كما اني شخصيًا خسرت زمياًل ورفيق سالح 
شاركنا معًا عددًا من معارك الدفاع عن الثورة 
والجمهورية ،فكان ذلك الجندي المقاتل الذي 
وه��ب نفسه ف��داًء للوطن وعمل بكل اخالص 
بكل اخالص ونزاهة ونكران ذات في كل مواقع 

المسؤوليات التي اسندت اليه.
إننا اذ نعزيكم عزاًء حارًا ونشاطركم احزانكم 
في ه��ذا المصاب الجلل،وذلك باسمي شخصيًا 
وباسم اخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه احزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي ،سائلين المولى عز وجل ان 
يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ،وان يسكنه 
الدرجات العلى في الجنة مع النبيين والصديقين 
والشهداء وحسن اولئك رفيقا، وان يلهمكم 
�ا ِإَلْيِه َراِجعوَن« ا ِلّلِه َوِإنَّ جميعًا الصبر والسلوان .»ِإنَّ

علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق  
 رئيس المؤتمر الشعبي العام 

العدوان السعودي وخطورة اعتبار المنظمات الدولية أهدافًا عسكرية
> بدا واضحًا أن طيران العدوان السعودي اصبح ينفذ استراتيجية عسكرية أكثر 
وحشية من خالل اعتبار مقار ومباني ومخازن ومخيمات المنظمات الدولية اهدافًا 
عسكرية يتم قصفها وتدميرها بشكل متعمد، ويهدف من وراء ذلك إلى وقف األنشطة 
اإلنسانية التي تقدمها هذه المنظمات الدولية للشعب اليمني الذي هو بأمس حاجة 
للمساعدات اإلنسانية، كما تكشف عمليات القصف المتواصلة والمتعمدة لهذه 
المنظمات عن مخطط إجرامي بشع تسعى دول العدوان إلى تنفيذه ضد الشعب اليمني 
وتسعى جاهدة إلى اجبار المنظمات الدولية على مغادرة البالد تارة بمنع وصول مواد 
االغاثة وتارة اخرى باالعتداء على عامليها، وأخيرًا باستهداف مقرات المنظمات 

الدولية بصواريخ الطائرات السعودية..
واعتبر مراقبون سياسيون ان إقدام العدوان السعودي على مثل هذه االعتداءات تعد 

بمثابة اعالن حرب ضد المنظمات الدولية، وان هناك اصرارًا على تصفية حياة كل من 
يقدمون المساعدات اإلنسانية للشعب اليمني باعتبارهم اعداء لهم..

واستغربوا عدم تحرك مجلس األمن لحماية عمل المنظمات الدولية وادانة استمرار 
العدوان السعودي في استهداف مقرات ومخازن المنظمات والهيئات اإلنسانية..

ات العسكرية  مطالبين األمم المتحدة في ذات الوقت ادان��ة مثل هذه االعتداء
المتعمدة ضد المنظمات اإلنسانية..

الجدير بالذكر ان العدوان السعودي استهدف الثالثاء الماضي مبنى االمم المتحدة في 
مدينة حرض- محافظة حجة بقصف مدفعي.

وأشارت مصادر محلية إلى ان المبنى الذي يضم مكاتب المنظمات التابعة لألمم 

المتحدة في قرية طابزة بمدينة حرض تعرض لقصف مدفعي من قبل العدوان السعودي 
ما أدى الى تضرره بشكل كبير.

كما واصل العدوان السعودي الغاشم- الخميس- قصفه لعدد من المواقع المدنية في 
عدة محافظات بينها مخزن تابع لبرنامج االغذية العالمي.

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدو شن غارتين على مخزن تابع لبرنامج االغذية 
العالمي ومحطة للكهرباء بمحافظة حجة.

هذا وقد سبق ان شكت العديد من المنظمات من خروقات العدوان السعودي التي 
تطال عامليها، بيد ان التحول إلى قصف المخازن والمقار التابعة لهذه المنظمات ينذر 

بمخاطر كثيرة إذا لم يواجه ذلك بتحرك دولي رادع.

العدد:  
)1763(

صورة من االرشيف


