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رئيس المؤتمر واألمين العام يلتقيان السفير الروسي

الزعيم: اليمنيون يتطلعون من روسيا تبني قرارًا ملزمًا من مجلس االمن بايقاف الحرب
الزعيم: إنجاح الحوار يتطلب إيقاف العدوان وإنهاء الحصار الشامل

م��س��ت��ع��دون ل��ل��ح��وار ال��ن��ّدي 
والمسئول مع السعودية إذا 

أوقفت عدوانها على اليمن

ن��رف��ض العنف وال��ع��دوان وكل 
رضت على 

ُ
أن��واع االقتتال التي ف

شعبنا وبالدنا
على ال��ح��وار أن يضمن عدم 
التدخل في شئون اليمن والكف 

عن إيذاء الشعب اليمني

التقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومعه األخ عارف 
عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام بسعادة 
سفير جمهورية روسيا االتحادية لدى بالدنا السيد 

فيالديمير ديدو شكين.
جرى خالل اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم بالدنا 
وروسيا الصديقة في مختلف المجاالت وكذلك العالقات 
الحزبية بين كل من المؤتمر الشعبي العام وحزب روسيا 
الموحدة وسبل تعزيزها, كما جرى استعراض الدور 
اإليجابي والمتميز الذي تقوم به جمهورية روسيا إزاء 
األزمة السياسية في بالدنا والعدوان الذي تتعرض له 
اليمن -أرضًا وإنسانًا- بصورة وحشية وظالمة من قبل 
نظام آل سعود والمتحالفين معه والذي قتل األطفال 
والنساء والشيوخ والشباب ودمر كل المقدرات الوطنية 
والمنازل والتجمعات السكانية ومشاريع البنية التحتية 
من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات ومراكز الرعاية 
الصحية ومشاريع الكهرباء والمياه، ودمر المصانع وأحرق 
المزارع وكذا تدمير المساجد والمعالم األثرية والتاريخية 
والسياحية مستخدمًا كل أن��واع األسلحة والصواريخ 

المحرمة دوليًا منذ أكثر من تسعة أشهر مضت.
كما تطرق اللقاء المنعقد االثنين الماضي إل��ى دور 
الوفد الوطني المفاوض في سويسرا.. والموقف اإليجابي 
المسئول ل��س��ع��ادة السفير المجسد لموقف دولته 

م��ج��ددًا االس��ت��ع��داد ل��ل��ح��وار ال��ن��دي وال��م��س��ئ��ول مع 
السعودية إذا أوقفت عدوانها على اليمن.. وهو الحوار 
الذي يجب أن يضمن إيقاف التدخل في شئون اليمن مهما 
كانت المبررات والكف عن إيذاء الشعب اليمني, ويضمن 

أيضًا الحفاظ على سيادة اليمن واستقاللها ووحدتها.
ن الزعيم المواقف المبدئية الصادقة لجمهورية  وثمَّ
روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة بقيادة فخامة الرئيس فالديمير 
بوتين الحريص على س��الم��ة اليمن ك��دول��ة صديقة 
تربطها عالقات حميمة ومتميزة مع روسيا منذ أكثر 
د في رفض  من ثمانين عامًا, وهو الموقف الذي تجسَّ
روسيا االتحادية العدوان على بالدنا ومحاوالت تمزيق 
اليمن والتآمر على الوحدة اليمنية التي يعمل البعض 
على اإلض��رار بها وتنفيذ المخططات االنفصالية التي 
بدأت مؤشراتها تلوح من خالل الممارسات على الواقع 
وتكريس واقع االنفصال والتجزئة, وترسيخ ثقافة الحقد 

الصديقة في الدفع نحو ما يحقق الهدف الوطني العام 
للمفاوضات.وقد أكد الزعيم علي عبدالله صالح -مجددًا- 
الموقف المبدئي والثابت الرافض للعدوان والداعي للحوار 
الكفيل بحل كل قضايا الخالف في أجواء سلمية ومناخات 
مهيأة تساعد على ال��وص��ول إل��ى اتفاقات وتوافقات 
تضمن حق المشاركة للجميع وبدون استثناء, وهو ما 
يتطلب أواًل وقبل كل شيء إيقاف العدوان, وإنهاء الحصار 
الشامل والكامل على اليمن بحرًا وجوًا وبرًا، وإيقاف كل 
الممارسات الالأخالقية التي تستهدف امتهان اليمنيين 
وإذالل��ه��م بهدف تركيعهم وإج��ب��اره��م على القبول 

بالوصاية واالرتهان للخارج المرفوض جملة وتفصياًل.
مؤكدًا أننا دعاة سالم ومحبة وتسامح, ونحترم حق 
الجوار واإلخ��اء والمصير المشترك, وفي نفس الوقت 
نرفض العنف والعدوان والحروب وكل أنواع االقتتال التي 
رضت على شعبنا وبالدنا بصورة تعسفية وال إنسانية.

ُ
ف

والكراهية بين أبناء الوطن الواحد, بدعم وتمويل ودفع 
بعض األطراف في ما يسمى بتحالف العدوان على اليمن.
وأعرب الزعيم عن تطلعات اليمنيين كل اليمنيين 
في قيام روسيا االتحادية بمضاعفة جهودها وبذل 
مساعيها لتبّني قرار من مجلس األمن الدولي ملزم لجميع 
األطراف بإيقاف العدوان على اليمن وكل أنواع االقتتال, 
والدفع نحو ما يساعد اليمنيين للوصول إلى إجراء تسوية 
سياسية عادلة ومنصفة تنهي معاناة الشعب اليمني 

وتحل مشاكله.
مشيدًا بالدور الفاعل لروسيا االتحادية في مكافحة 
اإلرهاب الذي يشكل أكبر خطر على اإلنسانية وبالذات 
الدور الذي تقوم به في الجمهورية العربية السورية 
في الحرب على اإلرهاب الذي تمثله تنظيمات الدولة 
اإلسالمية )داع��ش( وتنظيم القاعدة وأخواتها من 
التنظيمات اإلرهابية, التي تعاني أيضًا منها اليمن 

وتعاني من توسع أنشطتها وتزايد أعداد اإلرهابيين 
الذين تعمل بعض ال��دول على إنقاذهم من الحرب 
عليهم في سوريا وتقوم بنقلهم إلى اليمن ضمن خطة 
واستراتيجية تآمرية خبيثة تستهدف ليس إقالق األمن 
في اليمن ولكن زعزعة استقرار كل دول المنطقة التي 
يعتقد البعض أنها ستكون في منأى عن تأثير اإلرهاب 

على مجتمعاتها.
من جانبه جدد سعادة السفير الروسي فيالديمير 
ديدو شكين موقف بالده الداعم للحوار بين أطراف 
األزمة اليمنية والحريص على سالمة اليمن ووحدتها 
وأمنها واستقرارها باعتبارها دولة محورية في المنطقة 
وم��ؤث��رة في ضمان تحقيق األم��ن والسلم الدوليين, 
وبالتالي ضمان استقرار وأمن المنطقة التي تشكل أهمية 

خاصة للعالم.
ل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  ه��ذا وق��د حمَّ
المؤتمر الشعبي العام- سعادة السفير الروسي نقل 
تحياته وتحيات قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء 
المؤتمر الشعبي العام إلى القيادة الروسية برئاسة فخامة 
الرئيس فالديمير بوتين وإلى قيادات وهيئات وأعضاء 
حزب روسيا الموحدة, وتمنياته للعالقات الثنائية بين 
البلدين والحزبين الصديقين اضطراد التقدم واالزدهار 
وبما يخدم المصالح المشتركة لكال الشعبين والحزبين 

الرائدين في اليمن وروسيا.

مصدر مؤتمري يرد على أكاذيب مرتزقة الرياض

الشعب اليمني قادر على التمييز بين
 من يقف مع الوطن ومن في خانة العدو

سخر مصدر اعالمي مسئول في المؤتمر الشعبي العام من هذيان بعض مرتزقة العدوان الذين يظهرون على وسائل االعالم 
ات وأكاذيب ومزاعم ال وجود لها سوى في مخيالتهم . من عاصمة العدو السعودي الرياض ويطلقون افتراء

وقال المصدر: إن هؤالء المرتزقة الذين تطهر منهم المؤتمر وأصبحوا في مزبلة التاريخ والعمالة ال يستحقون الرد، وال يستحقون 
الذكر ،فهم ليسوا اكثر من اشخاص يستأجرهم العدوان السعودي ليطلوا على وسائل االعالم كلما طلب منهم اسيادهم،محاولين 
بذلك كسب المزيد من االموال المدنسة التي يغدقها عليهم نظام ال سعود االجرامي مقابل عمالتهم، وخيانتهم، وبيعهم 

للشعب اليمني، ولوطنهم .
وأضاف المصدر: إن وعي ابناء الشعب اليمني بات اكثر من أي وقت مضى قادرا على التمييز بين الغث والسمين، وبين من يقف 
مع الوطن ومن يقف في خانة العدو، وبين الصدق واألكاذيب ،ومن تلك االكاذيب ما يتحدثون به عن الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
ات كانوا من قبل ايضا يظهرون على وسائل االعالم ويتحدثون عن الزعيم صالح  مذكرا بان هؤالء الذين يطلقون هذه االفتراء
ومنجزاته ،وحكمته ،وحنكته السياسية ،وحرصه على عدم اراقة الدم اليمني، ولكنهم اليوم يتناسون ذلك عن عمد وبسوء نية 
ألنهم سقطوا في براثن االرتزاق والعمالة ،وباتوا يقفون ضد شعبهم ووطنهم ولم يعد يهمهم كم االكاذيب التي يفترونها 

بقدر ما يهمهم كم من االموال سيحصلون عليها من قبل اسيادهم من اسرة ال سعود .
وأكد المصدر ان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام ليس بحاجة لمن يدافع عنه 
ضد اكاذيب المرتزقة فتاريخه وما حققه من منجزات لليمن االرض واإلنسان وحكمته ووطنيته ومواقفه الصريحة والرافضة 
والمناهضة للعدوان السعودي ولما يمارسه من انتهاك سافر لسيادة واستقالل اليمن وسعيه لسلب اليمنيين استقاللية قرارهم 
الوطني هي الخصال والمواقف التي تمنحه حب الشعب اليمني والتفافهم خلفه في مختلف المراحل والظروف سواء ابان كان رئيسا 
للجمهورية او بعد تسليمه للسلطة سلميا وحقنه لدماء اليمنيين في العام 2011م في مشهد شهد له به العالم اجمع وشهد له 
به كل ابناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم هؤالء المتنطعون الذين باتوا اليوم يمارسون دور النخاسين وبياعي االرض والوطن .

وأضاف المصدر :إن الشعب اليمني بات يدرك ان ظهور هؤالء المرتزقة على وسائل االعالم هو جزء من االرتزاق الذي سقطوا 
فيه حيث باعوا كل القيم والمبادئ الوطنية وقبل ذلك االخالق االنسانية لقاء ثمن بخس يدفع لهم غير مدركين ان الشعب اليمني 
ال يمكنه ان ينسى او يتناسى انهم شركاء للعدوان السعودي في كل ما يرتكبه من جرائم بحق ابناء الشعب من قتل لألطفال والنساء 
والشيوخ باستخدام االسلحة المحرمة دوليا ومن تدمير ممنهج للبنى التحتية والمدارس والمستشفيات والمصانع والطرقات 
والجسور ومن حصار بري وبحري وجوي ينعكس في انعدام كل مقومات الحياة الطبيعية للمواطن اليمني سواء في انعدام 

المشتقات النفطية او السلع الغذائية او المواد الطبية او غيرها من مستلزمات الحياة اليومية .
وأكد المصدر ان الشعب اليمني هو الكفيل بمحاسبة ومالحقة هؤالء المرتزقة على ما اقترفوه من جرائم بحقه بشراكتهم مع 

العدوان السعودي وطلبهم له وتأييدهم وتبريرهم اليومي لكل جرائمه التي يرتكبها منذ اكثر من تسعة اشهر.

بحث العالقات الحزبية بين
 البلدين ودور الوفد الوطني

 في مفاوضات سويسرا

نثّمن المواقف الصادقة لروسيا 
االتحادية بقيادة الرئيس بوتين 

الحريص على سالمة اليمن

بعض الدول تعمل على إنقاذ اإلرهابيين من الحرب عليهم في سوريا بنقلهم إلى اليمن

السفير دي��دو شكين: روسيا تدعم الحوار وتحرص على سالمة ووح��دة واستقرار اليمن

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي االستاذ 
عارف عوض الزوكا -األربعاء الماضي- بقيادات 
اح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي حيث 
خصص اللقاء لمناقشة آخ��ر التطورات وفي 
مقدمتها اس��ت��م��رار ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي في 
عمليات القتل لليمنيين وتدمير ُبناهم التحتية 
ومقدراتهم من مصانع ومستشفيات ومدارس 
وطرق وجسور واستمرار الحصار الجائر على 
الشعب اليمني والذي يخلف كارثة انسانية في 
انعدام السلع الغذائية والمشتقات النفطية 
والمواد الطبية وغيرها من مستلزمات الحياة 

اليومية.
وفي بداية اللقاء ألقى االمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا كلمة حيا 
فيها الصمود االسطوري لكافة ابناء الشعب 
اليمني وقواه الوطنية الشريفة في وجه هذا 
العدوان الهمجي الذي يواصل قتل المواطنين 
اليمنيين بصورة يومية ويرتكب جرائم حرب 
بحق االطفال والنساء والشيوخ ،مؤكدًا ان هذا 

الصمود والثبات هو العامل االول في فشل العدوان 
في تحقيق اهدافه.

كما حيا االمين العام للمؤتمر ثبات وصمود كافة 
قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وكذا 
قيادات وأعضاء وكوادر احزاب التحالف الوطني في 
وجه العدوان السعودي والحصار الجائر على شعبنا 
اليمني ،مشيرا الى ان احزاب التحالف الوطني جسدت 
مواقف وطنية مشرفة سيسجلها لهم الشعب اليمني 

في انصع صوره.
وف��ي كلمته ج��دد ال��زوك��ا تأكيد مواقف المؤتمر 

الشعبي العام المبدئية والثابتة المناهضة للعدوان 
والحصار الجائر ،مشددًا على ان المؤتمر وقياداته 
وقواعده سيظلون في مقدمة صفوف ابناء الشعب 
اليمني ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ووح��دت��ه وسيادته 

واستقالله.
واستعرض االمين العام في كلمته نتائج المشاورات 
التي جرت في سويسرا برعاية االمم المتحدة، مطلعًا 
قيادات اح��زاب التحالف الوطني على ما دار فيها، 
مشيرًا الى ان العدوان السعودي ح��اول افشال تلك 
المشاورات عبر خرقه الهدنة التي اعلنتها االمم 
المتحدة من جهة ومن جهة اخ��رى من خالل عدم 

امتالك الوفد الذي جاء من الرياض أي 
ق��رار وتعمده حصر المشاورات على 
قضايا شخصية ومناطقية، على عكس 
موقف ال��وف��د الوطني ال��ذي ذه��ب الى 
سويسرا حاماًل قضية الشعب اليمني 
برمته والمتمثلة ف��ي وق��ف ال��ع��دوان 
ورف���ع ال��ح��ص��ار وال���ذه���اب ن��ح��و ح��وار 
»يمني-يمني« يفضي الى انهاء االزمة 

واستئناف العملية السياسية.
م��ن جانبها ج��ددت ق��ي��ادات اح��زاب 
التحالف الوطني الديمقراطي تأكيد 
م��واق��ف��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��اب��ت��ة ف��ي وج��ه 
العدوان السعودي الهمجي والحصار 
الجائر ض��د الشعب اليمني ،مثمنين 
عاليًا مواقف الوفد الوطني المشارك 
في م��ش��اورات سويسرا وتعبيره عن 
تطلعات وطموحات كافة ابناء اليمن في 
ايقاف العدوان ورفع الحصار والعودة 

الى العملية السياسية عبر الحوار.
وثمنت قيادات التحالف الوطني الديمقراطي ما 
تضمنته كلمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- في االجتماع االخير للجنة 
العامة، معتبرين انها تمثل خارطة طريق واضحة 
وم��ح��ددة المعالم للتعاطي مع استمرار العدوان 
السعودي ،والحصار الجائر ،وما يمارسه مرتزقة هذا 
العدوان على الصعيد الداخلي ،مؤكدين وقوفهم مع 
المؤتمر الشعبي العام وكل القوى الوطنية الشريفة 
ف��ي خندق ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ووح��دت��ه وسيادته 

واستقالله.

خالل لقائه قيادات أحزاب التحالف الوطني

الزوكا: صمود وثبات الشعب اليمني أهم عوامل فشل العدوان
المؤتمر وأحزاب التحالف جسدوا مواقف وطنية مشرفة سيسجلها لهم الشعب في أنصع صوره

المخططات االنفصالية بدأت مؤشراتها تلوح 
بدعم وتمويل أطراف في »تحالف العدوان«

نقل اإلرهابيين إلى اليمن يأتي ضمن خطة 
واستراتيجية تآمرية خبيثة تستهدف 

زعزعة استقرار دول المنطقة
���ض روس��ي��ا ال��ع��دوان على اليمن 

ْ
َرف

د حميمية العالقات بين البلدين  جسَّ
والممتدة ألكثر من ثمانين عامًا


