
األمين العام  يطمئن على الدكتور حسن مكي

بتكليف من الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- أجرى األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا، الثالثاء 
الماضي، اتصااًل هاتفيًا بالدكتور حسن محمد مكي المتواجد 

حاليًا في إحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العالج لالطمئنان 
على صحته وأحواله.

وخالل االتصال نقل األمين العام إلى الدكتور حسن مكي 
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح وتمنياته الصادقة له بالشفاء 
العاجل وكذلك تقديره العالي لكل مواقفه الوطنية الثابتة 
والمبدئية, باعتباره قامة وطنية شامخة ومناضاًل ثوريًا 
جسوريًا, جسد بمواقفه وثباته تمسكه بمبادئ وأهداف وقيم 
ه لكل  الثورة اليمنية الخالدة »26سبتمبر و14 أكتوبر« ووفاء
تضحيات شعبنا اليمني العظيم من أجل انتصار إرادته الحرة 

المستقلة ورفضه لكل أنواع الوصاية والتبعية واالرتهان.
وأبلغ األمين العام للمؤتمر الشعبي العام خالل االتصال 
الدكتور حسن مكي باعتزاز قيادة وهيئات وأعضاء وحلفاء 

وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمواقف الوطنية الشريفة 
اته المتميزة في سبيل انتصار  للدكتور مكي.. وبعظمة عطاء
الثورة والجمهورية وتحقيق الهدف السامي واالستراتيجي 
لكل اليمنيين األحرار في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ورفع 
علمها شامخًا يوم الـ 22 من مايو عام 1990م والذي كان 
للدكتور حسن مكي الدور البارز والفاعل في النضال والعمل 
من أجل اإلعداد لتحقيق الوحدة باعتبارها قدر ومصير شعبنا.

كما أشاد األمين العام بالدور المتميز الذي لعبه الدكتور مكي 
في تكوين وتطوير المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي 
رائد عبر عن آمال وتطلعات وهموم جماهير الشعب اتسم 
بالوسطية واالعتدال وحقق في إطار برنامج عمله الطموح 
الكثير من التحوالت التاريخية المهمة واإلنجازات السياسية 

واالقتصادية والتنموية واالجتماعية والعسكرية والثقافية، 
متوجًا ذلك بمنجز الوحدة اليمنية التي تتعرض اليوم ألخطر 
وأكبر مؤامرة دنيئة تستهدف وأد الوحدة وتمزيق الوطن 

وتجزئته وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.
مؤكدًا أن عظمة الوطنيين الصادقين األوفياء تتجلى في 
أنصع صورها في ثبات المواقف ورســوخ القناعات وعدم 
االنجرار وراء المخططات التآمرية التي تستهدف الوطن 
وثورته ونظامه الجمهورية ووحدته.. وحرية قراره السياسي, 
وهذا هو موقف الدكتور حسن مكي الذي لم يتغير ولم تؤثر 
عليه األهواء ومحاوالت زعزعة قناعاته الوطنية والتأثير على 

مواقفه الوطنية المشرفة.
وقد تمنى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام للدكتور حسن 

محمد مكي الشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية 
وطول العمر.

ومــن جانبه عّبر الدكتور حسن مكي عــن جزيل شكره 
 الزعيم 

ّ
وعميق تقديره لألخ القائد الوطني والوحدوي الفذ

علي عبدالله صالح.. ولألخ األمين العام على متابعتهما ألحواله 
واالطمئنان على صحته، معتزًا أيما اعتزاز بحزبه وتنظيمه 
السياسي المؤتمر الشعبي العام في كل الظروف واألحــوال 
ودوره الوطني المحوري في الدفاع عن الوطن وسيادته 
واستقالله، مؤكدًا أنه سيظل فخورًا بانتمائه إلى هذا التنظيم 

الرائد والمعبر عن تطلعات وآمال جماهير شعبنا اليمني.
وحمل األمين العام نقل تحياته وسالمه لكل قيادات وكوادر 
وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وتمنياته للجميع 

رأس األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام األستاذ عارف 
عوض الزوكا -السبت- اجتماعًا 
ــقــيــادة الــهــيــئــة البرلمانية  ل
للمؤتمر الشعبي العام ورؤساء 
الكتل البرلمانية للمؤتمر في 

المحافظات. 
وناقش االجتماع المستجدات 
ــســاحــة الــوطــنــيــة ومــا  عــلــى ال
ــوطــن مــن عـــدوان  يــعــانــيــه ال
غــاشــم وحــصــار مستمر منذ 
ــة عــشــر أشــهــر وتـــردي  ــراب ق
األوضــاع االنسانية وما يعانيه 
المواطنين من صعوبات بسبب 

العدوان والحصار. 
وأطـــــلـــــع األمـــــيـــــن الـــعـــام 
ــمــجــتــمــعــيــن عـــلـــى نــتــائــج  ال
المشاورات التي عقدت مؤخرًا في سويسرا والجهود التي بذلها الوفد الوطني الممثل في 
وفدي المؤتمر وانصارالله بهدف احالل السالم وإنهاء العدوان ورفع الحصار والمعاناة عن 
الشعب اليمني . ونقل الزوكا تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ولكل اعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر.. مشيدًا بصمودهم وثباتهم على مواقفهم الوطنية 

المنحازة للوطن وثوابته. 
بدورهم عبر الحاضرون عن تثمينهم وتقديرهم لمواقف قيادة المؤتمر الشعبي العام 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح.. واشادتهم بالجهود التي بذلها الوفد الوطني في مشاورات 

سويسرا بهدف وقف العدوان واحالل السالم ورفع الحصار.
وقد حيا االجتماع الصمود االسطوري للشعب اليمني العظيم وقواته المسلحة واألمن واللجان 
الشعبية في مواجهة هذا العدوان الغاشم، داعين المجتمع الدولي وكل المنظمات الى تحمل 

مسئوليتهم لوقف هذا العدوان ورفع الحصار الجائر.

بتكليف من رئيس المؤتمر

قيادات وهيئات وأعضاء المؤتمر يعتزون بالمواقف الوطنية للدكتور مكي
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استقبل القائم بأعمال سفيرسوريا وناقش االوضاع في البلدين الشقيقين..

الزوكا: نثق بقدرة الشعبين اليمني والسوري على الصمود بوجه المؤامرات واالرهاب والتطرف
القائم بأعمال السفير السوري: حريصون على دعم الشعب اليمني.. واالرهاب يمثل خطرًا على البلدين

استقبل االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا وبحضور االمين العام 
المساعد للمؤتمر االستاذة فائقة السيد ،وعضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق االستاذ محمد 
العيدروس -أمس- بالعاصمة صنعاء القائم بأعمال السفير السوري في اليمن السيد الحكم دندي 

وإيهاب قدور السكرتير االول في السفارة .
وفي بداية اللقاء رحب االمين العام بالقائم بأعمال السفارة السورية في صنعاء ،ناقاًل اليه والى 
القيادة السورية ممثلة بالرئيس السوري بشار االسد تحيات رئيس الجمهورية السابق الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وتحيات قيادة المؤتمر الشعبي العام .واستعرض 
االستاذ عارف الزوكا ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر هدفه تركيع 
الشعب اليمني ،مؤكدا ان ذلك لن يكون ولن يحصل فالشعب اليمني سيظل صامدًا وثابتًا مدافعًا 

عن ارضه ووطنه ووحدته وسيادته واستقالله مهما بلغت الصعوبات والتحديات .
وأشار الزوكا الى ما بذله المؤتمر الشعبي العام من جهود في سبيل ايقاف العدوان ورفع الحصار 
الجائر على الشعب اليمني، مؤكدًا ان المؤتمر داعية سالم وقد ذهب الى جنيف ثم الى سويسرا 
لحضور المشاورات التي ترعاها االمم المتحدة حيث قدم الوفد الوطني خالل تلك المشاورات رؤية 
وطنية شاملة للحل السياسي لكن لألسف طرف مايسمي الحكومة يفاوض على نقطتين فقط وهما 

اطالق خمسة معتقلين ،وإدخال مساعدات الى اربع حارات .

مضيفًا:ان الوفد الوطني تعامل بمسؤولية عالية  إلنجاح المشاورات حرصًا منه على ايجاد الحلول 
من اجل الشعب اليمني وطلب حينها تمديد المشاورات لكن الطرف اآلخر رفض ألنه ال يهمه امر 

الشعب اليمني وال الدماء التي تسيل من ابنائه كل يوم بسبب العدوان الغاشم والحصار ..
وأوضح الزوكا ان الشعب اليمني يعاني من ذات معاناة الشعب السوري فهما يتعرضان لذات 
العدوان والتدمير وفقًا لمخططات تدميرية تحاول تركيعهما ، معبرًا عن ثقته في قدرة الشعبين 

اليمني والسوري على الصمود واالنتصار في وجه المؤامرات واإلرهاب والتطرف ..
من جانبه عبر القائم بأعمال السفير السوري السيد الحكم دنــدي عن سعادته بهذا اللقاء 
ناقاًل تحيات القيادة السورية ممثلة بالرئيس بشار االسد الى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا ان القيادة السورية حريصة على دعم 
الشعب اليمني وان بقاء السفارة تعمل في صنعاء رغم العدوان الذي تتعرض له اليمن يعكس 

عمق عالقة الشعبين .
وقدم دندي شرحا لألوضاع في سوريا والتطورات التي تشهدها، ورؤية القيادة السورية للحل 
السياسي، ومواجهة االرهاب والتطرف الذي بات يمثل خطرًا على المنطقة بكاملها وفي مقدمتها 

سوريا واليمن.

المؤتمر يبحث مع المبعوث الدولي تداعيات العدوان واستئناف الحوار
العدو السعودي يشن غارات هيستيرية على العاصمة صنعاء لحجب التحركات السياسية لحل االزمة سلميًا

تعرضت العاصمة صنعاء وضواحيها الى أكثر من عشرين غارة 
جوية شنها العدو السعودي تزامنًا مع وصول المبعوث الدولي 
لألمم المتحدة السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد والذي يتوقع أن 
يناقش مع قيادة المؤتمر الشعبي العام وبقية المكونات السياسية 
اليمنية استئناف المشاورات بين االطراف اليمنية ، التي يفترض 
أن تستأنف في 14 يناير إاّل أن مقربين من أطراف الرياض أفادوا 
بتأجيلها في سياق العراقيل التي يسعون من ورائها الى تفخيخ 
الحوار ونسف الجهود التي يبذلها المؤتمر الشعبي العام، مع 
المبعوث الدولي وبدعم من بعض االشقاء واالصدقاء طوال األشهر 
العشرة الماضة، حيث ظلت قيادات المؤتمر تتحرك على مختلف 
المستويات من أجل وقف العدوان ورفــع الحصار على شعبنا 

وعودة االطراف اليمنية الى الحوار وحل األزمة سلميًا.
وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في مشاورات مسقط والتي 
وضعت خارطة طريق إلنهاء الحرب، وتم االتفاق على ذلك بشكل 
واضح وصريح وهو ما أشار اليه األمين العام للمؤتمر االستاذ عارف 
عوض الزوكا في التصريح الذي أدلى به عند عودته الى العاصمة 
صنعاء والذي أكد فيه أن وفد المؤتمر ذهب الى سويسرا بحثًا عن 
السالم ولكن تفاجأنا بعدم االلتزام من قبل التحالف ومن معه 
بوقف اطالق النار رغم أننا لم نذهب إاّل باتفاق سابق مع األمم 

المتحدة لوقف العدوان.
وبحسب مراقبين سياسيين فإن مشاورات صنعاء أصبحت واضحة 
استنادًا الى نتائج مشاورات سويسرا والتي يدرك الجميع أنها كانت 
مجرد مسرحية استغلتها أطراف الرياض إلبعاد انظار العالم عن 
جرائم الحرب واالبادة التي يرتكبها آل سعود بحق االبرياء من ابناء 

الشعب اليمني المسالم.
مؤكدين أن المؤتمر وأنصار الله قدموا كوفد وطني كل التنازالت 
من أجل وقف العدوان والدمار الذي طال كل مقدرات البالد، غير 
أن تلك التنازالت قوبلت بتعنت اطراف الرياض.. موضحين أن 
كلمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- حددت بشكل 
واضح مع من يجب أن يتم الحوار مستقباًل، خصوصًا بعد أن أثبت 

وفد الرياض انه ليس صاحب قرار وأن قرار وقف العدوان بيد 
السعودية فقط.

واشاد المراقبون السياسيون بجهود المبعوث الدولي التي يبذلها 
النجاز مهمته رغم الصعوبات والعراقيل التي يواجهها من ِقَبل 
اطــراف وتحالف العدوان والتي بلغت حد الصلف برفض دعوة 
األمين العام لألمم المتحدة لاللتزام بالهدنة والسماح بدخول 
مساعدات االغاثة ألبناء الشعب اليمني المتضررين من الحرب 

والحصار.
مشيرين الى ما تواجهه المنظمات الدولية من أساليب تهديد 
وترهيب، ومن ذلك إقدام حكومة هادي وبشكل فج على اتخاذ 

قرار قضى بطرد ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة باليمن، 
في محاولة إلفشال الجهود الدولية المبذولة لحل األزمة وايقاف 

معاناة الشعب اليمني..
هذا ورحب الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- بزيارة 
المبعوث الدولي الى العاصمة صنعاء، وقــال: نحن قادمون على 
مفاوضات من خالل المبعوث األممي ولد الشيخ الذي وصل الى 
العاصمة صنعاء عاصمة الثورة والجمهورية والوحدة.. نحن نرحب 
به كمبعوث أممي، باختصار شديد وقف العدوان السافر والغاشم 
على بالدنا وفك الحصار وانسحاب القوات الغازية والتفاوض مع 

آل سعود وليس مع المرتزقة الفارين.

الجدير بالذكر أن مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الذي وصل 
الى العاصمة صنعاء سيلتقي خالل الزيارة باألطراف السياسية 
بهدف التفاهم على جولة جديدة من الحوار، وقال في تصريح 
صحفي: "نحن جئنا إلــى صنعاء لبذل مزيد من الجهود مع كل 

المعنيين من أجل جولة جديدة من المحادثات".
وحّيا ولد الشيخ أحمد الشعب اليمني العظيم الذي يعيش أيامًا 
صعبة.. قائاًل: "أريد أن أحّيي الشعب اليمني العظيم الذي الشّك أنه 
يعيش أيامًا صعبة وأزمة طالت وأتت بكل المآسي واآلالم، وأكثر 

من تعب من هذه األزمة هم المدنيون".
وعّبر المبعوث األممي عن سعادته بتواجده في اليمن. وقال: 
 
ً
"أشعر بفرحة خاصة عندما أتواجد في األرض اليمنية خاصة

العاصمة صنعاء التي عشت فيها شخصيًا لفترة معّينة ومهمة لذا 
أكّن لها كل الحب والمعزة".

الجدير بالذكر أن سويسرا شهدت جولتي مشاورات األولى في 
جنيف من الـ 15- الـ 19 من يونيو الماضي، والثانية في بييل من 
الـ 15- الـ 21 من ديسمبر الماضي، ولكنهما لم تنجحا في وقف 
العدوان ورفع الحصار الجائر والتوّصل إلى تسوية سياسية لألزمة 
المتفاقمة منذ أواخر مارس الماضي، بسبب تعّنت وفد الرياض 
واستغالل وقف إطالق النار المعلن للتصعيد العسكري وتحقيق  
مكاسب على األرض، كما جرى في الجولة االخيرة حيث احتلوا 

الجوف ومواقع أخرى، في الوقت الذي كانت هناك هدنة معلنة.
وكان المبعوث األممي  قبل زيارته الى العاصمة صنعاء قد التقى 
في الرياض األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج  الدكتور 
عبداللطيف الزّياني، كما التقى في أبو ظبي وزير الدولة اإلماراتي 
للشئون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الذي أكد أن دولة 
اإلمارات تسعى إلى حل سياسي مستديم يضمن العالقة التاريخية 

بين اليمن ومحيطه العربي.
وأشار إلى أن اإلمارات تدرك- ومن خالل جهود األمم المتحدة- 
صعوبة المسار السياسي، لكن في الوقت ذاته على قناعة بأنه الخيار 

الذي يضمن لليمن واليمنيين استقرار دولتهم ومجتمعهم.

األمين العام للمؤتمر يستعرض مع قيادة 
الكتل البرلمانية جهود إيقاف العدوان

ولد الشيخ: جئنا إلى صنعاء لبذل المزيد من الجهود لجولة جديدة من المحادثات


