
التقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- صباح الخميس، بسعادة السيد 
اوليج دريموف القائم بأعمال سفارة جمهورية روسيا االتحادية 
لدى بالدنا الذي نقل للزعيم تحيات القيادة الروسية, وقيادة 
حزب روسيا الموحدة, وتمنياتهم العميقة في أن تتمكن اليمن 

من تجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه.
وقد جرى خالل اللقاء بحث األوضاع والمستجدات على الساحة 
اليمنية والمنطقة، ودور روسيا الصديقة في السعي إليقاف 
العدوان على بالدنا ودعوتها الجميع إلى االحتكام للحوار إلنهاء 
األزم��ة القائمة، واالتفاق على تسوية سياسية شاملة في ضوء 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكل االتفاقات التي تم 
التوصل إليها بين مختلف األطراف والقوى السياسية في اليمن وبما 
يكفل مشاركة الجميع في تحمل مسئولية إخراج اليمن من الوضع 
المأساوي الذي وصلت إليه, والعمل على إعادة األمن واالستقرار 

والسالم, وتطبيع األوض��اع العامة وبالتالي التفرغ لمهام البناء 
وإعادة إعمار ما دمره العدوان.

وقد عبر الزعيم عن تقديره الشخصي وتقدير المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وأنصاره لما تقوم به روسيا االتحادية من أجل إحالل 
السالم في اليمن, واالبتعاد عن العنف بكل أشكاله وأنواعه، مجددًا 
تطلعات كل اليمنيين األح��رار إلى أن تستمر روسيا الصديقة 
في جهودها إليقاف العدوان على بالدنا ومساعدة كل األطراف 
للجلوس على طاولة الحوار بعيدًا عن التمترس وراء المواقف 

المتشنجة التي ال تخدم اليمن واليمنيين.
محماًل القائم باألعمال الروسي نقل تحياته وتمنياته الصادقة 
للقيادة الروسية بزعامة فخامة الرئيس فالديمير بوتين ولقيادة 
حزب روسيا الموحدة, بالنجاح والتوفيق, وللعالقات المتميزة بين 

الحزبين الصديقين المزيد من التطور والنمو.
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خالل لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية روسيا االتحادية

األمين العام يبعث بعدد من برقيات التعازي

يعزي بوفاة الدكتور عبدالكريم شريف

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى اكرم عبدالكريم 
عبدالفتاح شريف بوفاة والده.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 
وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله االستاذ عبدالسالم، سائاًل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
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..ويعزي بوفاة الحاج غالب الزبير
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية تعزية ومواساة لألخ يحيى غالب الزبير- 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. سكرتير الكتلة البرلمانية للمؤتمر، في وفاة والده الحاج غالب الزبير الذي 

انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وخدمة المجتمع.
ه  وعبر األمين العام عن خالص التعازي وعميق المواساة باسمه واسم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
وأنصاره, مبتهاًل إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي الشيخ محمد سعد بن سعد بوفاة نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد سعد 
بن سعد.. وكافة بني سعد بمحافظة مأرب، وذلك في وفاة نجله سعيد محمد سعد بن سعد، وعبر الزوكا باسمه 

شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء 
والمواساة بهذا المصاب الجلل.

سائاًل العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 
والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بوفاة الشيخ محمد القاسي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة مماثلة لألخ مجاهد محمد القاسي في وفاة والده 
الشيخ محمد القاسي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عمر قضى معظمه في خدمة الوطن والشعب والثورة.

ه  وعبر األمين العام عن خالص التعازي وعميق المواساة باسمه واسم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
وأنصاره, مبتهاًل إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي العميد عوض سالم ذيبان بوفاة نجله سالم
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى العميد عوض 
سالم ذيبان المرزقي، وكافة آل المرزقي في محافظة شبوة، وذلك بوفاة نجله سالم.. وعبر الزوكا باسمه 
شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص 
العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

نتطلع أن تساعد روسيا األطراف اليمنية في الجلوس على طاولة 
الحوار بعيدًا عن التمترس وراء المواقف المتشنجة

نقّدر عاليًا ما تقوم به روسيا الصديقة من أجل إحالل السالم في اليمن

المؤتمر وأنصار الله يحققون في محاولة اغتيال الزميل الخوداني

ميليشيات اإلخوان تغتال القيادي 
المؤتمري محمد المخالفي بتعز

اغتال مسلحون ارهابيون القيادي في ف��رع المؤتمر 
الشعبي العام بالدائرة )30( بمحافظة تعز محمد عبده 
المخالفي، الجمعة.وأوضح مصدر محلي أن مسلحين 
اعترضوا المخالفي أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى 
المسجد ألداء صالة الجمعة بحي القبة بمدينة تعز، وأطلقوا 
عليه النار ثم الذوا بالفرار. ودان المصدر جريمة االغتيال 
التي استهدفت القيادي المؤتمري المخالفي، مشيرًا 
إلى أن المخالفي هو عاقل حي المناخ الخاضع لسيطرة 

م���س���ل���ح���ي م���رت���زق���ة 
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي.

ل المصدر مرتزقة  وحمَّ
ال����ع����دوان م��س��ؤول��ي��ة 
ه����ذه ال��ج��ري��م��ة وك��ل 
االخ����ت����الالت األم��ن��ي��ة 
داخ����ل أح���ي���اء م��دي��ن��ة 

تعز.

قال الزميل كامل الخوداني سكرتير تحرير »الميثاق موبايل«: إن 
االجتماع الذي ضم االستاذ عارف الزوكا- األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام- واالستاذ صالح الصماد- رئيس المجلس السياسي ألنصار الله- 
الخميس الماضي خلص إلى تشكيل لجنة من األخوين الشيخ جليدان محمود 
جليدان عضو اللجنة العامة للمؤتمر واألستاذ حسين العزي عضو المجلس 
السياسي ألنصار الله، للنزول إلى رئاسة الوزراء وتقّصي حادثة االعتداء 
ومحاولة االغتيال التي تعرض لها الزميل كامل الخوداني واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة تجاه المتسببين.

وكتب الخوداني منشور في صفحته بالفيسبوك للمؤتمريين وأنصار الله 
قال فيها:

 اقول لكم ما قاله الفضول: احذروا ان تشهد االيام في صفكم تحت 
ً
بداية

السماوات انقسامًا..
وبعدها إن كان هناك من يستحق شكري فهو انتم جميعكم بال استثناء 
صحفيين واعالميين وناشطي شبكات التواصل االجتماعي وشباب المؤتمر 
ه بالداخل والخارج ومنظمات  الشعبي العام وك��وادره وقياداته واعضاء

مجتمع مدني ونقابات وغيرها..
اعلم ان ماحدث لي قد اثار الجميع بمن فيهم الكثير من قيادات ومنتسبي 
انصار الله من اعتبروا هذا التصرف غير الالئق واالعتداء السافر الذي 
تعرضُت له ومحاولة االغتيال تصرفًا فرديًا وعماًل غير مسئول اليمثل 
انصار الله وال نهجهم ويستنكرون هذه التصرفات وهذا ما أكده االستاذ 
صالح الصماد رئيس المجلس السياسي ألنصار الله خالل لقاء بوجود االستاذ 
عارف الزوكا االمين العام للمؤتمر الشعبي العام والشيخ جليدان محمود 
جليدان عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واألستاذ أحمد حامد من 

قيادات انصار الله بخصوص المشكلة التي حدثت لي..
تم تشكيل لجنة من االخوين الشيخ جليدان محمود جليدان عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام واألستاذ حسين العزي عضو المجلس السياسي 

ات  ألنصار الله للنزول الى رئاسة الوزراء والتحقيق في الحادثة واتخاذ اإلجراء
الالزمة تجاه المتسببين.

أعلم ان الكثير من االصدقاء وخصوصًا شباب المؤتمر الشعبي العام 
يطالب بمواقف حازمة وجادة من اجل ايقاف مثل هذه التصرفات ومعالجة 
كافة االشكاليات الحاصلة وعلى المستوى العام وليس فقط مشكلتي، وهذا 
ماوعد به االستاذ صالح الصماد وأكد ان قيادات انصار الله تعمل بجدية 
لتجاوز هذه االشكاليات وتؤكد ان التصرفات الفردية الصادرة من البعض 
التمثل الحركة وال تمثل نهجها بل انها تسيئ ألنصار الله قبل غيرهم وهو 
ما يجب على الجميع التصدي له واولهم انصار الله خصوصًا ان البالد تمر 
بمرحلة حرجة تتطلب التكاتف والتحمل والتصدي ألي محاولة تستهدف 
شق الصف وزعزعة الجبهة الداخلية التي اثبتت صمودها وكانت اهم اسباب 

فشل العدوان وكسر شوكة العمالء والمرتزقة..
وبالختام اكرر شكري لكم جميعا بال استثناء واقول لكوادر وقيادات 

ومنتسبي وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وانصار الله، العدو يتربص بكم 
الدوائر ويعمل بكل ما أوتي من قوه ومال ونفوذ الختراق صفوفكم لجركم 
الى مربع الصدام بعد فشله في تحقيق اي انتصار رغم مرور عام كامل من 
العدوان والحصار.. وتماسك الجبهة الداخلية ضمانة إلفشال مخططات 
العدوان الذي يعمل بكل قوة على شق الصف وتمزيق التالحم الداخلي، وهو 
ما يجب ان يتنبه اليه جميع الشرفاء بالعمل على تعزيز الثقة في مابينكم 
ومد جسور التواصل واالصطفاف جنبًا الى جنب وتقديم التنازالت لبعضنا 

البعض وحل االشكاليات والخالفات. .. 
شكري لكم ومحبتي.. تقديري لالستاذ صالح الصماد وقيادات انصار الله، 

وأكرر أنصار الله الصدق مش أنصار الله الكذب موديل 2014م..
شكرًا لقيادات المؤتمر الشعبي العام وبمقدمتها االستاذ عارف الزوكا 

االمين حقًا.. وشكري لكم اصدقائي الرائعين..

 يحيى علي نوري

المأزق العسكري 
السعودي

عندما يقول ولد الشيخ: إنه ال يمكن وقف اطالق 
النار في ظل استمرار ما أسماه باالستفزازات على 
ح��دود السعودية، فإنه يعبر بذلك عن الموقف 

السعودي بوضوح شديد.. 
وهو موقف تبلور بصورة سريعة بفعل سلسلة 
الهزائم التي ُمني بها الجيش السعودي وافتقد 
بسببها الكثير من المواقع العسكرية المهمة بل 
والتوغل الكبير ألبطال الجيش اليمني واللجان الى 
العديد من المناطق التي باتوا مسيطرين عليها، 
وكشفت ع��ن ه��زال��ة وض��ع��ف الجيش السعودي 
والتحالف والسقوط المبكر لنسقه الدفاعي االول، 
االمر الذي دفع بالقيادة السعودية الى التمترس 
ها تستطيع 

َّ
وراء مواقف متشددة رافضة للحوار عل

من خاللها إجبار اليمنيين على االنسحاب مما تسميه 
أراضيها.

والريب ان هذا الحال المزري للقيادة السعودية 
عّبر عنه المبعوث الدولي غير مرة، ففي زيارته 
االخيرة- وحسب المعلومات التي امكن الحصول 
عليها- طلب م��ن المعنيين ف��ي صنعاء التوقف 
عن اطالق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية 
والتي احدثت هي االخرى حالة من الهلع والقلق لدى 

السعوديين..
 ضربات نوعية تحقق اهدافها بدقة، عالوة على 
ان اعالن الجيش اليمني عند وضعه ل�300 هدف 
داخ��ل األراض���ي السعودية قد جعل من المشهد 
العسكري السعودي في غاية القتامة وهو ما عبرت 
عنه الكثير من االصدارات اإلعالمية األوروبية التي 
تناولت المأزق السعودي من جوانب عدة أهمها 
الجانب العسكري ال��ذي بات يترنح بصورة الفتة 
امام كل المراقبين إزاء التطورات المتسارعة على 
صعيد افرازات العدوان السعودي وهزالة ما حققه 
بعد عشرة اشهر من العدوان المتواصل على اليمن 

ارضًا وانسانًا.
 فإن ما ذهب إليه المبعوث الدولي من 

ً
وخالصة

قول لجريدة »الشرق االوس��ط« يؤكد وبما ال يدع 
مجااًل للشك الفشل السعودي الذريع الذي لم يعد 
له من أوراق سوى ورقة المطالبة بإيقاف ما يسمونه 
باالستفزازات على حدودهم وجعل هذه الورقة 
قارب نجاة لجيشهم ومحاولة إيقاف توغل أبطال 
الجيش واللجان والذي بات يهدد بإسقاط مدن كبيرة 
مثل جيزان ونجران، خاصة مع تعاظم تحذيرات 
للسعودية من قبل قنوات سياسية واستخباراتية 

غربية. 
وازاء ه��ذا التطور النوعي على صعيد العدوان 
السعودي على بالدنا نعيش لحظات االنتظار لمدى 
ق��درة القوى المناهضة للعدوان على االستغالل 
االمثل للمأزق العسكري السعودي وأن االيام القليلة 

القادمة تحمل مفاجآت من العيار الثقيل.


