
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
بحضور عدد من اعضاء اللجنة العامة اجتماعًا للقيادات االعالمية 

للمؤتمر الشعبي العام- الثالثاء- في العاصمة صنعاء .
وفي بداية االجتماع رحب االمين العام بالقيادات االعالمية ناقاًل اليهم 
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- وشكره وتقديره العالي لهم، ومن خاللهم الى كل كوادر 
االعالم المؤتمري على مواقفهم الوطنية وثباتهم وصمودهم في وجه العدوان 
السعودي الغاشم على اليمن، مثمنًا ما يبذلونه من جهود على مدى اكثر من 
عشرة اشهر من العدوان والحصار رغم ما يتعرضون له من مخاطر سواء 
بالترغيب او الترهيب وإصرارهم على الوقوف مع كافة ابناء الشعب اليمني، ومع 
قيادة تنظيمهم، ادراكًا منهم ان مواجهة العدوان تستند الى موقف مؤتمري 
ثابت وراسخ ينطلق من قناعات المؤتمر الفكرية والوطنية في الحفاظ على 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة واستقالل اليمن وسيادته..وأكد الزوكا ان 
مواقف االعالميين المؤتمريين تجسد عظمة المؤتمر وما يزخر به من قيادات 
وطنية في مختلف المجاالت ومنها مجال االعالم، مشيرًا الى ان االعالم يمثل 
جبهة ال تقل اهمية عن جبهات القتال التي يخوضها ابطال القوات المسلحة 
واألمن واللجان الشعبية، وتتسق معها ومع كل جبهات الصمود التي يسطرها 
ابناء الشعب اليمني الثابتة في وجه العدوان سواء أكانوا في مؤسسات الدولة 

او في قراهم ومناطقهم.
وعبر االمين العام عن شكره وتقديره لثبات وصمود كافة فئات وشرائح 
أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان االجرامي من سياسيين ،ومشائخ 
،وشخصيات اجتماعية، وتربويين، وأساتذة وأطباء ،ومهندسين، وادباء 

وشعراء وفنانين ،وتجار وعمال نظافة ،وفالحين ومزارعين ،وشباب ونساء 
ومنظمات مجتمع مدني ،وك��ل من ي��ؤدون اعمالهم ومسؤولياتهم بتفاٍن 

وإخالص ووطنية ،مشيرًا الى ان هذه المواقف تشكل كلها مجتمعة صورة 
ناصعة لصمود الشعب اليمني في وجه هذا العدوان الظالم والحصار الجائر 
الخارج عن كل الشرائع والقوانين والمواثيق واألع��راف الدولية واإلنسانية 
،منّوهًا الى ان علينا جميعًا أال نتجاهل هذه المواقف فهي مواقف يجب ان 

قدر وتحترم.
ُ
ت

وقال الزوكا: وعلى عكس من يتخذ موقفًا مؤيدًا للعدوان سواء أكان في 
الخارج او الداخل فإن كل يمني يقف في وجه العدوان مهما كان موقعه او عمله 
وأينما كان فهو يعكس حقيقة االنتماء الوطني ويجب ان تثمن مواقفه ويشاد 

بوطنيته من قبل الجميع وفي مقدمتهم االعالم.
ه الزوكا إعالم المؤتمر الى االستمرار في مواجهة العدوان، وتعرية كل  ووجَّ
محاوالت شق صف الجبهة الداخلية عبر حمالت اعالمية يروجها العدوان 
ات  ومرتزقته، حاثًا اياهم على تفنيد ودحض ومواجهة االكاذيب واإلس��اء
وحمالت التضليل التي تطال قيادات المؤتمر ومواقفه،كما حث االمين العام 

وسائل اعالم المؤتمر على االلتحام بجماهير شعبنا اليمني العظيم .
وقدم االمين العام خالل االجتماع شرحًا مفصاًل ومستفيضًا للجهود التي 
بذلها ويبذلها المؤتمر الشعبي العام وقيادته من اجل ايقاف العدوان ورفع 
الحصار وحل االزمة اليمنية عبر الطرق السلمية ،وكذا الرؤية التي قدمها 
الوفد الوطني )وفد المؤتمر الشعبي العام ووفد انصار الله( خالل مشاركته 
في المشاورات التي رعتها االمم المتحدة مؤخرا في سويسرا، وهي الرؤية التي 
انطلقت من حقوق الشعب اليمني المطالبة بإيقاف العدوان الذي يتعرض له 

والحصار الجائر المفروض عليه.

وأكد االمين العام ان الوفد الوطني بذل جهودًا كبيرة اتسمت بالوطنية 
وبالمرونة والسعي كونهم دعاة سالم وضد العدوان الذي يقتل ابناء الشعب 
اليمني ويدمر مقدراتهم في مختلف المجاالت ،مشيرًا الى ان الطرف اآلخر 
لم يكن يملك أي قرار وظل موقفه خالل المشاورات منحصرًا في الحديث عن 
خمسة معتقلين وإيصال المساعدات الى بعض األحياء والحارات في مدينة 

يمنية واحدة .
وتطرق الزوكا الى العديد من القضايا والموضوعات شارحًا مواقف المؤتمر 
الشعبي العام منها ،مجددا شكره وتقديره لصمود كافة ابناء الشعب اليمني 
وفي مقدمتهم قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ،وأبطال القوات 

المسلحة واألمن واللجان الشعبية في وجه العدوان.
من جانبهم جددت القيادات االعالمية للمؤتمر ثبات مواقفهم الوطنية في 
مواجهة العدوان الغاشم ،والحصار الجائر ،مؤكدين ان هذه المواقف تنطلق 
من قناعات وطنية وتنظيمية راسخة ال تقبل المزايدة او المساومة،مؤكدين 
التفافهم خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي- وقيادة المؤتمر في 
اللجنة العامة واألمانة العامة والتي جسدت في انصع صورة مواقف المؤتمر 
الوطنية والمنحازة الى مصالح الوطن والمواطن،ومواجهة ما يتعرض له اليمن 

من عدوان وحصار ومؤامرات تستهدف وحدته وسيادته واستقالله .
وتخلل االجتماع نقاش مستفيض حول الكثير من الموضوعات والقضايا 
المتعلقة بالعمل االعالمي والرؤية التي يجب ان يعمل وفقًا لها إعالم المؤتمر 

الشعبي العام خالل الفترة القادمة.
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ترأس اجتماعًا لقيادات إعالم المؤتمر

األمين العام يبعث بعدد من برقيات التعازي

يعزي الشيخ صالح أحمد درمان باستشهاد 10 من أفراد أسرته
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ صالح أحمد درمان، وإخوانه، وكافة آل درمان بمحافظة الجوف، 
وذلك في استشهاد 10 من أفراد أسرته في قصف طيران العدوان السعودي لمنزله 

في مديرية المطمة.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ صالح أحمد درمان، وإخوانه

وكافة آل درمان بمحافظة الجوف.. المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد عشرة من أفراد أسرتكم في قصف بربري 
شنه طيران العدوان السعودي واستهدف منزلكم في مديرية المطمة بمحافظة 
الجوف..وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص 

العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنهم 

ً
سائال

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

.. و يعزي بوفاة الدكتور سالم الباني 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ صالح الباني- رئيس فرع المؤتمر بمديرية الصعيد محافظة 
شبوة- واألخوة ابوبكر وسعيد وعبدالقادر علي الباني.. واألخ فهد سالم علي 
الباني.. وإخوانه، وكافة آل الباني بمحافظتي شبوة وعدن، وذلك في وفاة الدكتور 
سالم علي الباني- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيس فرع المؤتمر بجامعة 

عدن.. جاء فيها:
األخ صالح الباني- رئيس فرع المؤتمر بمديرية الصعيد محافظة شبوة

األخوة/ ابوبكر وسعيد وعبدالقادر علي الباني
األخ/ فهد سالم علي الباني.. وإخوانه

وكافة آل الباني بمحافظتي شبوة وعدن.. المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الدكتور سالم علي الباني- عضو اللجنة الدائمة 

الرئيسية.. نائب رئيس فرع المؤتمر بجامعة عدن.
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
سائال

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

..و يعزي آل الكولي بوفاة القيادي الشيخ محمود الكولي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ حاشد محمود ناصر الكولي.. واخوانه.. وكافة آل الكولي، في وفاة 

القيادي المؤتمري الشيخ محمود ناصر الكولي.. جاء فيها:
األخ/ حاشد محمود ناصر الكولي.. واخوانه

وكافة آل الكولي.. المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم القيادي المؤتمري الشيخ محمود 

ناصر الكولي.
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
سائال

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

..و يعزي بإستشهاد القاضي يحيى ربيد 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواس��اة إلى الش��يخ صالح محمد ربيد.. والش��يخ بكيل ربي��د- وكيل محافظة 
عم��ران، واألخ عادل ربيد- نائب رئيس المركز االعالمي للمؤتمر، وكافة آل ربيد 
بمديري��ة نهم محافظ��ة صنعاء، وذلك في استش��هاد رئيس الش��عبة الجزائية 
المتخصصة بمحكمة أمانة العاصمة القاضي يحيى ربيد وس��تة من أفراد أس��رته 
جراء اس��تهداف العدوان الس��عودي منزلهم في حي النهض��ة بالعاصمة صنعاء.. 

جاء فيها:
األخ الشيخ/ صالح محمد ربيد.. وإخوانه

األخ الشيخ/ بكيل ربيد- وكيل محافظة عمران
األخ عادل ربيد- نائب رئيس المركز االعالمي للمؤتمر

وكافة آل ربيد بمديرية نهم محافظة صنعاء.. المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد القاضي يحيى ربيد- رئيس الشعبة 
الجزائية المتخصصة بمحكمة أمانة العاصمة، وستة من أفراد أسرته في جريمة 

قصف استهدف منزلهم في حي النهضة بالعاصمة صنعاء.
إن هذه المجزرة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي وراح ضحيتها 
الشهيد القاضي يحيى ربيد وأسرته وهم نيام آمنون مطمئنون في منزلهم تؤكد 

من جديد همجية العدوان وبشاعته ودموية االطراف التي تقوده وتقف خلفه. 
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص العزاء 
 العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ً
والمواساة.سائال

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

.. ويعزي بوفاة المناضل الشيخ مهدي قاسم أبوعوجاء
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ صالح عبدالله أبو عوجاء- وكيل محافظة عمران.. عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، واألخوة ماجد وتركي مهدي قاسم أبو عوجاء، وكافة 
آل أبو عوجاء بمحافظة عمران، وذلك في وفاة المناضل الشيخ مهدي قاسم أبو 

عوجاء.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ صالح عبدالله أبو عوجاء- وكيل محافظة عمران.. عضو اللجنة الدائمة 

للمؤتمر الشعبي العام
األخوة/ ماجد وتركي مهدي قاسم أبو عوجاء

وكافة آل أبو عوجاء بمحافظة عمران.. المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المناضل الشيخ مهدي قاسم أبو عوجاء بعد 

حياة حافلة بالعطاء على الصعيد السياسي واالجتماعي.
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
سائال

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

.. و يعزي باستشهاد الشيخ توفيق فارع الصيادي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة لألخ رياض توفيق فارع الصيادي، وإخوانه، وكافة آل الصيادي في العود، 
في استشهاد الشيخ توفيق فارع الصيادي- نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية 

دمت.. جاء فيها:
األخ/ رياض توفيق فارع الصيادي.. وإخوانه

وكافة آل الصيادي في العود.. المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد والدكم الشيخ توفيق فارع الصيادي- 

نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية دمت- وذلك أثناء قيامه بوساطة قبلية للصلح 
في نزاع دار في منطقته. وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، أعبر لكم عن خالص 
 العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم 

ً
العزاء والمواساة. سائال

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

أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

العواضي يعزي باستشهاد القاضي يحيى ربيد 

بعث االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر العواضي برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح محمد ربيد وإخوانه واألخ عادل ربيد- نائب رئيس 
المركز االعالمي للمؤتمر، وكافة آل ربيد باستشهاد رئيس الشعبة الجزائية 
المتخصصة بمحكمة أمانة العاصمة القاضي يحيى ربيد وستة من أفراد أسرته جراء 
استهداف العدوان السعودي منزلهم في حي النهضة بالعاصمة صنعاء.. جاء فيها:

األخ الشيخ/ صالح محمد ربيد.. وإخوانه
األخ /عادل ربيد- نائب رئيس المركز االعالمي للمؤتمر الشعبي العام

وكافة آل ربيد .. المحترمون
بآسى بالغ وحزن شديد تلقينا نبأ استشهاد القاضي/ يحيى ربيد- رئيس الشعبة 
الجزائية المتخصصة بمحكمة أمانة العاصمة- وستة من أفراد أسرته وذلك جراء 
استهدافهم وهم نيام آمنون بمنزلهم في حي النهضة بالعاصمة صنعاء من قبل 

طيران العدوان السعودي الغاشم.
وإننا وفي الوقت الذي نشاطركم فيه أحزان هذا المصاب الجلل أنتم وجميع محبي 
الفقيد واسرته، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم 
فسيح جناته، كما نسأله أن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

أخوكم/ ياسر احمد العواضي
االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

 عن جبهات القتال التي يخوضها أبطال الجيش واللجان
ً

ل جبهة مواجهة ال تقل أهمية
ّ
اإلعالم يمث

طرف الرياض ال يملك أي قرار وحصر مطالبه على إطالق 5 معتقلين وإيصال المساعدات لحارات في إحدى المدن

التصدي للعدوان موقف مؤتمري ثابت 
وراسخ يجسد قناعاته الوطنية

كل فئات المجتمع تجسد أروع صور 
الصمود الوطني في وجه العدوان

يجب تعزيز الجبهة الداخلية والتصدي
 لمحاولة شق الصف الوطني

الوفد الوطني بذل جهودًا كبيرة في مشاورات سويسرا من أجل إيقاف العدوان ورفع الحصار

التقت األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذة فائقة السيد، الخميس، باألخوات عضوات مكون "توافق نساء 
من أجل السالم" استجابة لدعوة تلقتها منهن طالبن فيها احاطتهن بدور المرأة في مشاورات جنيف ومباحثات سويسرا، 

وذلك بحضور الخبيرة الدولية دينا زوربا- مسئولة شئون المرأة في مكتب األمم المتحدة باليمن.
وفي اللقاء تحدثت األمين العام المساعد للمؤتمر باستفاضة وشفافية عالية عن المباحثات في جولتيها وتمثيلها لإلرادة القوية 
للمرأة اليمنية الصامدة في الوطن. وتحدثت السيد عن ضرورة التوافق وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة اليمنية في الداخل 
والخارج، وقالت: نحن في المؤتمر الشعبي العام ندعم التوافق وليس لدينا أي تحفظ فيما لو اتفقت كافة أطراف الحوار وبما ال يتعارض 
مع آليات انعقاده بوجود ممثالت بصفة مراقب..وأضافت: نحن المؤتمر الشعبي العام تنظيم مدني تجاوزنا منذ زمن بعيد اشكاليات 
تمثيل المرأة وتواجدها في كافة هيئاته القيادية أو ضمن وفوده المشاركة في الداخل والخارج، ولهذا نحن نرحب وندفع بتواجد أوسع 

للنساء في كافة الهيئات المعنية بقضايا الوطن.
وعن العدوان، قالت األمين المساعد للمؤتمر بأنه ال يوجد إال صفة واحدة لما يحدث لبالدنا من عدوان غاشم وهو تدخل خارجي سافر 
يستهدف القضاء على االنسان واالرض وطمس هوية الشعب اليمني باستهداف تاريخه وآثاره وكل رموزه الحضارية، مشيرة إلى أن 
مايحدث على األرض من أشكال لالقتتال هنا أو هناك هو انعكاس وتجسيد طبيعي للعدوان وتحرك أدواته في الداخل. ووجهت فائقة 
السيد عضوات التوافق الى ضرورة إيجاد آلية عمل وضرورة التمدد واالنتشار الداخلي ومؤازرة المتضررين من الحرب والعدوان بكافة 
أشكال التعبير المتنوعة بحيث تأتي مشاركتهم الخارجية انعكاسًا لهذا التواجد والتأثير على األرض.. ثم دار نقاش مستفيض بين 

الحاضرين حيث ساد اللقاء جو من التفاهم والود العالي.

فائقة السيد خالل لقائها بالتوافق النسوي:

شهدت مشاورات جنيف تمثياًل للمرأة اليمنية الصامدة في وجه العدوان
مؤتمر مأرب ينعي القيادي 

الشيخ عارف محمد ربيع
نعت ق��ي��ادة ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة م���أرب وف���اة ال��ق��ي��ادي المؤتمري 
المناضل الشيخ عارف محمد بن سعيد ربيع- 

عضو اللجنة الدائمة المحلية، إثر مرض عضال ألمَّ به.
وق��ال بيان النعي: إن الفقيد ك��ان أح��د أب��رز قيادات 
وشخصيات المؤتمر الشعبي العام بمديرية صرواح 
وال��ذي ك��ان لهم ال��دور الفاعل في العمل التنظيمي 

والوطني بالمحافظة.
وتابع: وبهذا المصاب الجلل نعزي والد الفقيد الشيخ 
محمد بن سعيد ربيع وكافة قبيلة آل جهم وأهل الفقيد 
وذويه وقيادة المؤتمر الشعبي العام في فقدان هذه 
الهامة الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله الصبر 

والسلون.. إنا لله وإنا اليه راجعون.


