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التقى بقيادات المؤتمر واطلع على نتائج اللقاءات التنظيمية

الزعيم صالح يعزي بوفاة
الدكتور حسن عبدالله الترابي

ّ
الزعيم يثمن ثبات وصمود أعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف وكل جماهير الشعب في مواجهة العدوان الغاشم
التقى رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام ،باألمين العام للمؤتمر الشعبي
العام األستاذ عارف عوض الزوكا واألمين العام المساعد
للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحي الراعي ،الثالثاء
الماضي.
وب��ح��ث ال��ل��ق��اء ال��ع��دي��د م��ن المواضيع والقضايا الهامة
والمستجدات المتعلقة باستمرار العدوان السعودي الغاشم
والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني.
وق��د أطلع األمين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس
المؤتمر على نتائج اللقاءات التنظيمية الموسعة بقيادات
وقواعد المؤتمر الشعبي العام واح��زاب التحالف الوطني
الديمقراطي في مديريات طوق صنعاء.
الى ذلك ثمن الزعيم علي عبدالله صالح مواقف قيادات
وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف
الوطني الديمقراطي والمشائخ والشخصيات االجتماعية
والوجهاء في مديريات ط��وق صنعاء وك��ل رب��وع الوطن،
الوطنية وثباتهم وصمودهم في مواجهة العدوان الغاشم.

َّ
ذكر بأن الحوار المباشر مع السعودية مبادرة أطلقها الزعيم

ّ
ُ
مكتب رئيس المؤتمر  :نرحب بأي جهد يبذل إليقاف العدوان

ال�ح�وار م��ع م��ن بيده ال�ق�رار كفيل بوقف المؤتمر مع وقف االقتتال الداخلي واألعمال ال �ج �ن��وح ل�ل�س�لام وال� �ح� �وار ي��زع��ج تجار
ال �ع��دوان وك��ل أن� �واع االق�ت�ت��ال ال�داخ�ل��ي العسكرية في الحدود بين بالدنا والسعودية ال� �ح ��روب خ �ش �ي��ة ف� �ق� �دان مصالحهم
القبول بالسالم ال يعني التخلي عن حق شعبنا في الدفاع عن وطنه
أكد مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر مع السالم الشامل والكامل في
بالدنا ,وأنه يقف مع أي جهد ُيبذل إليقاف العدوان والحرب على بالدنا وإيقاف كل أنواع االقتتال الداخلي
في كل ربوع الوطن بما في ذلك إيقاف األعمال العسكرية في الحدود المشتركة بين بالدنا والسعودية.
ورحب المصدر في تصريحه الذي أدلى به لوسائل اإلعالم التابعة للمؤتمر الشعبي العام بالجهود
المبذولة في هذا الصدد مذكرًا بأن الدعوة للحوار المباشر بين بالدنا واألشقاء في المملكة العربية
السعودية سبق وأن أعلنها رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح من منطلق اإلدراك
بأنه يجب أن يكون مع من بيده قرار إيقاف العدوان باعتبار أن التفاوض والحوار معه كفيل بإيقاف
العدوان وكل أنواع االقتتال الداخلي في كل ربوع الوطن اليمني..مجددًا تأييد المؤتمر الشعبي العام

قتلى أجانب في هجوم "باليستي" بلحج

لكل جهد يبذل من قبل أي طرف وطني ً
سواء أكان في الداخل أو في الخارج أو من قبل أي منظمة أو دولة
شقيقة أو صديقة ,باعتبار أن المؤتمر هو داعية سالم وينشد السالم واألمن واالستقرار للجميع ,وأنه
ضد كل أنواع الحروب مهما كانت ومن أي طرف كان ،مشددًا على أن القبول بالسالم ال يعني االستسالم
أو الخنوع وال يعني أيضًا التخلي عن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وعن وطنه الذي يتعرض ألبشع
أنواع العدوان إلى جانب الحصار الجائر والمفروض عليه بحرًا وجوًا وبرًا.
وأشار المصدر إلى أن الجنوح للسلم والحوار قد يزعج الكثير من المنتفعين والمتمصلحين الذين ال
يريدون وقف العدوان والحرب حتى ال تتضرر مصالحهم التي الشك أنهم سيفقدونها بإحالل السالم.

يحيى علي نوري

علي عبدالله صـالـح

رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

ندعو للضغط على دول تحالف العدوان لوقف عملياتها العسكرية
التحتية ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني..
مشيرًا إلى أن هذه الخطوات كفيلة بتهيئة األجواء الستئناف
المفاوضات التي ترعاها األمم المتحدة بين أطراف األزمة وبما
من شأنه الوقف الكامل لألعمال العسكرية والعودة إلى العملية
السياسية.
ُيذكر أن وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتانيماير حذر
من مغبة الحل العسكري لألزمة في اليمن.
وقال شتاينماير الذي زار مسقط الثالثاء ضمن جولة خليجية
استغرقت بضعة أيام :علينا أن نكون حذرين من أن تتحول الحرب
في اليمن الى حالة استنزافية دائمة ،ما يؤدي الى ترسيخ تواجد
العناصر المتشددة في البالد.
وأك��د التلفزيون األلماني « »dwأن ه��دف ال��زي��ارة للمنطقة
هو إجراء محادثات حول الحرب في اليمن ،ومساعي حل األزمة
السورية.

المؤتمر يدين الهجوم اإلرهابي على مدينة بنقردان التونسية

نائب رئي�س التحرير

بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم
علي عبدالله صـا لـح -رئيـس المؤتمر
الشعبي العام -برقية عزاء ومواساة وذلك
في وفاة الدكتور حسن عبدالله الترابي
رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني،
جاء فيها:
األخوة األعزاء أعضاء األمانة العامة لحزب
المؤتمر الشعبي السوداني -الخرطوم
حياكم الله
ببالغ األ س��ى واأل ل ��م تلقينا نبأ انتقال
الدكتور حسن عبدالله الترابي -رئيس
حزب المؤتمر الشعبي السوداني -إلى رحمة
الله تعالى ,بعد عمر حافل بالعطاء الفكري والعمل التنويري والنضال السلمي من
أجل إعالء كلمة الحق ونصرة الدين والدعوة إلى الله بالطرق الصحيحة والمتجردة
من كل أنواع استغالل الدين وتوظيفه لتحقيق أجندة مشبوهة تهدف إلى التسلط
والهيمنة على مقدرات الشعوب الحرة المتطلعة لحياة حرة خالية من كل أنواع
التسلط والهيمنة مهما كانت المبررات.
لقد كان الراحل الدكتور حسن عبدالله الترابي رجل دين صادقًا رافضًا كل أنواع
التشدد والغلو والتطرف ينبذ العنف واإلرهاب يؤمن بالرأي والرأي اآلخر ,وكان إلى
جانب ذلك عالمًا مجتهدًا ومفكرًا إسالميًا وقوميًا أسهم بجهد كبير وعظيم في
انتشار الدعوة اإلسالمية الحقة النابعة من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ,وأثرى
المكتبة العربية واإلسالمية بمؤلفاته القيمة  ,ومن أجل ذلك واجه الكثير من
المتاعب والتعسف ومحاوالت االنتقام منه بهدف إخضاعه وإجباره على الخنوع
والقبول بما يراد منه تمريره أو الترويج له بما يخدم األهواء السلطوية المتجبرة
والتي ال يهمها سوى خدمة أهدافها التسلطية على الشعب السوداني الشقيق,
ولكنه رحمة الله تغشاه كان صلبًا وثابتًا على مبادئه وقناعاته الوطنية والدينية
متمسكًا بمواقفه الرافضة لكل أنواع الهيمنة والتسلط.
كما أنه كان رحمه الله صاحب رأي شجاع ال يتردد عن قول كلمة الحق ويستهجن
تصرفات بعض األح��زاب والجماعات الدينية التي ال َّ
هم لها سوى الوصول إلى
السلطة ولو على جماجم وأشالء األبرياء والمواطنين  ,وكان يختلف معهم أشد
االختالف وينتقد ممارساتهم بقوة.
إن رحيل قامة إسالمية مستنيرة كالدكتور حسن عبدالله الترابي بقدر ما يمثل
خسارة كبيرة ألسرته والمؤتمر الشعبي السوداني ومؤيديه ومحبيه فإنه يمثل
خسارة أكبر وأف��دح للحركة اإلسالمية المستنيرة وللشعب السوداني الشقيق
ولألمة العربية واإلسالمية ال يعوضها سوى االستمرار في نهجه العقالني المعتدل
المجسدة لتعاليم الدين اإلسالمي الحقة التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعايش
دون إقصاء ألحد.وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدان داعية إسالمي
بارز ومجتهد لنعبر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا
وباسم إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام في
الجمهورية اليمنية  ,سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه  ,وأن يلهمكم ويلهم أهله ومحبيه
الصبر والسلوان .إنا لله وإنا إليه راجعون

المؤتمر يرحب بالدعوة األلمانية لوقف إطالق النار فورًا باليمن

رحب المؤتمر الشعبي العام بالمواقف الصادرة عن الحكومة
االلمانية حيال االزم��ة اليمنية وادانتها استمرار سقوط أعداد
كبيرة من الضحايا المدنيين والوضع اإلنساني الكارثي في البالد.
وثمن مصدر في المؤتمر الدعوة التي وجهتها المانيا -عبر
متحدث باسم وزارة الخارجية ،في التوصل إلى حل لوقف إطالق
النار فورًا في اليمن وتأكيدها بأن األزمة اليمنية ال يمكن حلها إال
بالطرق السياسية.
وأك��د المصدر أن هذه التصريحات امتداد للدور البناء الذي
لعبته دول��ة المانيا الصديقة خ�لال العقود الماضية في دعم
اليمن ،اقتصاديًا وتنمويًا ومساندتها للمسار السياسي واالنتقال
الديمقراطي باعتباره تجربة فريدة في المنطقة.
ودعا المصدر الحكومة االلمانية إلى لعب دور محوري في الضغط
على دول تحالف العدوان السعودي لوقف عملياتها العسكرية
ووضع حد للغارات الجوية التي تستهدف المدنيين االبرياء والبنى

لحج« -الميثاق»
كشف مصدر عسكري ،أن العشرات من قوات "الغزو ومرتزقة السعودية" بينهم إرهابيون
الصاروخية
لقوا مصرعهم في ضربة باليستية بصاروخ "قاهر "1المطور محليًا ،نفذتها القوة ً
للجيش ،واستهدفت قاعدة العند الجوية في محافظة لحج ،حيث سقط نحو  47قتيال ،بينهم
أجانب ،باإلضافة إلى عشرات المصابين جراء تلك الضربة .كما تم تدمير كتيبة من راجمات
صواريخ "هيل" األمريكية ،وكذا طائرات «أواكس» كانت في مرابض الطيران ،ومصرع طاقمها
األرضي ،وتدمير غرفة عملياتها.
ً
وأكد المصدر أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية عسكرية دقيقة تم على
إثرها استهداف الغزاة والمحتلين في ثكناتهم بالقاعدة.
ُ
واستهدفت ذات القاعدة العسكرية «العند» بصاروخ باليستي طراز "توشكا" ،في  30يناير
الماضي ،وألحق خسائر مادية وبشرية فادحة في قوات "الغزاة والمرتزقة" بينهم القائد العام
للبالك ووتر األمريكية الكولونيل نيكوالس بطرس  -أمريكي من أصل لبناني تم تعيينه قائدًا
للشركة في اليمن بعد مقتل القائد السابق بضربة مماثلة في باب المندب ،مع جميع من كانوا
متواجدين من المرتزقة.
وفي ذات السياق شهد األسبوع الماضي اطالق ( )3صواريخ نوع «قاهر »1على تجمعات
المرتزقة وقوات الغزو الخليجي ،اثنان منهما استهدفا المجمع الحكومي ومعسكر اللواء 115
بمدينة الحزم محافظة الجوف ،فيما استهدف اآلخر معسكر تداوين بمأرب.
وبحسب مصادر محلية وعسكرية متطابقة فقد حققت تلك العمليات أهدافها حيث لقي
العشرات من مرتزقة العدوان مصرعهم بينهم قيادات مسلحة كبيرة تنتمي لحزب اإلصالح
إلى جانب تدمير عدد من اآلليات والمعدات العسكرية التابعة لهم ..فيما تستمر عمليات
الضرب والحصار للمرتزقة من قبل قواتنا المسلحة المسنودة باللجان الشعبية في مختلف
المناطق والجبهات.
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المؤتمر والتحالف يدينون اقتحام ميليشيات
«اإلصالح بتعز» منزلي عبدالجبار وشوقي هائل

نجدد دعوتنا لدول العالم إلى تجفيف بؤر اإلرهاب
وتجريم كل أشكال الدعم التي تقدم لإلرهابيين
دان مصدر ف��ي المؤتمر الشعبي ال�ع��ام الهجوم ودعا المصدر كل دول المنطقة والعالم إلى تنسيق
االرهابي الغادر الذي نفذته عناصر تنظيم داعش جهودها بهدف التصدي لهذه اآلفة الخطيرة
على مدينة بنقردان التونسية بهدف السيطرة عليها التي تهدد األمن والسلم الدوليين قبل
واع�لان�ه��ا إم��ارة داع�ش�ي��ة ،وراح ضحيته ع��دد من استفحالها ،كما دعاها إل��ى اتخاذ
خ�ط��وات ج��ادة لتجفيف منابع
المدنيين وأفراد األمن والجيش التونسي.
وعبر المصدر -في بالغ صحفي األربعاء -عن تضامن االره� � ��اب ووق � ��ف وت �ج��ري��م
المؤتمر الشعبي العام مع حكومة وشعب تونس ك��ل اش �ك��ال ال��دع��م ال�م��ال��ي
الشقيق إزاء موجة االرهاب التي تستهدف اإلضرار والسياسي واالعالمي الذي
بأمنه واستقراره ،مشيدًا بالجاهزية العالية التي ابداها يقدم لجماعاته سواء عبر
الجيش التونسي في التصدي للهجوم االرهابي وتكبيد دول او جماعات او أفراد.
وت � ��وج � ��ه ال� �م� �ص ��در
المهاجمين خسائر فادحة.
وق��ال المصدر :إن الهجوم االره��اب��ي على مدينة ب��خ��ال��ص ال��ت��ع��ازي
بنقردان التونسية يكشف من جديد الخطر الذي وص � ��ادق ال �م��واس��اة
تمثله جماعات التطرف واالره��اب على أمن العالم ،ل�ل�ح�ك��وم��ة وال�ش�ع��ب
وك��ذا تنامي نفوذ وازده��ار انشطة هذه الجماعات التونسي وأه��ال��ي وذوي
االرهابية العابرة للدول والقارات بفعل التغيرات الضحايا الذين سقطوا في
الكارثية التي تركها ما يسمى بـ"الربيع العربي" على هذا الهجوم االرهابي ،متمنيًا
للجرحى سرعة الشفاء.
المنطقة.

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني اقتحام ميليشيات تابعة
لجماعة االصالح منازل عدد من المواطنين ورجال االعمال في مدينة تعز.
واع �ت �ب��ر ال �م �ص��در اق �ت �ح��ام ج �م��اع��ات مسلحة ت�ع�م��ل ف��ي اط��ار
مايسمى(المقاومة) لمنزلي عبد الجبار هائل سعيد ،نائب رئيس
المجلس اإلش��راف��ي لمجموعة هائل سعيد أنعم  ،ومحافظ
تعز السابق شوقي أحمد ًهائل وغيرهما من المنازل الخاصة
والمنشآت العامة ،أعماال اجرامية دخيلة على المجتمع
اليمني والتمت لقيمه النبيلة التي تراعي حرمة المنازل
والمساكن التي حرم ديننا االسالمي الحنيف االعتداء
عليها واقتحامها تحت أي مبرر.
وعد المصدر تزايد جرائم السطو المسلح على منازل
المواطنين ونهبها ف��ي محافظة تعز م��ن قبل
ميليشيات حزب االص�لاح والمدعومة من قبل
العدوان السعودي تندرج في اطار سعي العدوان
ومرتزقته في الداخل إلثارة الفتن وضرب السلم
االجتماعي بين اليمنيين.
وحث المصدر القوى السياسية ومنظمات المجتمع
المدني على ادانة مثل هذه الجرائم ورفضها .
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