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التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا ومعه االمين العام المساعد للمؤتمر االستاذة فائقة السيد، 
وعدد من اعضاء اللجنة العامة -األربعاء الماضي- القائم بأعمال سفير 

روسيا في اليمن السيد اوليج دريموف . 
وفي بداية اللقاء نقل االمين العام للمؤتمر الى القائم بأعمال السفير الروسي 
تحيات قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقيادات المؤتمر الى القيادة 
الروسية ممثلة بالرئيس الروسي فالديمير بوتين وقيادة حزب روسيا الموحدة 
،مشيدًا في الوقت ذاته بمواقف روسيا االتحادية ودعمها ومساندتها لليمن في 
مختلف المراحل ،معبرًا عن شكر المؤتمر الشعبي العام وتثمينه للجهود التي 
تبذلها روسيا من اجل اعادة السالم الى اليمن وإيقاف العدوان ورفع الحصار 
واستئناف العملية السياسية . واستعرض الزوكا مواقف المؤتمر الشعبي 
العام من مختلف المستجدات ،مجددًا موقف المؤتمر الشعبي العام الحريص 
على السالم وإيقاف العدوان ورفع الحصار ،مؤكدا ان المؤتمر الشعبي العام 
يدعم أي جهود تبذل من أي طرف أو قوى سياسية محلية ،أو خارجية تهدف 
الى رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإيقاف ما يتعرض له من عدوان وإعادة 
االمن واالستقرار الى اليمن ،وبما يحفظ سيادته واستقالله وعدم التدخل في 
ر االمين العام بمواقف قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 

َّ
شؤونه الداخلية. وذك

علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
وقبوله بتسليم السلطة سلميًا في عام 2011م حرصًا على السالم وحقن 
دماء الشعب اليمني ،مؤكدًا ان موقف الزعيم صالح والمؤتمر الشعبي العام ال 
يزال ينشد السالم ويبذل الجهود من اجل تحقيقه وهو ما تجلى بوضوح في 
رسالة الحشود الماليينية التي حضرت مهرجان )عام من الصمود والتحدي 
في مواجهة العدوان( بميدان السبعين في 26 مارس الماضي الذي دعا اليه 

المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه.
وجدد الزوكا موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض ألي تدخل في شؤونه 

الداخلية من قبل أي طرف او جهة .
من جانبه عبر القائم بأعمال السفير الروسي السيد اوليج دريموف عن شكره 
لقيادة المؤتمر على هذا اللقاء، مؤكدًا ان بالده تتابع باهتمام مسار االحداث 
والتطورات في اليمن وتبذل جهودًا حثيثة من اجل ايقاف الحرب وإعادة 

السالم واألمن واالستقرار الى اليمن .
حضر اللقاء من جانب المؤتمر الشعبي العام اعضاء اللجنة العامة، االستاذ 
يحيى دويد، واألستاذ حسين حازب، واألستاذ خالد الديني، واألستاذ خالد 
الشريف، والدكتور قاسم لبوزة، واألستاذ كهالن ابوشوارب، والدكتور عادل 

الشجاع .

األمين العام: المؤتمر يدعم أي جهود لرفع 
المعاناة عن الشعب وإيقاف العدوان

قيادات المؤتمر تلتقي القائم بأعمال سفير روسيا بصنعاء
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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد 
حسين الحاضري

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ الشيخ 
صالح محمد حسين الحاضري وإخوانه وكافة آل الحاضري في وفاة 
والدهم الشيخ محمد حسين بدر الحاضري الذي انتقل إلى رحمة 

الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن.
مشيدًا بمناقب الفقيد ومعبرًا عن تعازيه الشخصية.. وتعازي 
قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. 
سائاًل المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه 

فسيح جنانه, ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي بوفاة االعالمي عبدالله بلفقيه
بعث رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اإلعالمي القدير المرحوم 

عبدالله عمر بلفقيه.. جاء فيها 
االخ عمار عبدالله عمر بلفقيه وإخوانه .. وكافة آل بلفقيه

ببالغ االسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل واالعالمي القدير 
المرحوم عبدالله عمر بلفقيه، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد حياة 

حافلة بالعمل والنضال الوطني، سواًء في حرب التحرير او في الدفاع عن الثورة 
والجمهورية ' وكان من طالئع المنخرطين في صفوف المقاومة الشعبية إبان 
"حصار السبعين يومًا" لعاصمة الثورة والجمهورية ومقاتاًل شرًسا بالكلمة 
الوطنية الصادقة والصوت الهادر الذي كان له وقع القذيفة في نفوس اعداء 

الثورة والجمهورية ... أعداء الحياة والتطور .
كما ان الفقيد عبدالله عمر بلفقيه كان من المناضلين االوفياء الذين اسهموا 
اسهامًا فاعاًل وايجابيًا في مسار العمل الوحدوي والنضال من اجل اعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية "قدر ومصير شعبنا " وهدف كل المناضلين االحرار االوفياء 
لتضحيات شعبنا اليمني العظيم وحركته الوطنية،التي ناضل الجميع في 
اطارها من اجل انتصار االرادة الوطنية في الحرية واالستقالل وترسيخ النظام 
الجمهوري وصواًل الى تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الـثاني والعشرين 
من مايو المجيد عام 1990م التي ارتفع علمها شامخًا شموخ وإباء وعزة 

اليمنيين االحرار..
اننا ونحن نشاطركم احزانكم في فقدان والدكم احد القامات االعالمية 
الوطنية الصادقة والذي ترك سجاًل ناصعًا في العطاء واالخالص ونكران الذات 
واداء الواجب بكل نزاهة وشرف، فإننا نعبر لكم عن صادق التعازي وخالص 
المواساة باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات واعضاء وحلفاء وانصار 

المؤتمر الشعبي العام .
سائلين المولى جلت قدرته ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه 
فسيح جنانه ويلهمكم وكل ذويه واصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان ...انا 

لله وانا اليه راجعون 

..ويعزي السماوي بوفاة والده

بعث الزعيم علي عبداله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة الى األخ اسماعيل عبدالرحمن السماوي 

في وفاة والده جاء فيها:
األخ/إسماعيل عبدالرحمن محمد السماوي

عضو مجلس النواب
وإخوانه.. وكافة آل السماوي حياكم الله 

بألم بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم عبدالرحمن محمد السماوي.. 
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء لخدمة الوطن 
والمجتمع.وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل فإننا نعبر لكم 
عن صادق التعازي وخالص المواساة، وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، 
وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

..و يعزي محافظة الضالع بوفاة أخيه
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق - رئيس المؤتمر 

الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى محافظ الضالع بوفاة أخيه جاء فيها:

األخ اللواء الركن / علي قاسم طالب
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

محافظ محافظة الضالع األكرم
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة أخيكم المرحوم محمد قاسم طالب 
الُصميدي الذي وافاه األجل وانتقل إلى رحمة الله تعالى إثر مرض عضال ألّم 
به, بعد أن قضى معظم عمره في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة, 
وكان مثااًل للرجل الوطني الصادق والمناضل الغيور على وطنه, وأسهم بجهد 
مشكور في مسيرة العمل الوطني والنضال من أجل التحرر واالستقالل وقيام 

النظام الجمهوري وإعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني الواحد..
ل رحيله خسارة كبيرة للوطن ولكم.. لكنه سيظل خالدًا بمآثره 

َّ
لقد مث

الوطنية وتفانيه من أجل المبادئ واألهــداف السامية لشعبنا.. وإننا ونحن 
نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، فإننا نعبر لكم عن صادق التعازي 
وخالص المواساة والعزاء موصول ألبناء وبقية إخوان المرحوم وكافة آل طالب 
الُصميدي بمحافظة الضالع,  باسمي شخصيًا.. وباسم إخوانكم قيادات وهيئات 
وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

علــي عبـــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق-رئيـس المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر يدين جريمة قتل عسكريين بأبين
 واغتيال مسئول محلي بعدن

الجرائم اإلرهابية تكشف عن مؤامرة إقليمية الستنساخ الطريقة الداعشية في اليمن

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر ارهابية، أمس االول، 
باختطاف وتصفية عدد من أفراد الجيش في مدينة احور بمحافظة أبين، وكذا جريمة اغتيال 
المسئول المحلي بمحافظة عدن أحمد صالح الحيدري على يد عناصر ارهابية. وقال المصدر: إن 
هذه الجرائم االرهابية التي يندى لها الجبين ال تمت لقيم واعراف واخالق الشعب اليمني بصلة، 
وتكشف عن محاوالت مستمرة تقف خلفها اطراف اقليمية وعبر ادواتها المحلية الستنساخ 
الطريقة الداعشية في القتل والذبح وجر اليمن إلى مستنقع الفتنة المذهبية والطائفية المقيتة.
وحمل المصدر تحالف العدوان السعودي ومرتزقته كامل المسئولية ازاء موجة االرهاب التي 
تعصف بالمناطق المحتلة وعلى رأسها )عدن، أبين(، مؤكدًا أن ما يحدث نتيجة طبيعية للدعم 

العسكري والسياسي والمالي الذي قدمه تحالف العدوان للجماعات االرهابية واستخدامها كأداة 
قذرة في مواجهة الجيش واللجان الشعبية.

مضيفًا: أن تصاعد انشطة الجماعات االرهابية هو نتيجة مباشرة للعدوان الذي تشنه دول 
التحالف السعودي على اليمن منذ العام واستهدافها الممنهج لمقدرات الجيش واألجهزة األمنية 
والذي افسح المجال للتنظيمات االرهابية لبسط سيطرتها على عدد من المحافظات الجنوبية. 
ودعا المصدر المجتمع الدولي وفي مقدمته األمم المتحدة ومجلس األمن الى تحمل مسئولياته 
ازاء الجرائم المركبة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن، محذرًا من مخاطر استفحال 

آفة االرهاب في اليمن وانعكاساته الكارثية على أمن المنطقة والعالم.

ننش��د الس��ام ونرف��ض التدخل ف��ي ش��ئون المؤتمر
دريمـــوف: روســـيا حريصـــة على إعادة الســـالم واالســـتقرار لليمن

رأس االمــيــن الــعــام للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف عوض الزوكا -األربعاء الماضي- 
اجتماعًا للمجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي .
وفي االجتماع جدد االمين العام شكره وتثمينه العالي 
ـــوادر احــزاب  للمواقف الوطنية لــقــيــادات وأعــضــاء وك
التحالف الوطني الديمقراطي وثباتهم وصمودهم في 
مواجهة العدوان السعودي ،ومشاركتهم الفاعلة في 
انجاح مهرجان )عام من الصمود والتحدي في مواجهة 
العدوان( والذي اقيم بميدان السبعين في 26 مارس 
الماضي وحضرته حشود ماليينية عبرت بوضوح عن 
موقف الشعب اليمني الرافض للعدوان والحريص على 
السالم ،وأكدت التفافها ووقوفها ومساندتها وتمسكها 
بالقيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- ومبادلتها له الوفاء بالوفاء على 
صموده وصبره وتضحياته وثباته في مواجهة العدوان 
الغاشم على بالدنا وشعبنا رغم ما تعرض ويتعرض له 
من محاوالت االستهداف التي وصلت حد محاولة اغتياله 
من خالل استهداف منازله سواء في العاصمة صنعاء او في 

مسقط رأسه بسنحان .
واستعرض االمــيــن الــعــام الــتــطــورات والمستجدات 
المتعلقة باستمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار 
الجائر والجهود التي تبذل في سبيل ايقاف العدوان 

والعودة الى طاولة الحوار ،مجددًا موقف احزاب التحالف 
الحريص على مد يد السالم ودعمهم للجهود التي تبذل 

في سبيل ذلك .
وشدد الزوكا على ان احزاب التحالف حريصة على تماسك 
الجبهة الداخلية التي تواجه العدوان وأنها لن تسمح بأي 
حال من االحوال بشق الصف الوطني مهما كانت الصعوبات 
والتحديات باعتبار ذلــك هو سر الصمود االسطوري 

للشعب اليمني ضد العدوان على مدى عام كامل .
من جانبهم عبرت قيادات احــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي عن شكرها وتقديرها لقيادة المؤتمر 
الشعبي الــعــام وفــي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام،مشيدين بالنجاح الكبير لمهرجان )عام من الصمود 
والتحدي في مواجهة العدوان( وبالحشود الماليينية التي 
شاركت فيه والتي جسدت حقيقة مدى شعبية الزعيم 
علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام وانه ال يزال 

الحزب االقوى واألكثر شعبية وجماهيرية .
وقد ناقش االجتماع عددًا من القضايا والموضوعات 
المتعلقة بتفعيل وتطوير اداء عمل التحالف الوطني 
الديمقراطي خالل المرحلة المقبلة وتم اتخاذ القرارات 

المناسبة بشأنها .
حضر االجتماع من المؤتمر الشعبي العام االستاذ حسين 

حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .

خالل ترؤسه اجتماع المجلس األعلى الحزاب التحالف 

الزوكـا: لن نســمح بشـــق 
صف الجبهة الداخلية

نحمل العدوان السعودي ومرتزقته كامل المسئولية إزاء موجة اإلرهاب التي تعصف بالمناطق المحتلة


